BAŞKAN

Mustafa AYDOĞDU

TEZMAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Dostlar,

TEZMAKSAN olarak eğitim konusundaki hassasiyetimizi her zaman dile getirdik. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle de örnek olmaya
çalışıyoruz.
Avrupa Birliği Eski Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır ve Bayrampaşa Belediye Başkanımız Atila Aydıner’in katılımıyla
onurlandırdığı “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları İşbirliği Protokolü” TEZMAKSAN olarak yer almaktan
gurur duyduğumuz çalışmalardan biri oldu.
Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol, okul-sektör işbirliğinin “Ahilik” geleneğimizin bir parçası olduğuna dikkat çekti.
Çok da haklıydı. Eğitimin, üretim sürekliliğinin var olması için usta-çırak, öğretmen-öğrenci ilişkisinin kurulması gerekir. Her zaman
vurguladığımız gibi; Sanayici kapılarını okullara açmalı, okullar da kapılarını sanayiciye açmalı… Özel sektör ve okullar birbiriyle iç
içe olmalı…
Eğitimle ilgili hayallerimiz var. TEZMAKSAN Akademi “sektörde niteliksiz personel kalmasın, dünyanın en ciddi mesleklerinden biri
ölüp gitmesin, her şeyin en güzelini hak eden memleketimiz bir sanayi ülkesi olsun” diye kurduğumuz hayallerin bir sonucudur.
Koç, Sabancı, Borusan, Eczacıbaşı gibi köklü kurumlar eğitimin önemini yaşamla bir tutmuşlar ve kurumsal olarak vakıflar, okullar
ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla daima eğitime destek vermişlerdir. İster büyük ölçekli, isterse KOBİ olsun; ara eleman
problemini ortadan kaldıracak olan nitelikli teknik eğitim hepimizin meselesi…
Bu konuda Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları İşbirliği Protokolü’nün hem kamu hem de özel sektör
tarafından yoğun ilgi görmesi umut vericiydi. TEZMAKSAN olarak biz de üzerimize düşeni yapmaktan gurur duyuyoruz.
TEZMAKSAN Akademi, eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Geleceğin teknik personelini yetiştirmekle kalmayıp kendi
müşterilerimize de ellerindeki teknolojileri daha verimli kullanmaları adına eğitim vereceğiz. Ayrıca Doğu İlleri Projesi’nin devamı
olarak uzak diyarlardan gelen ve eğitim imkanı kısıtlı olan yavrularımızı sahaya çıkarmaya devam edeceğiz.
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“Teknoloji Kiralama ile imalatta yüzde 60 verimlilik sağladık”
“Hesaplarımızı doğru yaptık ve ‘teknolojiyi satın almak yerine kiralayalım’ dedik. Böylece sermayemizi endüstriyel
yatırım ve kalite geliştirmeleri için kullandık. Hem ürünlerimizin kalitesi arttı, hem zamandan tasarruf ettik ve
verimlilik sağladık. TEZMAKSAN, teknoloji kiralama uygulaması ile daha düşük özellikteki teknolojilere yatırım
yapmamızın önüne geçti ve yüksek hassasiyet sahibi teknolojileri kiralayarak kullanmamızı sağladı. Savunma ve
otomotiv sektörlerine proje bazlı üretim yapan firmamız Kazaklar Makine, henüz çok yeni adım attığı teknoloji
kiralama uygulaması ile kısa sürede verimliliğini yüzde 60 artırdı.”
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firmamız için hayati önem taşıyor. TEZMAKSAN, makine arızalarının yüzde 70’i bakımsızlıktan kaynaklandığını sürekli yineliyor
ve firmamıza planlı bakımın önemini her fırsatta anlatıyor. Planlı bakımı ‘zaman ve para kaybı’ olarak görüp göz ardı etmek,
sadece işletmelere değil Türkiye sanayisine de ciddi zarar veriyor. Doğancan Otomotiv olarak planlı bakım konusuna bilinçli
şekilde yaklaşıyoruz. Çünkü planlı bakım, muhtemel arızaları ortadan kaldırıyor ve plansız duruşların önüne geçiyor. TEZMAKSAN
ile gerçekleştirdiğimiz periyodik bakımlar sayesinde makinelerimiz daha yüksek performansla çalışıp daha kaliteli ürün veriyor.
Planlı bakım ile zamandan, maliyetten tasarruf ediyoruz. Arızalı duruşlardan kaynaklanan stres ve krizlerin uzağındayız.”
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BİZDEN HABERLER
TEZMAKSAN Genel Müdürü, TİAD’a yeniden başkan oldu
Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD), 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Derneğin yeni Yönetim Kurulu’nu seçti. 20. Dönemde
TEZMAKSAN Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, TİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve devam edecek.
TİAD 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2017, Cuma günü saat 14:00’te
TİAD’ın konferans salonunda gerçekleşti.
Genel Kurul’un gündeminde yer alan önemli konulardan biri 20. Dönem için Yeni
Dönem Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, CELIMO Delegasyonu, Haysiyet Divanı ve
Hakem Heyeti için Asil ve Yedek Üyelerin Seçilmesiydi.
Genel Kurul Toplantısı ve seçimi sonucunda TİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak
yeniden TEZMAKSAN Genel Müdürü Hakan Aydoğdu ve listesinde bulunan Akmakina
Genel Müdürü Murat Akyüz, Nikken Kesici Takımlar Genel Müdürü Dr. Müh. Ayhan
Etyemez, Spinner Genel Müdürü Ali Avcı, Amada Makine Genel Müdürü Gürcan
Karımca, Tekyaz Genel Müdürü Mustafa Erten, Han Elektronik Genel Müdürü Lütfi
Demirel yeniden TİAD Yönetim Kurulu Üyeliğinde seçildi.
20. Dönem’de TİAD’a Yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak tekrar seçilen Hakan
Aydoğdu sektörün en büyük sivil toplum kuruluşu olan TİAD’a Yönetim Kurulu
Başkanı olarak hizmet edecek olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.
20. Dönemde, TİAD Denetleme Kurulu’na Perpa Makine Genel Müdürü Melih Akgün,
Bystronic Lazer Genel Müdürü Mustafa Kızılcık ve BİMAKSAN Makine Genel Müdürü
Muhlis Köksal seçildi.
20. Dönemde, TİAD Haysiyet Divanı ve Hakem Heyeti’ne yeniden Mega Danışmanlık Genel Müdürü Cüneyt Okçu, Bali Makina
Genel Müdürü Jak Kamhi, Erler Makina Genel Müdürü Bülent Yılmazer seçildi.
20. Dönemde, CELIMO Delegasyonu üyeleri yeniden Hakan Aydoğdu, Erdal Gamsız, Ayhan Etyemez, Ali Avcı, Jak Kamhi olarak seçildi.
TİAD Yeni Dönem Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve Hakem Heyeti’nin seçilmesinin ardından tebriklerle 19.
Olağan Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

Lütfi Demirel
Han Elektronik Genel Müdürü

Gürcan Karımca
Amada Makina

Hakan Aydooğdu
TEZMAKSAN Makina Genel Müdürü

Murat Akyüz
AK Makina Makina Genel Müdürü

Mustafa Erten
Tekyaz Genel Müdürü

TİAD hakkında
Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD), 1992 yılında kurulmuş olup, imalat sanayisinin temel üretim araçlarından
olan takım tezgahlarının, tamamlayıcı ekipman ve takımlarının ithalatı, ihracatı ve imalatı alanında faaliyet gösteren sanayici ve
işadamlarını bir araya getirerek; sektörün mesleki ilkelerini oluşturup uygulanmasını sağlamak ve üyelerini yurtiçinde ve yurtdışında
ilgili platformlarda en iyi şekilde temsil etmek amacıyla kurulmuş bir meslek örgütüdür.
TİAD, üyeleri arasında dayanışma ve işbirliklerini özendirmek suretiyle sektör ile ilgili her konuda üyeler ve ülkemiz yararına
faaliyetlerde bulunarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. TİAD’ın üye sayısı 2017 yılı Nisan ayı itibariyle 190 olup; Türkiye’deki
takım tezgahı ihtiyacının %80’den fazlası TİAD üyeleri tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca TİAD’ın, 2000 yılından bu yana merkezi
Brüksel’de bulunan Avrupa Takım Tezgahları, Takım ve Aksesuarları Ticari Birliği’ne (CELIMO) üyeliği devam etmektedir.
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Kendisini eğitime adayan TEZMAKSAN,
geleceğin ara elemanlarını yetiştirecek olan protokole imza attı
Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları İşbirliği Protokolü, 1 Nisan 2017’de Bayrampaşa Titanic Otel’de gerçekleşti. Avrupa Birliği Eski
Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır’ın yanı sıra Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, TİAD
Yönetim Kurulu Kurucu ve Onursal Başkanı Mustafa Aydoğdu’nun katılımıyla “Sektör ve Okul İşbirliği Protokolü İmza Töreni” gerçekleşti.
sektörümüzün bayramıdır” sözleriyle konuşmasına başladı.
Aydoğdu, “Eğitim insanlıkla birlikte başladı. Tarih boyunca ustasız
çırak, çıraksız usta yeryüzünde var olmadı. İnsanı, tüm canlılardan
ayıran salt içgüdüleriyle değil; kendisini doğada hakim kılan üst
benliğiyle yaşaması ve aldığı eğitimle yaşamını şekillendirmesidir.
Bilgiye ulaşmanın ve uzmanlaşmanın yolu çetindir. Ülkemizi
gelişmiş ülkelerle kıyasladığımız zaman en büyük problemlerimizin
eğitim eksikliği ve nitelikli ara eleman sıkıntısından kaynaklandığını
Okullar ve sektör arasındaki işbirliğini artırarak Türkiye’nin nitelikli
teknik eğitim ve ara eleman probleminin önüne geçmeyi amaçlayan
faaliyetlerde bulunmak üzere oluşturulan platformun imza törenine
katılım yoğundu.
Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından açılış konuşmasını
Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol gerçekleştirdi.

görüyoruz. Bakanlığımızın himayesinde başlatılan Okul-Sektör
İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu
Çalışmalarını özel sektör temsilcileri olarak destekliyor ve
sürdürülebilir olması açısından çok anlamlı buluyoruz. Bizler
el ele verdikçe nitelikli ara eleman sorununun da kısa sürede
çözümleneceğine inanıyoruz” dedikten sonra TEZMAKSAN
Akademi olarak gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetlerine değindi

Sinevizyon gösterisinin ardından TİAD Yönetim Kurulu Kurucu

ve TEZMAKSAN’ın Doğu İlleri Projesinden çarpıcı örnekler sundu.

ve Onursal Başkanı ve TEZMAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı

“Projelerimizin amacına ulaştığına inanıyoruz” dedikten sonra

Mustafa Aydoğdu, “Bu protokol ile başlatılacak çalışmalar aslında

emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

TEZMAKSAN, müşteri heyeti ile Venedik’te
Her yıl FPT firmasının Venedik’teki fabrikasında gerçekleşen FPT Open House, 6-8 Nisan 2017 tarihlerinde yoğun katılımla gerçekleşti. TEZMAKSAN, FPT Open
House’unda kalabalık müşteri heyeti ile yer aldı. TEZMAKSAN Satış Müdürü Yusuf Birlik, FPT Open House ve fabrika ziyareti konusundaki izlenimleri aktardı.
Bu yılki Open House’dan izlenimlerinizi aktarabilir misiniz?
Bu yıl düzenlenen Open House etkinliğine 14 kişilik bir TEZMAKSAN
müşteri heyeti ile katılım sağladık. Amacımız FPT’nin üretim
hatlarını yerinde göstermek, markanın yeni modellerini ve
geliştirilmiş modellerini müşterilere tanıtmaktı. Türkiye’nin önde
gelen kalıpçılık ve havacılık firmalarının temsilcileri üretimi
birebir yerinde gördüler. FPT üretim hattını ve fabrikayı ilk kez
gören müşterilerimiz üretim hattından ve ürünlerden fazlasıyla
Öncelikle FPT hakkında bilgi alabilir miyiz?
İtalyan markası FPT, çok köklü bir firma… 45 yıllık teknolojik
birikim ve tecrübesini düzenlenen bu Open House ile gözler önüne
serdi. 3 ve 5 eksen CNC köprü tipi işleme merkezi, CNC yatay
işleme merkezi ve CNC Borverk üreticisi FPT, TEZMAKSAN ile 2008
yılından beri işbirliği halindedir. TEZMAKSAN, her yıl geleneksel
olarak gerçekleşen Open House etkinliğini müşterileri ile birlikte
ziyaret ederek, ülkemizin önde gelen üreticilerinin markayı daha iyi

etkilendiler.
Yeni modeller neler oldu? Ayrıca bu yeni ve geliştirilmiş teknolojiler
hangi sektörlerde kullanılacak?
Open House etkinliğinde tanıtılan yeni modeller genelde havacılık,
savunma ve kalıpçılık sektörlerinde hitap eden modellerdi...
Yenilikleri Castel Terus, Borverk tezgahı, Dinomek Gantry Tip 5
Eksen İşleme Merkezi, Dinostar Gantry Tip 5 Eksen İşleme Merkezi,
Dinowide Gantry Tip 5 Eksen İşleme Merkezi olarak sıralayabiliriz.

tanımalarını ve üretimi yerinde görmelerini sağlar.
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BİZDEN HABERLER
TEZMAKSAN’dan TIMTOS 2017 çıkarması
7-12 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleşen TIMTOS 2017 Fuarı, Türk ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Marka parkurunda oldukça nitelikli Tayvan
markalarına yer veren TEZMAKSAN, tatili ve iş gezisini birleştirerek müşterilerine sıra dışı bir fuar yolculuğu yaşattı.

Yolculuğun ilk ayağı Filipinlerde başladı. Yılmaz Redüktör Genel Müdürü Ender Yılmaz, ELK Motor Genel Müdürü Şinasi Yılmaz, HPT
Hartner Genel Müdürü Özer Küçükgöl, Market Otomasyon Genel Müdürü Mesut Özdemir, Yenasoft Genel Müdürü Cem Şirolu’dan
oluşan TEZMAKSAN Müşteri Heyeti, TEZMAKSAN Genel Müdürü Hakan Aydoğdu ve TEZMAKSAN Satış Direktörü Erdinç Koç, fuar
öncesinde üç günü Filipinler’de geçirdi. Heyet, tatil sonrasında TIMTOS 2017 Fuarı için soluğu Taipei’de aldı.
Bu yolculuğun amacı, TEZMAKSAN’ın yakın temasta olduğu müşterilerine TEZMAKSAN markalarını yerinde göstermekti. Müşteriler üç
gün boyunca Hakan Aydoğdu ve Erdinç Koç ile birlikte fuarı gezdi, markaların toplantılarına katıldı, teknolojilerdeki yenilikleri öğrendi.
Dahlih, Goodway, Finetech, Kao Ming, Takumi, First, Supertec gibi markaların üst düzey yöneticisiyle network gerçekleştirdi.
TEZMAKSAN, Grand Hyatt Hotel’de hem müşterilerine hem de temasta bulundukları firma temsilcilerine, 40 kişinin katılım
sağladığı bir akşam yemeği organizasyonu düzenledi. Taipei Türk Ticaret Ofisi Temsilci İsmet Erikan da bu organizasyonda
TEZMAKSAN’ı yalnız bırakmadı. Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Üyesi Ali Şemsettin Koşar, Eskişehir Ticaret Odası Meclis Üyesi Gürbüz Özkaya ve beraberinde 18 Türk firma temsilcisinden
oluşan heyetin katıldığı organizasyonda, iki ülkenin ticari ilişkilerine yönelik verimli bir toplantı olanağı sundu.
Fuar sonrasında yapılan etkinlik ve aktivitelerde TEZMAKSAN- müşteriler arası işbirliği ve network gerçekleşti. TEZMAKSAN’a eşlik
eden müşteri heyeti, Goodway, Supertec, Takumi, Dahlih, First, Finetech tezgahlarının yenilik ve sağlamlıklarından çok etkilendiler.
Teknolojiyi anavatanında görmek ve o teknolojiyi üretenlerden dinlemek, müşteriler için önemli olduğundan yeni yatırım fikirleri
gelişti. Ayrıca müşteriler, üretimde kullanacakları tezgahın arkasında duran firmaları görmekten memnuniyet duyduklarını
belirterek, akıllarına takılan pek çok soruya cevap bulabildiklerini ifade etti.
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TEZMAKSAN’ın Tayvan markalarından yeni ve yenilenen modelleri
Goodway GRW Yeni Silindirik Taşlama Tezgahı
Goodway GRW Silindirik Taşlama Tezgahı, kafadan hareketli olup bu sayede daha ağır iş parçalarının taşlanmasına olanak sağlar.
Ayrıca taşlama taşı ünitesini B eksen opsiyonu sayesinde, açılır kompleks parçaların taşlanmasını kolaylaştırmıştır. Ayrıca C eksen
opsiyonu ile beraber krank ve kam milleri gibi eksantrik parçaların taşlanmasını kolaylaştırır.

Goodway’den yenilikler
Goodway’in yeni SW12 modeli, daha küçük iş parçalarının işlenmesi için geliştirildi. Ayrıca Goodway SW20 ve SW32 modellerine
Y2 eksen özelliği opsiyonu sunuldu. Böylece teknolojinin kabiliyeti artmış oldu. Ayrıca daha kompleks model olan Goodway SK20
modeli, çok yakında aramızda olacak ve prototip bir kayar otomat olarak Türk sanayiciler tarafından yoğun ilgi görecek. 9 Eksen + 2
Built-in işmili opsiyonu ise kompleks parçaların en hızlı ve hassas şekilde üretilmesine imkan tanımaktadır.

TAKUMİ G Serisinin yeni çözümleri
Takumi Köprü Tipi G Serisi, daha çok grafit işleme tezgahı olarak kullanılır. Günümüzde kalıpçılık sektöründe grafit kullanımı git
gide artmaktadır. Grafit işlemenin çeşitli teknik zorlukları vardır. Bu işlem, makinayı koruyan donanımlarla makinanın daha uzun
ömürlü ve hassas çalışmasını sağlayarak günümüzde kolaylaştırılmıştır. Tezgah, köprü tipi olması sebebiyle daha hassas işleme
olanağı sunar.
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ANKARA

www.kazaklarmakina.com

“Teknoloji Kiralama ile imalatta yüzde 60 verimlilik sağladık”
“Hesaplarımızı doğru yaptık ve ‘teknolojiyi satın almak yerine kiralayalım’ dedik. Böylece sermayemizi endüstriyel yatırım ve kalite geliştirmeleri için kullandık.
Hem ürünlerimizin kalitesi arttı, hem zamandan tasarruf ettik ve verimlilik sağladık. TEZMAKSAN, teknoloji kiralama uygulaması ile daha düşük özellikteki
teknolojilere yatırım yapmamızın önüne geçti ve yüksek hassasiyet sahibi teknolojileri kiralayarak kullanmamızı sağladı. Savunma ve otomotiv sektörlerine proje
bazlı üretim yapan firmamız Kazaklar Makine, henüz çok yeni adım attığı teknoloji kiralama uygulaması ile kısa sürede verimliliğini yüzde 60 artırdı.”

Rıza Onur Abay
Cihangir Kazak
TEZMAKSAN / Ankara Bölge Müdürü Kazaklar Makina / Genel Müdür

Yalçın Paslı
TEZMAKSAN / Müşteri İlişkileri Koordinatörü

Firmanızın kuruluş öyküsünü sizden dinleyebilir miyiz? Kazaklar makine nasıl kuruldu?
Firmamız 2000 yılında OSTİM’de iki ortakla kuruldu. İki arkadaş olarak yola çıktık. O günden bugüne çalışıyoruz. Savunma ve
otomotiv tedarik sanayisine hizmet vermekteyiz. İlk başladığımızda 4-5 kişiyken bugün 35’in üzerinde personel ile çalışıyoruz.
Talaşlı imalat da yapıyoruz. 1050 metrekarelik hizmet alanımız var.
Proje bazlı çalışıyoruz. Hedefimiz elbette büyümek... Türkiye’de büyümek için devlet teşvikleri ve desteği çok önemli. Maalesef
biz çok fazla faydalanamıyoruz. Daha önce kamuda çalıştım. Anahtar teslim fabrika kuruyorduk. Erken emekli oldum. “Bu işleri
kendimiz yapalım, imalata dönelim” dedim. Çok akıllıca bir karar değil ama imalat, sanayiciye büyük haz veriyor. Zor olduğu kadar
güzel de… “Şu markada benim ürettiğim parça kullanılıyor” demenin verdiği gurur hiçbir şeyde yok.
Savunma sanayisi alanında, bize gelen teknik resimlere göre üretim yapıyoruz. Müşterilerimiz, ürettiğimiz parçaları kendileri
monte ediyor. Yani tipik bir yedek parça üretimi gerçekleştirmiyoruz. Almanya, Polonya gibi ülkelere de ihracat yapıyoruz. Yıllık
ortalama 2 milyon dolar kadar ciro elde ediyoruz.
TEZMAKSAN ile ne zaman tanıştınız? İşbirliğiniz nasıl başladı?
TEZMAKSAN ile ilişkilerimiz 2002 yılında başladı. İlk CNC tezgahımızı TEZMAKSAN’dan temin ettik. O zamanlar TEZMAKSAN’ın
Ankara şubesi yeni kurulmuştu. O zamanki satış müdürü bizi ikna etti. Çok memnun kalıp devam ettik ve ikinci tezgahımızı da aldık.
Ancak o tezgahta bir fabrikasyon hatası vardı. Tezgah sürekli arıza verdi. TEZMASKAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydoğdu’ya
tezgahın durumuyla ilgili e-posta gönderdim. “Ya sorunu çözmeniz ya da tezgahı değiştirmeniz gerekiyor” dedim. Mustafa Aydoğdu
üç kişilik bir mühendislik ekibi gönderdi ve kendilerine verdikleri talimat şuydu: Tezgah çalışıncaya kadar orada kalacaksınız…
Elbette tezgahın sorunu çözüldü. O günden beri TEZMAKSAN’la çalışmaya devam ettik. Şuan parkurumda Argo, First, Goodway
olmak üzere 6 adet TEZMAKSAN tezgahım var. Frontier MCV 650 ve MC 1470 olmak üzere iki adet de tezgah kiraladık.
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Kiralama uygulaması ile nasıl tanıştınız?
Önceleri otomobil kiralamaya da karşıydım. Ama büyük firmaların
otomobilleri satın almak yerine kiralama yöntemine gitmeleri,
biraz konuyu araştırınca bize de karlı göründü. TEZMAKSAN
Müşteri İlişkileri Koordinatörü Yalçın Paslı, Teknoloji Kiralama
uygulamasından bahsettiğinde ayrıntılı biçimde araştırma
yaptık. Fizibilite çalışması, kiralama uygulamasının avantajlı
olduğunu gösterdi. Hesaplarımızı doğru yaptık ve “kiralayalım”
dedik. “Elimizdeki parayı kaliteye yatıralım” ve “teknolojiyi satın
almak yerine kiralayalım” diyerek endüstriyel yazılıma yatırım
yaptık. Böylece hem ürünlerimizin kalitesi arttı, hem zamandan
tasarruf ettik ve verimlilik sağladık. Tezgahı satın alsaydık yatırım
yapamayacaktık. Sadece bizim için değil, proje bazlı üretim yapan
her firma için avantajlı... Çünkü kiralama yapınca paranız cebinizde
kalıyor ve imalathanenizde ihtiyaç duyduğunuz geliştirmeleri
yapabiliyorsunuz.
Teknoloji Kiralama uygulamasının avantajları neler oldu?
Bakım ve servis hizmetleri, kira bedelinin içinde yer alıyor.
Kiraladığınız teknolojinin bakım masraflarına karışmıyorsunuz.
Servis konusunda TEZMAKSAN, kiralanan makinaya yoğun biçimde
hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca makinenin siparişi, gümrük
işlemleri gibi sıkıcı bürokratik işlemlerle hiç uğraşmıyorsunuz.
TEZMAKSAN’la el sıkıştığınız gibi makine yola çıkar. Düğmeye basıp
çalıştırırsınız.
Kiralama, firmanıza başka neler kazandırdı?
Üreticiyseniz zamanla yarışmak zorundasınız. Takdir edersiniz ki
rekabet sektörümüzde çok yoğun yaşanıyor. Zamandan tasarruf
etmek, kaliteyi maksimum derecede sağlamak ve işletmenizin
mali giderlerini dengelemek zorundasınız. TEZMAKSAN, Teknoloji
Kiralama uygulaması ile daha düşük özellikteki teknolojilere
yatırım yapmamızın önüne geçti ve yüksek hassasiyet sahibi
teknolojileri kiralayarak kullanmamızı sağladı. Daha düşüğüne
razı olup satın almaktansa hayalimizdeki teknolojileri kiralama
yöntemi ile imalathanemize kazandırmış oldu. Üstelik kiralama
uygulamasında her şey işletmenin planladığı gibi oluyor. Siz sadece
kiralamaya ikna olup, üretiminize odaklanıyorsunuz. Hatta tıkır tıkır
işleyen üretiminizin keyfini çıkarıyorsunuz.
Teknoloji Kiralama, ne kadar zamanda gelişti?
İki tezgah kiralamaya karar verdiğimiz gibi kira sözleşmemizi
yaptık. Tezgah bir hafta içinde geldi, kuruldu, operatör-tezgah arası
adaptasyon için eğitim TEZMAKSAN tarafından verildi, tezgah
çalışmaya başlayıp üretime geçti. Tüm bu işlemler toplasanız bir
hafta sürmedi.

Bu avantajları gördükten sonra aynı uygulamaya tekrar
başvurur musunuz?
Kesinlikle… Kira bedeli dışında, işletmemizin cebinden bir kuruş
çıkmadı. Bakım, servis, eğitim olmak üzere tezgahın tüm ihtiyacı,
kira bedelinin içerisinde… Bu aslında TEZMAKSAN’ın müşterilerine
değil, imalat sektörüne lütfudur. Teknoloji Kiralama uygulaması
sayesinde tezgah alımına yatıracağımız para; zamandan ve
maliyetten tasarruf ettiren yazılım ve kalite kontrol sistemlerine
kanalize oldu. Hem üst düzey bir teknoloji kullanıp hem de
üretimde bize sağlanan avantajların keyfini çıkarıyoruz. Ekstra bir
borca da girmiyoruz; zira tezgah, gerçekleştirdiği üretimle kendi
kira bedelini fazlasıyla ödüyor. Bu avantajları gördükten sonra
tercihimiz hep teknolojiyi kiralamak olacak.
Sizin gibi proje bazlı iş yapan firmalara önerir misiniz?
Elbette öneririm. Düşünsenize, tezgahı 24 saat
çalıştırabiliyorsunuz. Kiraladığınız tezgahlarda üretim hiç
durmuyor. Periyodik bakımları da düzenli olarak yapıldığından
plansız duruş yaşanmıyor. İşletme sahiplerinin alım sırasında
yaşadığı sıkıntıların hiçbirini yaşamıyorsunuz. TEZMAKSAN “kira
bedelini öde, teknoloji senin…” diyor. “Sen üret, biz tezgaha bakarız”
diyor. “Sen iş yap, kazan, kira kontratı bittiğinde tezgahı ilk satın
alma opsiyonu senin” diyor. “Sen çalış, istersen başka tezgah
da kiralayabilirsin” diyor… Bu uygulama sadece TEZMAKSAN
müşterilerine değil, işi olan ve iş yapmak isteyen tüm sanayicilere,
dolayısıyla Türk imalatçıya faydalı… Açıkçası uygulamanın
bilinirliğinin artmasını ve ülkemizde Teknoloji Kiralama kültürünün
yayılmasını çok isteriz. Ne de olsa imalatçının güçlenmesi, daha
verimli rekabet şartlarını beraberinde getirir.
Teknolojiyi kiralama uygulamasından sonra imalatta verimliliğiniz
ne ölçüde arttı?
Açıkçası biz TEZMAKSAN ile ilk alışverişimizi yaptığımızdan bu
yana başka firmalarla alışveriş yapamadık. Zira sadece kiralama
değil, alım yaptığımızda bile sattığı tezgahın arkasında duruyordu.
TEZMAKSAN, henüz sektörde çok yeni olan Teknoloji Kiralama
uygulamasında da yaptığı işin arkasında duruyor. İşlerimiz artarsa
iki tezgah daha kiralayacağız. Böylece sermaye cebimizde kalacak.
24 saat durmadan çalışan bir tezgahtan zamandan ve maliyetten
tasarrufu düşününce, üretim adedi artınca yüzde 60 verimlilik
sağladık. Yani kiralama bize yüzde 60 kar sağladı.
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KAPASİTEMATİK
www.tezmaksan.com.tr/kapasitematik

KAPASİTEMATİK kullanıcısı, Endüstri 4.0’ı cebinde taşıyor
TEZMAKSAN’ın çağın yeni sanayi devrimi Endüstri 4.0 kapsamında geliştirdiği yazılım projesi olan KAPASİTEMATİK, içerdiği data takip ve raporlama sistemi
ile kullanıcısına mucizeler yaratmaya devam ediyor. Ayrıca TEZMAKSAN Ar-Ge ve İleri Teknoloji Departmanı, kendi geliştirdiği yazılıma kattığı uygulamalar ile
KAPASİTEMATİK’e yenilikler kazandırarak kullanıcıyı daha da avantajlı kılıyor.

Duymayanlar için KAPASİTEMATİK
TEZMAKSAN Makine, Ar-Ge ve İleri Teknoloji Departmanı’nın
geliştirdiği yazılım programı KAPASİTEMATİK ile işletme sahibi
kullanıcılar, internet olan her ortamda makinelerini ve üretim
performansını takip edebiliyor. “Makina verimli çalışıyor mu? Ne
zaman arıza verdi? Operatör tarafından doğru program kullanılıyor
mu” gibi bilgiler, anında tablet veya cep telefonundan kontrol
edilebiliyor ve kullanıcı, üretimini anbean izleyebiliyor. Bu sayede
işletmeler hem zamandan hem maliyetten ciddi tasarruf sağlıyor.
Kullanıcıya avantaj sağlayan yeni sekmeler
TEZMAKSAN Ar-Ge ve İleri Teknoloji Departmanı, KAPASİTEMATİK’in
içerdiği performans ve raporlar sekmeleri içinde alt birimler
oluşturarak müşteriye yeni özellikler sundu. Bu şekilde
performansın, basit ve kolay analizlerinin yapılması mümkün oldu.
Bu yeni özellikler: Makine performansı, üretim performansı, operatör
performansı olarak kullanıcıya anlık olarak sunulabilmektedir.
Müşterinin teknolojinin mevcut durumunu takip edebilmesi ve
işletmesinde süreklilik sağlayabilmesi için bu yeni özellikler,
KAPASİTEMATİK’e kazandırılmıştır.
Raporlara takip kolaylığı geldi
“Raporlar” sekmesinin alt birimleri, “Makine Raporları” ve
“Üretim Raporları” olarak iki bölümden oluşmaktadır. “Makine
Raporları” sekmesi, belirlediğiniz tarihler skalasında geriye dönük
makine performansını, internet erişimi olan her yerde raporları
inceleyebilme, tarihler arası kıyaslama yapma imkanı veriyor.
“Üretim Raporları” sekmesiyle; önceden toplanmış üretime dair
raporları tek tek inceleyip analiz ile uğraşmak yerine; istediğiniz
zaman aralıklarını anında raporlayıp üretiminizi hızlıca planlama
şansına sahipsiniz. Zamandan kazanım rekabetin yoğun yaşandığı
sektörümüzde önemli bir unsur olduğundan, KAPASİTEMATİK’in bu
yeni sekmesi sayesinde kullanıcı zamandan kazanacak, işletmenin
sürekliliği daha da sağlıklı bir hale gelecek.
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Üretim dataları cebinizde
Gelişen teknoloji ve internet hızı sayesinde bilgisayarlar, akıllı
telefonlar aracılığıyla artık cebimizde… KAPASİTEMATİK kullanıcısı
da makinesi ve performansıyla ilgili dataya cep telefonu,
tablet bilgisayar, web üzerinden anında erişip üretimine yön
verebilmektedir.
Operatör müdahalesi ortadan kalkacak
Ayrıca TEZMAKSAN Ar-Ge ve İleri Teknoloji Departmanı, operatör
müdahalesi gerektiren durumlarda KAPASİTEMATİK yazılımının
operatörden bağımsız biçimde makinaya komut yönlendirmesi
üzerinde çalışıyor. Bu yenilik ile operatör müdahalesi gerektiren set
up, takım değiştirme, mola vb. aşamalar KAPASİTEMATİK sayesinde
operatörsüz gerçekleşebilecek. KAPASİTEMATİK, makinaya komut
verebilir hale gelecek ve çeşitlilik gösteren birçok duruşun “nedenler”
olarak girip, raporlama sistemine kaydedebilme seçeneği eklenecek.

BİZDEN HABERLER

Mehmet Süslü - Hedef Silah Sanayi Genel Müdürü
Bizim için ayın tezgahı: Goodway GLS 200 M. Kendisi küçük marifeti büyük bir teknoloji… Tabiri caizse ağzı var dili yok bir
tezgah… Takım sarfiyatı az olduğundan kısa sürede çok işleme yapıyor ve üretim aksamıyor. Hassasiyet sahibi olduğundan
kusursuz parça işliyor. C Eksenli olduğundan birkaç farklı operasyonu bir arada gerçekleştirme kabiliyetine sahip…

TEZMAKSAN, KONMAK 2017’de yeniliklerini konuşturdu
TEZMAKSAN, 27-30 Nisan 2017 tarihlerinde KONMAK 2017’de 6’ncı hall, 634 No’lu stantta misafirlerini ağırladı ve yeni sanayi devrimi Endüstri 4.0’a yönelik geliştirdiği
KAPASİTEMATİK uygulamalarını ziyaretçilerle paylaştı. TEZMAKSAN’dan KONMAK 2017 Fuarı’na özel fiyat ve ödeme kampanyası da yoğun ilgi gördü.
KONMAK 2017; Konya 14. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Yan Sanayileri, Ekipmanları, Delme Teknolojileri, Malzemeler
ve El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı 27 - 30 Nisan 2017 tarihleri Konya Ticaret Odası - TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Anadolu’nun üretim üssü ve ülkemizin “KOBİ Başkenti” Konya’da bu yıl 14’üncü kez gerçekleştirilen fuar, 4 gün boyunca
sektörün görkemli buluşmasına ev sahipliği yaptı. Her yıl olduğu gibi 2017 yılında da yüzlerce markanın, binlerce, makine, malzeme,
ekipman, donanım ve teknolojilerinin sergilendiği fuar, sadece Konya ve bölgesine değil ülke ekonomisine de olumlu katkılar sağladı.
TEZMAKSAN, yeni markası Hurco VMX 24 HSI CNC 3 Eksenli İşleme Merkezi, Goodway SW 32, Goodway GV-500, Brother S700X1, First
LC 205 VHD, Frontier VMC 640, Neway VM702 H/S ile 6’ncı hall, 634 No’lu stantta ziyaretçilerini ağırladı. Ziyaretçiler Akademi, Bakım,
Teknoloji Kiralama, TEZMAKSAN hizmetlerine yönelik bilgi aldı. Fuarda yer alan marka ve modeller haricinde, TEZMAKSAN’ın Endüstri
4.0’a yönelik geliştirdiği yazılım sistemi KAPASİTEMATİK’in, son derece gelişmiş bir ölçüm sistemi olan Renishaw Equator ile birlikte canlı
uygulamaları, ziyaretçilerce yoğun ilgi gördü.
TEZMAKSAN’dan KONMAK 2017 Fuarı’na özel kampanya
TEZMAKSAN, KONMAK 2017 Fuarı süresince alıcılarına yüzde 0,0 faizle 12 Ay eşit taksit imkanı tanıdı. 2. El tezgahlarda, First CNC’lerde ve
KONMAK 2017’deki tüm CNC’lerde geçerli olan kampanya alıcılar tarafından çok konuşuldu.

HURCO VMX24 HSi
CNC 3 Eksen İşleme Merkezi

First LC 205 VHD
Universal Kalıpçı Freze Tezgahı
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Goodway SW-32
CNC Ø 32 mm Kayar Otomat Torna Tezgahı

Trens SN 50/1000
Universal Torna Tezgahı

Goodway GV-500
CNC 12” Dikey Torna Tezgahı

Neway VM702H/S
CNC Dikey İşleme Merkezi

Brother S500X1
CNC Dikey İşleme Merkezi

KAPASİTEMATİK
Endüstri 4.0 uygulaması

KONYA

Konya sanayisi, Teknoloji Kiralama ile “kazanan taraf” oldu
“Türkiye sanayisinin aftermarketi ve KOBİ Başkenti diye tabir edilen Konya’da üretim gerçekleştiriyoruz. TEZMAKSAN’ın Teknoloji Kiralama uygulamasıyla
yatırım yapan firmalar, olarak kendimizi ‘kazanan taraf’ olarak görüyoruz. Teknoloji Kiralama uygulaması sayesinde üretim alanımız esneklik kazandı ve
sermayemizi tüketmemiş olduk. Uygulama ile hiçbir bürokratik sıkıntıyla karşılaşmadık. Bakım ve servis hizmeti TEZMAKSAN’a ait oldu ve kira bedelinin
içerisinde yer aldı. Bu şekilde maliyetimizi kurtararak verimlilik sağladık.”
Canar Endüstri Genel Müdürü Murat Özcan

Bey-Mak Silah Yedek Parça Genel Müdürü Nevzat Bal

Akif Tosun
TEZMAKSAN / Konya Bölge Müdürü
2008 yılında üretime başladık. Daha önce yedek parça ve vana
üretiminde endüstri mühendisliği yaptım. Radikal bir kararla kendi
işyerimi kurdum. Ardımızda dokuz yılı devirmişiz bile… Resmen
sıfırdan başladık diyebilirim. 80 m2’den 1000 m2’ye ulaştık.
TEZMAKSAN’la 2010 yılından beri tanışıyoruz. Goodway TS 150 ilk
tezgahımız… Kurumsal yapısı, servis hizmeti ve ödeme kolaylıkları
bizi TEZMAKSAN’a daha da yakınlaştırdı. Ağırlıklı olarak otomat ve
revolver işleri yapmaktayız. Siparişe göre üretim yaptığımızdan
proje bazlı çalışıyoruz.

Sektörde çalışmaya “El işçiliği” ile başladım. 1983 yılıydı. Firmamız
ise 2006’da bir üniversal freze ile üretime başladı. Dört yıl sadece
acemiliğimizi atmakla uğraştık. 2012 yılında ise TEZMAKSAN
sayesinde ileri teknolojileri makine parkurumuza kattık. Bu, seri
üretimimiz için de oldukça önemli bir süreçti.

Spor amaçlı av tüfeğinin yedek parçalarını üretiyoruz. Kilit,
mekanizma, taşıyıcı kol, kabza, tetik gibi parçaları ürettiğimizden
hassasiyet sağlayan teknolojilere ihtiyacımız var. Bilirsiniz
ki firmamızın bulunduğu Beyşehir, silah-tüfek sanayisinin
Proje bazlı çalışan firmalar için teknolojiyi satın almak yerine
başkentidir. Bulunduğumuz bölgede rekabet yoğun olduğundan
kiralamanın avantajlı olduğunu gördük. Gerçi bunu görmemizi
hatalı parça üretme ve yavaşlama lüksümüz yok. Bu da bize
TEZMAKSAN sağladı. Teknoloji Kiralama uygulamasını bize
alanında en hassas işlemeyi en seri şekilde gerçekleştirecek
duyururken aynı bizim gibi proje bazlı özel üretim yapan firmalar
teknolojiyi gerektirdi. Üstelik belli bir süre için belli bir üretim
için oluşturulmuş nitelikli fizibilite çalışmalarıyla karşımıza çıktı.
yapacağımızdan yani proje bazlı üretim yapacağımız için tezgahı
Fizibilitede gördüğümüz tablo bizim için oldukça cazipti. Taktir
satın alma, avantajlı görünmüyordu.
edersiniz ki sermaye maliyeti bizim için çok önemli. Vadeli çalışıp
İşte bu noktada devreye TEZMAKSAN’ın Teknoloji Kiralama
finansal sıkıntılarla karşılaşıyorduk. Şimdi ise ev kirası öder gibi
uygulaması girdi. Daha önce de aldığımız pek çok TEZMAKSAN
makine kiralıyorum. Zaten aldığımız tezgahın seneler sonra ikinci markası var. TEZMAKSAN’la beş yıldır sıkıntısız çalışıyoruz. Artık
el değeri düşüyor. Bu yüzden satın alma, proje bazlı iş yapan
aile gibiyiz. Spor amaçlı tüfeklerin yedek parçalarını üretmekte ve
firmalar için avantajlı olmuyor. Üstelik Teknoloji Kiralama ile
müşteri talebine göre proje bazlı çalışmaktayız. TEZMAKSAN’ın
servis, kurulum, bakım gibi maliyetleri üzerinizden otomatik olarak Teknoloji Kiralama uygulamasının işimize yarayacağını düşündük.
atıyorsunuz.
Proje bazlı çalıştığımızdan teknolojiyi kiralamak, satın almaya
göre daha avantajlı görünüyordu. Bu sebeple Dahlih MCV 1020
TEZMAKSAN’dan Goodway SW 32 Kayar Otomat kiraladık. Tezgahı BA kiraladık. Bu tezgahtan paso kaldırması, hızı ve ilerlemesi
gelip kurdukları gibi etkili bir eğitim de verdiler. Bu şekilde tezgah
konusunda oldukça memnunuz. Hassas parça işlemede ölçü
ile operatör birbirine alıştı. Hiç kayar otomatımız olmadığı için
kaçırmıyor ve üretimimizi yarı yolda bırakmıyor. Yüksek talaşa
ince uzun parçalara cevap veremiyorduk. Bu şekilde önemli
girebilmesi de bizim için ayrıca önemli…
bir eksiğimiz giderilmiş oldu. Kayar otomat ile ürün çeşitliliğini
artırdık. Çift spindle sayesinde çok etkin çalışıyor. Hammaddeden
Kiraladığımız Dahlih MCV 1020 BA’nın takım ömrü ve yüzey kalitesi
nihai ürün alıyoruz. Ayrıca tezgahın başında operatör bulunmak
rakiplerine göre çok daha iyi… Hiçbir kuruş ödemeden tezgah
zorunda değil…
kuruldu, tıkır tıkır çalıştı. İlk taksiti, tezgah üretime başladıktan
30-35 gün sonra ödedik. Yani resmen gerçekleştirdiği üretimle
Yılda 6 milyon küçük parça üretiyoruz. Bu teknoloji bize hep lazımdı tezgah, kendi kirasını kendisi ödedi. Hiçbir bürokratik ve gümrük
ancak sürekli erteledik… TEZMAKSAN, Teknoloji Kiralamanın
prosedürü olmadan tezgah bizim oldu. Bu şekilde zaman
avantajlı olduğuna bizi ikna etmese belki de böyle devasa bir
kaybetmedik. Kira bedelini “Gider” olarak gösterebildiğimizden
teknoloji parkurumuzda hiç yer alamayacaktı. Sayesinde üretim
mali tablolarımız olumsuz etkilenmedi. Bu avantajlar bizi tekrar
alanımız esneklik kazandı ve sermayemizi yememiş olduk. Tezgah Teknoloji Kiralama uygulamasına yönlendiriyor. Ne diyelim,
bir hafta içinde geldi, kuruldu, çatır çatır üretime başladı. Hiçbir
yatırımcıya ve işi olan sanayiciye böyle bir uygulamayı kazandırdığı
bürokratik sıkıntıyla karşılaşmadık. Bakım ve servis hizmeti
için “TEZMAKSAN sağ olsun.”
TEZMAKSAN’a ait… Maliyetimizi kurtararak verimlilik sağladık.
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BİZDEN HABERLER
www.tezmaksan.com.tr/kapasitematik

TEZMAKSAN, open house’da Kapasitematik ile Endüstri 4.0 şovu yaptı
TEZMAKSAN, kendi Ar-Ge mühendislik projesi olan Kapasitematik’i ve yeni markası Hurco’yu tanıtmak üzere 25 Mart 2017’de merkez binasındaki
showroomda müşterilerini ağırladığı bir open house gerçekleştirdi. Böylece TEZMAKSAN, sektörde benzersiz olan ve üzerinde geliştirme çalışmalarına
devam ettiği Kapasitematik için yaptığı etkinlikleri bir open house ile taçlandırmış oldu. Ayrıca Renishaw’ın kendi Endüstri 4.0 konseptli mühendislik
uygulaması olan Equator, ziyaretçilere tanıtıldı.
TEZMAKSAN İnovasyon ve İleri Teknoloji
Departmanı, Kapasitematik projesine ihtiyaç
duyabilecek yakın çevresindeki müşterilerini
saptadı ve sistemi onlara daha iyi tanıtabilmek için
open house’a davet etti. Open house ile hedeflenen
küçük ölçekli bir Endüstri 4.0 uygulamasını
müşterilere canlı olarak göstermekti. Bu amaçla
TEZMAKSAN İnovasyon ve İleri Teknoloji Departmanı,
merkez binasındaki showroomda küçük bir sistem
oluşturup Neway VM 702 HS Dik İşleme Merkezi, altı
eksenli LNC IRS-J605 Robot, Renishaw Equator üç
boyutlu ölçüm cihazı ve Errowa Zero Point bağlama
aparatları ile bir sistem kurdu.
İşleme merkezinde işlenmiş olan parça sıfır
bağlantı aparatı ile birlikte robot tarafından alınıp
ölçüm cihazının altına, başka bir sıfır bağlantı
istasyonuna taşındı. Burada işlenmiş olan parça ölçüldü ve toleranslarının içinde olup olmadığına bakıldı. Buna göre parça, uygun
ve uygun değil olarak saptanıp, uygun olmaması halinde hurda bölümüne yönlendirilmesi simule edildi. Aynı şekilde robot, yeni
parçayı da makinaya yükledi. Bu süreç döngü olarak open house boyunca devam etti.
Open house ile sergilenmek istenen sadece zamandan kazanım değil; aynı zamanda prosesin tüm aşamalarının ölçümlenmesiydi.
Open house sırasında nesnelerin iletişimiyle akıllı bir üretim gerçekleşti ve prosesin her aşaması kullanıcısına bilgi olarak
sunuldu. Kapasitematik, sistemin her bir unsurunun ayrı ayrı çalışma, boşta bekleme süresini gözlemledi ve ölçüm sonuçlarını
her parçaya özgü olarak kullanıcıya raporladı ve bu ölçüm sonuçlarına göre tezgaha gerekli telafileri ve düzeltmeleri yönlendirdi.
Kapasitematik ile ekipmanların; üretim adedi, planlı ve plansız duruş süreleri, takım performansları, kesici takım performansları,
alarmlar gibi performans değerleri, ekran ile konuklara online olarak sergilendi.
Renishaw Equator, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Renishaw Genel Müdürü Sinan Fidanlıgül, firmanın mühendislik
uygulaması olan Equator’un kullanıcılara sunacağı yenilik ve kolaylıklardan ve iki mühendislik uygulaması olan Kapasitematik-Equator
entegrasyonundan bahsetti.
Öncelikle Equator’un nasıl ortaya çıktığını anlatabilir misiniz?
Renishaw, çoğu ürününü kendi üretim kısıtlarını çözmek amaçlı olarak tasarlayan, üretim koşullarında deneyip eğer başarı
sağlanmışsa satışa sunan bir firmadır. Bu sayede birçok konuda ilklere imza atan firmamız Equator 300 ile de yine bir ilki
gerçekleştirerek; konvansiyonel mastarların yerini alacak, bilgisayar kontrollü bir mastar sistemi geliştirmiştir.
Equator çok yüksek tekrarlayabilirliğe sahip delta robot tarzında bir gövdeye sahiptir. Renishaw tasarım ekibi bu eşsiz özelliği
kullanarak, CMM’lerden farklı olarak cihazı referans bir üretim parçası “Altın numune” ile kalibre ederek atölye ortamında çalışan
bir koordinat ölçme tezgahı tasarımı yaratmayı başardılar. Koordinat ölçme tezgahları ile atölye ortamında çalışmada en büyük
sorun atölyede oluşan sıcaklık farklarıdır. Atölye ısınıp soğuduğunda bu tarz makinaların hata bilançosu Equator’a nazaran daha
yüksektir. Equator’da ise yapısı sebebiyle çözüm gayet basittir. Metroloji performansına termal değişkenlerin etkisi göz önüne
alındığında daha kararlı gövde yapısı ile Equator 300, sıcaklık değişimi kullanıcının tespit edeceği sınırı geçerse bir parça ölçümü
sürecek kadar sürede, “Altın parça” ölçülerek tekrar kalibre edilir. Bu Equator üzerindeki sıcaklık sensörü sayesinde tam otomatik
olarak yapılır. İşte bu eşsiz fikir neticesinde Equator ortaya çıkmıştır.
Equator, üretimin hangi sistemlerinde kullanılır?
Equator, talaşlı imalat metodu ile üretilmiş her türlü üretim parçalarının boyutsal kontrol süreçlerinde kullanılabilir. Equator ile
parçanın ölçülerini ölçmek ve taramak mümkündür. Equator’u üretiminde kontrol mastarları kullanan tüm atölyelere öneriyoruz.
Equator gelişmiş bir parça kontrol sistemi… Müşteriler, neden Equator kullanmalı? En kolay ifade edilir biçimde kullanıcıya neler sağlar?
Renishaw Equator, müşterilerimize daha ucuza üretim yapmalarını sağlayacak bir teknolojidir. Geleneksel parçaya özel öretilen
mastar ilk yatırım maliyetlerinden ve de operatöre, kalite kontrol ekibine bağlı manuel raporlamalardan kurtulmak mümkündür.
Equator ile sınırsız adette parçayı programlayıp tam otomatik olarak ölçebilirsiniz.
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Bilgi, siz nerede olursanız olun, atölyede, yönetim ofisinde,
evinizde, iş seyahatinde, tatilde internet üzerinden akıllı
telefonunuza veya bilgisayarınıza gönderiliyor, gerekirse
üretime müdahale yapılabiliyor. İşin iyi tarafı, artık eskisi
gibi böyle bir teknolojiye sahip olmak için servet ödemek de
gerekmiyor.

Üretim aşamasında zamandan kazanım yaratır mı? Çıkan
parçada hassasiyet sağlar mı? Üretimde maliyetten tasarruf
sağlar mı?
Renishaw Equator, kaliteye bağlı zaman kayıplarını en aza
indireceği için şüphesiz zamandan kazanç sağlayacaktır.
Equator ile çıkan parça kalite kontrolü üretimin hemen
ardından yapılır, kullanılmadığı duruma göre çok daha yüksek
hassasiyetlerle üretim yapılabilir. Dolayısıyla maliyette ciddi
anlamda kazanç sağlayacaktır.
Küresel rekabet gereği üreticilerin zamanla yarıştığı ve hatalı
üretim lüksünün olmadığı günümüzde, Equator kullanımı
neden önemlidir?
Sorunuzda özellikle altını çizmek istediğim nokta; Equator’un
kalite kontrol süreçlerini üretimin bir parçası haline getirip
bunu Endüstri 4.0’ın tarif ettiği şekilde, hem tezgahın hatasını
düzeltecek komutları otomatik aktarabilme, hem de yönetim
kadrosuna aralıksız bilgisayar ağı üzerinden istatistiki proses
kontrol raporlaması gönderebilmesi yeteneğidir.

İşte bu noktadan yola çıkarak, TEZMAKSAN open house
etkinliğinde değerli davetlilerimize onların üretimine neler
katabileceğimizi gösteren bir demo hazırladık. Gerçek bir
üretim parçasını tezgahta işleyen, robotla yükleyip boşaltan,
otomatik fikstürler vasıtası ile tutan ve de Equator ile ölçen
insansız bir üretim hücresi demosu yarattık. Kapasitematik
üretim sürecini yönetti ve birçok kritik bilgiyi online
kullanıcılara aktardık. Özetle, open house etkinliğinde bu demo
çalışmasıyla “Patron ne ister?” sorusunun cevabını en iyi
şekilde sergiledik.
TEZMAKSAN ile bu işbirliğini neden ve nasıl yaptınız?
Renishaw olarak takım tezgahı üreticilerinin çözüm ortağı bir
firmayız; ürünlerimiz CNC tezgahların daha verimli çalışmasını
sağlıyor. TEZMAKSAN ile Renishaw bu noktada aynı hedef
doğrultusunda hareket ediyor, yüksek verimle çalışan
makinalar başarı ve yüksek kazanç getiriyor, müşterilerimiz
büyüyor, büyüdükçe de müşterilerimizle ortaklığımız
büyüyerek devam ediyor. İşte bu müşteri odaklı ortak ilke,
Renishaw’un 11 yıl önce Türkiye’de yerel faaliyetlerine başlar
başlamaz, TEZMAKSAN ile başarılı bir işbirliği kurmasına
sebep oldu ve geçen süre zarfında TEZMAKSAN ile birçok
başarılı projeye imza atmasını sağladı.

Müşterilerimiz Renishaw Equator’u kullanarak hatayı üretimin
içinde algılayan, tezgaha müdahale eden, üretim kalitesini
yönetime raporlayan bir üretim sistemi kurabileceklerdir. Bu
söylediklerim tüm üreticilerin ortak hedefidir. Bu sebeple,
en azından teknoloji hakkında bir ön bilgi almak için tüm
sanayicilerimize bizimle iletişime geçmelerini öneriyoruz.
TEZMAKSAN’ın 25 Mart’ta gerçekleşen open house’unda
Equator kullanılmıştır. Open House ziyaretçileri, Equator’un
hangi uygulamalarına tanık oldu?
Biz TEZMAKSAN’ın çözüm ortağı olarak Kapasitematik
uygulamasını gördüğümüzde Renishaw Equator’un çözümün
önemli bir parçası olacağını fark ettik ve TEZMAKSAN Ar-Ge
ekibiyle fikrimizi paylaştık.
Kapasitematik sınırsız bir bilgi aktarım platformu: Günümüz
tezgahları sadece üretmiyor, ne yaptığını, ne yapacağını, ne
durumda olduğunu sürekli kullanıcıya bildiriyor. Robotlar
insanların yerini alıyor, parçaları yükleyip boşaltıyor, yine o
anki durumunu kullancıya bildiriyor. Equator parça tezgahtan
çıkar çıkmaz ölçümü tamamlıyor, tezgahı ve robotu sonuca
göre yönlendiyor ve üretimi onaylıyor, kullanıcıya sonucu
bildiriyor. Kapasitematik bu noktada bilginin erişimi ve
makinalara müdahale gereksinimlerinin tezgah başında
olmadan gerçekleştirebilmesini sağlıyor.

17

İZMİR

www.eknks.com

İmalata yeni atılan genç firmalar “Teknoloji Kiralama” ile büyüyor

“Ekinoks Üretim Teknolojileri A.Ş olarak imalata çok yeni adım attık. Oldukça genç bir firmayız… Üretime atılmanın verdiği heyecanla, projesi olan ancak
yatırım yapmak için sermayesini zorlamak istemeyen ya da bu sermayeyi başka geliştirmeler için kullanmak isteyen tüm firmalar gibi TEZMAKSAN’ın Teknoloji
Kiralama uygulamasından faydalandık. Gümrükten gelecek tezgahı beklemedik, sıkıntılı bürokratik işlemlere girmedik. Bakım konusuna hiç kafa yormadık
çünkü planlı bakım, tezgahın kira bedelinin içinde yer aldı. Sürecin hızlı ilerlemesi, stokta işimize uygun tezgahın bulunması ve ekonomik olarak makul
gelmesi, sistemin bize göre en büyük artısıydı. Teknoloji Kiralama uygulaması ile yalnızca gerçekleştirmeyi hayal ettiğimiz üretimimize odaklandık.”

İlker Tüten
Ekinoks
Üretim Müdürü

Özgür Somuncu
Ekinoks
Tasarım Müdürü

Anıl Ünal
Ekinoks
Satış Yöneticisi

Asım Çetin
TEZMAKSAN
Ege Bölge Müdürü

Firmanızdan bahsedebilir misiniz? Ekinoks neler üretiyor, nasıl üretiyor?
Ekinoks Üretim Teknolojileri A.Ş. üç ortağın bir araya gelmesiyle 2016 yılının Haziran ayında kuruldu. Özgür Somuncu, İlker Tüten ve ben,
geçmiş deneyimlerimizden yola çıkarak, kendimize göre pazardaki eksik ve açıkları görüp özel takım tutucular konusunda faaliyete geçtik.
Özel ve standart olmak üzere torna katerleri, frezeleme takımları, delik delme ve genişletme takımları ile ilgili müşterilerimizin talepleri
veya kendi yönlendirmelerimiz doğrultusunda tasarımlar yapıp, bunları üreterek piyasaya sunuyoruz. Yeni bir firma olmamıza rağmen
kısa süre içerisinde yurt içi ve yurt dışına takımlar yapıp, ismimizi duyurmaya başladık. Bundan sonrasında ise hacmimizi artırarak,
yüksek kalite standartlarında hem Türkiye’de hem de yurt dışında bir marka yaratmak hedefindeyiz.
TEZMAKSAN ile nasıl tanıştınız?
Sektörün içinden geldiğimizden dolayı TEZMAKSAN’ı zaten biliyorduk. Gerek fuarlar olsun gerek eski iş tecrübelerimizden olsun birçok
kez temasımız oldu. Müşteri olarak ise şirketimizin kuruluş aşamasında daha yakından tanışma fırsatımız oldu.
Teknoloji kiralama uygulaması ile nasıl tanıştınız?
Teknoloji kiralama ile ilgili duyumlarımız olmuştu. Yeni bir proje olduğunu ve uygulamaya geçtiğinden sektördeki insanlardan,sosyal
medya kanallarından haberimiz oldu. Sonrasında tezgah alınması sürecinde konuyu merak edip TEZMAKSAN firmasıyla iletişime geçip
detayları öğrendik.
Hangi tezgahları kiraladınız, bu tezgahların kiralama sürecinde neler yaşadınız? TEZMAKSAN’ın servis ve eğitim konusunda size sağladığı
destekler neler oldu?
1 adet Finetech SMV-1270 H3L dik işleme merkezi kiralaması yaptık. Süreci değerlendirme adına en çok aklımda kalan hızdı. Tezgah
kiralamaya karar verdikten sonra teklif, kiralama işlemleri vs. gibi adımlar çok hızlı gerçekleşti. TEZMAKSAN, tezgahın kiralanması,
kurulumu ve operatör-tezgah adaptasyon eğitimi konusunu çok kısa bir süre içinde gerçekleştirdi. Biz de derhal üretime başlamış olduk.
Teknoloji kiralama uygulaması hangi avantajları getirdi?
Teknoloji kiralama uygulaması muhasebesel avantajları dışında daha önce de bahsettiğim gibi bize büyük bir hız kattı. Sürecin hızlı
ilerlemesi, stokta işimize uygun tezgahın bulunması ve ekonomik olarak makul gelmesi, sistemin bize göre en büyük artılarıydı.
Gümrükten gelecek tezgahı beklemedik, sıkıntılı bürokratik işlemlere girmedik. Bakım konusuna hiç kafa yormadık zira periyodik bakım da
tezgahın kira bedelinin içerisinde… TEZMAKSAN, süresi geldiği gibi kiralanan tezgahların periyodik bakımını yapıyor. Zaten çalışan tezgah,
kendi kira bedelini fazlasıyla ödeyip bize kar sağlıyor. Üstelik kira sözleşmesinin vadesi dolduğunda kiraladığımız tezgahları ilk satın alma
opsiyonu bizim… Yani istersek kiraladığımız tezgahı satın alabilme ya da yeniden farklı bir tezgah kiralama şansına sahibiz. Bu da teknoloji
kiralama uygulamasını oldukça cazip hale getiriyor.
Tekrar proje bazlı iş yapmak isterseniz, TEZMAKSAN’dan teknoloki kiralar mısınız?
Neden olmasın… Günümüz dünyasında firmaların esnek olması çok önemli. Çok büyük firmalar bile sektörel değişiklik gösterebiliyorlar.
Ya da müşteriler daha ucuza daha kaliteliye sahip olmak için uzun soluklu partenerliklerinden bile vazgeçebiliyorlar. Bu bağlamda proje
bazlı kiralamalar giderek daha önem kazanacağını düşünüyorum.
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Equator programlanabilir mastar ile parça
kontrolü ve atölye içi proses kontrolü

Siz de manuel ya da tamamen otomatik çalışan, düşük maliyetli Equator’ları
kullanan yüzlerce otomotiv parçası üreticisi arasındaki yerinizi alın
Equator düşük fiyatı ve düşük işletme giderlerine kıyasla kolay
kullanım, hızlı ölçüm ve çok iyi tekrarlanabilirlik sağlar.
• Operatörler veya robotlar saniyeler içerisinde bir parçadan
diğerine geçebilirler
• Otomatik hücreler EZ-IO yazılımı ile kolaylıkla konfigüre
edilebilir
• Sıcaklığın çok değişken olduğu ortamlarda bile mastarlama
yöntemiyle benzersiz tekrarlanabilirlik sunar

Proses Monitörü hem manuel, hem de otomatik sistemlerde
bulunur. Bir üretim prosesini kontrol etmek için paha biçilemez
bir fonksiyon olan bu özellik, kullanıcıların her bir öğe tolerans
durumunun anlık grafiksel görüntüsü ile birlikte, bir parçanın
mastar ile kontrol geçmişini görüntülemesine imkan verir.
Proses Monitörü ayrıca sıcaklık, süre veya kontrol edilen
parçaların sayısına göre, mastar ile parça kontrolü prosesinin
yönetilmesini sağlar.

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

Renishaw plc Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu Atatürk Mah. Sedef Cad. Ataşehir Residence B/3 34756 İstanbul Türkiye
T +90 216 380 92 40 F +90 216 380 92 45 E turkiye@renishaw.com
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www.siemens.com.tr

Siemens’ten TEZMAKSAN müşterilerine ücretsiz temel
ve ileri seviye eğitimi tamamlandı
Siemens Türkiye, TEZMAKSAN Akademi’de TEZMAKSAN müşterilerine yönelik 10-11-12 Nisan 2017 tarihlerinde üç günlük Siemens Freze Kullanım & Programlama
Temel ve İleri Seviye Eğitimi verdi. Siemens Son Kullanıcı Destek Yöneticisi Namık Özkan Dinler, TEZMAKSAN Akademi’den gelen eğitim davetini, Siemens ile
TEZMAKSAN’ın sektörde uzun yıllara dayanan kadim partnerliğe istinaden memnuniyetle kabul ettiklerini belirtti. Katılımcılar, eğitim sonrasında sertifikalandırıldı.

Eğitime katılan firmalar, Siemens Son Kullanıcı Destek Yöneticisi Namık Özkan Dinler’den aldıkları Siemens Freze kullanım,
programlama temel ve ileri seviye eğitiminden oldukça memnun kaldı. Eğitim içeriğinde bulunan “kalıp imalatı için gereksinimler,
hassaslık, hız, yüzey kalitesi; kalıp imalatında NC programların yapısı” konularını içeren temel bilgiler, katılımcılar ile paylaşıldı.
Temel bilgilerin ardından katılımcılara “operatörlere yönelik bilgiler” paylaşıldı. Bu bölümün eğitim içeriğinde: İş parçası ve takımların
ayarlanması/ölçülmesi, JOG modunda – İş parçasının ayarlanması ve ölçülmesi, JOG modunda – Döner tablası olmayan bir tezgahta
parçanın ayarlanması, JOG modunda – Döner tablası olan bir tezgahta parçanın ayarlanması, JOG modunda – Takımların ölçülmesi,
JOG modunda – 802D sl kontrol üniteli bir tezgahta parçanın ayarlanması ve ölçülmesi, OTOMATİK modunda – Çalışma sırasında ölçüm,
Program veri aktarımı/programların yönetilmesi, Yüksek Hız Ayarları - CYCLE832, Kalıp oluşturma için program yapısı, Bir programın
seçilmesi/başlatılması/durdurulması/kesilmesi/devam ettirilmesi, Bir programın yarıda kesilmesi, Programa genel bakış/harici
programların durumu, Parça programının simule edilmesi, Hızlı Bakış/hızlı görüntüleme, ShopMill konuları yer aldı.
Siemens Freze Kullanım & Programala Temel ve İleri Seviye Eğitiminin üçüncü adımı ise programcılara yönelik bilgileri içerdi. “Çerçeveler
nedir? Döndürme - CYCLE800, Programlama örneği – döndürme, Yüksek Hız Ayarları - CYCLE832, İlerleme hızı profili - FNORM, FLIN,
CYCLE832 ile programlama örneği, CYCLE832 olmadan programlama örneği” konularına yönelik bilgilendirme yapıldı.
Eğitim katılımcıları
Alper Kumbaracı – Vestel Elektronik San ve Tic A.Ş. / Sercan Semiz - Vestel Elektronik San ve Tic A.Ş.
Muhittin Tabuz –Simtek İth. İhr. San ve Tic Ltd Şti. / Hakan Semiz - Simtek İth. İhr. San ve Tic Ltd Şti.
Emin Yanbolulu –Baykal Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. / Metin Mutlu - Baykal Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ayrıca eğitimin son etabında katılımcılarla referans bilgileri paylaşıldı. Referans bilgilerinin içerdiği konular “İleri seviye fonksiyonlara
genel bakış, Geleceğe bakış, 5 eksenli işleme, Hareket eden nedir ve nasıl hareket eder? 3 eksenle veya 3 + 2 eksenle frezeleme, 3+2
eksenli frezeleme makineleri, JOG modunda ölçme – iki döner eksenli bir parçanın tezgahta devreye alınması, Değişkenler, Dolaylı
programlama, Döngüler, Alt programlar, Makrolar, dosya ve programlar” olarak katılımcılara sunuldu.
Eğitimin ikinci etabı: 15-16-17 Mayıs 2017 tarihlerinde TEZMAKSAN Akademi’de gerçekleşecektir.
Eğitime başvurmak için; http://tezmaksanakademi.com/egitim-basvuru

CNC Operatörünün El Kitabı,
“DÖRDÜNCÜ BASKI” ile tüm Türkiye’de
2015’te Hamit Arslan’ın bin bir emekle kaleme aldığı ve TEZMAKSAN’ın ilgili tüm teknik okullara, öğrencilere
ulaştırmayı hedeflediği “CNC Operatörünün El Kitabı” projesi yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
CNC Operatörünün El Kitabı, içeriğine CNC torna programları ilave edilip, akademisyenlerin
görüşleriyle zenginleştirildi. Kitabın dördüncü baskısı; temel CNC torna programlama komutları
ile ilgili örnek programlar, CNC torna programlama çevrimlerine ait örnek programlar, Temel
CNC işleme merkezi programlama komutları ile ilgili örnek programlar, CNC işleme merkezi
programlama çevrimlerine ait örnek programlar konularıyla zenginleştirilerek 148 sayfa olarak
yayımlandı. Geleceğin operatörlerine yön veren kitaba Garanti Leasing, Belgin Madeni Yağlar,
Seco Tools, SMB Teknik, Vega Makine sponsor oldu.
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BURSA

“Planlı bakım ile zamandan ve maliyetten kazanıyoruz”
“İş, zaman ve kalite kaybının önüne geçmek, rekabetin yoğun yaşandığı otomotiv yedek parça imalatı sektöründe hizmet veren firmamız için hayati önem
taşıyor. TEZMAKSAN, makine arızalarının yüzde 70’i bakımsızlıktan kaynaklandığını sürekli yineliyor ve firmamıza planlı bakımın önemini her fırsatta anlatıyor.
Planlı bakımı ‘zaman ve para kaybı’ olarak görüp göz ardı etmek, sadece işletmelere değil Türkiye sanayisine de ciddi zarar veriyor. Doğancan Otomotiv olarak
planlı bakım konusuna bilinçli şekilde yaklaşıyoruz. Çünkü planlı bakım, muhtemel arızaları ortadan kaldırıyor ve plansız duruşların önüne geçiyor. TEZMAKSAN
ile gerçekleştirdiğimiz periyodik bakımlar sayesinde makinelerimiz daha yüksek performansla çalışıp daha kaliteli ürün veriyor. Planlı bakım ile zamandan,
maliyetten tasarruf ediyoruz. Arızalı duruşlardan kaynaklanan stres ve krizlerin uzağındayız.”

Volkan Altınok
Doğancan Otomotiv
Genel Müdür Yardımcısı

Cem Koçoğlu
TEZMAKSAN
Bursa Bölge Sorumlusu

Firmanızdan bahsedebilir misiniz? TEZMAKSAN ile nasıl tanıştınız?
2009 yılında Bursa’da otomotiv sektörüne yedek parça üretmek üzere kurulduk. TEZMAKSAN’ı kuruluşumuz öncesinde de tanıyorduk.
Kurulduğumuzda ilk alışverişimizi yaptık. Bugün aralarında Goodway, Rayfeng markalarının bulunduğu 8 adet TEZMAKSAN tezgahı
parkurumuzda sapa sağlam çalışmaktadır.
Planlı bakım hizmeti alan firmalar ne gibi avantajlarla karşılaşıyor?
Planlı bakım uygulaması sayesinde makinelerin duruş zamanları önceden
belirlenebiliyor. Bu durum zamanla yarışan ve kaybedecek bir dakikası
bile olmayan sanayicinin, üretimde planlamasını daha sağlıklı biçimde
yapmasını sağlıyor. Ayrıca planlı bakım maliyetten, işgücünden, zamandan
tasarruf sağlıyor. Bizce verimliliğin olmazsa olmazı… Beklenmeyen
sürprizleri, yaşanacak krizleri ve zamansız durmaları önlüyor.
Planlı bakım kültürü hala bir disiplin haline gelmedi…
Maalesef sanayiciler planlı bakıma ayırdığı bütçeyi, çöpe atılmış bir
para gibi görüyor. Halbuki 7/24 çalıştırılan makinalarımızdan onlarca
kişi ekmek yiyor. Makinalarımız üretimin yapıtaşı, aynı zamanda
istihdam kaynağı… Bu sebeple onları atıl bırakmanın hiç şakası yok.
Planlı bakımın gerektirdiği kısa süreli duruşlardan kaçmakla sadece
üretim ertelenir. Bakımsızlık da “Plansız arıza duruşlarına” sebep olur.
TEZMAKSAN son birkaç yıldır planlı bakım kültürünü bir disiplin haline
getirmek için ciddi çalışmalar sarf etti. Sanayiciye, planlı bakım ile neler kazanacaklarını ve bakımsızlıkta neler kaybedeceklerini çok
samimi biçimde kapı kapı gezerek anlattı.
TEZMAKSAN’ın gerçekleştirdiği bakımların amacına ulaştığını
düşünüyor musunuz?
Zaten TEZMAKSAN bu bakımları profesyonel bir ekiple gerçekleştiriyor.
O ekip, oldukça ciddi ve verimli çalışıyor, makinanın ihtiyacı olan
her şeyi saptayıp bizi yönlendiriyor. Bakım sonrasında makine
performansında pozitif değişimler yaşadık. TEZMAKSAN’ın periyodik
olarak gerçekleştirdiği bakımlar sayesinde arızalar ve plansız
duruşlar minimuma indi. Herhangi bir teknik arıza yaşandığında zaten
TEZMAKSAN Bursa’nın teknik servis ekibi anında imalathanemizde
oluyor. Hız ve profesyonellik bu olsa gerek…
TEZMAKSAN ile planlı bakım anlaşmasına devam edecek misiniz?
Sadece biz değil, çalıştırdıkları tezgahların planlı bakım öncesi ve
sonrasını gözlemleyen her sanayici kafasında hiçbir kuşku olmadan
planlı bakıma devam eder. Biz firma olarak avantajlıyız çünkü yaptığı
işin arkasında duran, sattığı tezgahın peşini bırakmayan TEZMAKSAN gibi köklü, işinin ehli bir firma ile çalışıyoruz. Planlı bakıma
“zamandan, maliyetten kazanım” diyoruz. “Krizi önlüyor” diyoruz. “Üretimimizi yarı yolda bırakmıyor” diyoruz. Elbette TEZMAKSAN ile
planlı bakım anlaşmamızı yenileyeceğiz.
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FANUC hata ve alarm kodları
Program hataları (P/S alarmları)
000 PLEASE TURN OFF POWER Gücün kapatılmasını gerektiren bir parametre girildi, gücü kapatınız.
001 TH PARITY ALARM TH alarmı (Parite hatası olan bir karakter girildi). Şeridi düzeltiniz.
002 TV PARITY ALARM TV alarmı (Bir bloktaki karakter sayısı tek). Bu alarm yalnızca TV kontrolü etkiliyken üretilir.
003 TOO MANY DIGITS İzin verilen maksimum basamak sayısını aşan veri girildi. (İzin verilen maksimum programlanabilir
boyutlar öğesine başvurunuz.)
004 ADDRESS NOT FOUND Bir blokun başlangıcında bir adres olmadan bir sayı veya “ --- ” işareti girildi. Programı değiştiriniz.
005 NO DATA AFTER ADDRESS Adresi uygun veriler değil, başka bir adres veya EOB kodu izliyordu. Programı değiştiriniz.
006 ILLEGAL USE OF NEGATIVE SIGN “ --- ” işareti giriş hatası (“ --- ” işareti, kendisiyle birlikte kullanılamayacak bir adresten sonra
girildi. Veya iki veya daha fazla “ --- ” işareti girildi.) Programı değiştiriniz.
007 ILLEGAL USE OF DECIMAL POINT Ondalık nokta “ . ” giriş hatası (Kendisiyle birlikte kullanılamayacak bir adresten sonra bir
ondalık nokta girildi. Veya iki ondalık nokta girildi.) Programı değiştiriniz.
009 ILLEGAL ADDRESS INPUT Önemi alana kullanılamaz karakter girildi. Programı değiştiriniz.
010 IMPROPER G---CODE Kullanılamaz bir G kodu veya sağlanmayan fonksiyona karşılık gelen G kodu belirtildi.
Programı değiştiriniz.
011 NO FEEDRATE COMMANDED Bir kesme besleme için besleme hızı komutu verilmedi veya besleme hızı yetersizdi.
Programı değiştiriniz.
014 ILLEGAL LEAD COMMAND Değişken hatveli diş çekmede, K adresiyle çıkarılan diş artışı veya azalışı maksimum komut değerini
aştı veya dişin eksi bir değer olmasına neden olan bir komut verildi. Programı değiştiriniz.
015 TOO MANY AXES COMMANDED Takımı maksimum eşzamanlı kontrol edilen sayıdan fazla eksen boyunca hareket ettirmek
için girişimde bulunuldu. Ya da, tork sınırı sinyali (G31 P99/98) kullanılarak atlama komutunu içeren blokta hiçbir eksen hareketi
komutu belirtilmedi veya iki veya daha fazla eksen için bir eksen hareketi komutu belirtildi. Komuta, aynı blokta, tek bir eksen için
bir eksen hareketi komutu eşlik etmelidir.
020 OVER TOLERANCE OF RADIUS Dairesel enterpolasyonda (G02 veya G03), başlangıç noktasıyla bir yayın merkezi arasındaki
mesafe farkı ve bitiş noktasıyla yayın merkezi arasındaki mesafe farkı, parametre No. 3410’da belirtilir.
021 ILLEGAL PLANE AXIS COMMANDED Seçilen düzlemde (G17, G18, G19 kullanılarak) yer almayan bir eksen dairesel
enterpolasyonda komut olarak belirtildi.
Programı değiştiriniz.
022 CIRCULAR INTERPOLATION Dairesel enterpolasyonda, radyus R veya başlangıç noktasıyla yayın merkezi arasındaki mesafe
I, J veya K belirtilmedi.
023 ILLEGAL RADIUS COMMAND Radyus gösterimiyle dairesel enterpolasyonda, R adresi için eksi değerler komut olarak girildi.
Programı değiştiriniz.
028 ILLEGAL PLANE SELECT Düzlem seçimi komutunda, aynı yönde iki veya daha fazla eksen komut
olarak belirtildi. Programı değiştiriniz.
029 ILLEGAL OFFSET VALUE T koduyla belirtilen ofset değerleri çok büyük. Programı değiştiriniz.
030 ILLEGAL OFFSET NUMBER Takım ofseti için T fonksiyonunda belirtilen ofset sayısı çok büyük. Programı değiştiriniz.
031 ILLEGAL P COMMAND IN G10 G10 ile bir ofset miktarı belirtilirken, P adresini izleyen ofset sayısı aşırı büyüktü
veya sayı belirtilmedi. Programı değiştiriniz.
032 ILLEGAL OFFSET VALUE IN G10 G10 ile bir ofset miktarı belirtilirken veya sistem değişkenleriyle bir ofset miktarı yazılırken,
ofset miktarı aşırı büyüktü.
033 NO SOLUTION AT NRC Takım ucu radyus kompanzasyonu için bir kesişme noktası belirlenemiyor. Programı değiştiriniz.
034 NO CIRC ALLOWED IN ST---UP /EXT BLK Takım ucu radyus kompanzasyonunda G02 veya G03 modunda başlatma veya iptal
gerçekleştirilecekti. Programı değiştiriniz.
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Bilgi için;

“Torna ile Şekillenen Hayatlar” tüm Türkiye’de
TEZMAKSAN Müşteri İlişkileri Koordinatörü Yalçın Paslı “Torna ile Şekillenen Hayatlar” adlı kitabını ortaya çıkaran özyaşam öykülerini, Türkiye’yi adım adım
gezerek anlatmaya devam ediyor. Sektöre hizmet veren duayen isimler de konuşmacı olarak seminerlere destek veriyor.

1 Mart 2017 - Borsa İstanbul Başakşehir
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3 Mart 2017 - Antalya Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

3 Mart 2017 - Antalya OSB Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi

6 Mart 2017- Bolu İzzet Baysal Üniversitesi

8 Mart 2017- Bartın Ulus Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

14 Mart 2017 - Gazi Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

15 Mart 2017 - İnönü Üniversitesi

17 Mart 2017 - Necmettin Erbakan Üniversitesi

21 Mart 2017- Dumlupınar Üniversitesi

22 Mart 2017 -Bursa Yenişehir Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi

24 Mart 2017 - Sakarya Üniversitesi

27 Mart 2017 - Samsun Makina
Mühendisleri Odası

27 Mart 2017 - Yeşilyurt Demirçelik Meslek
Yüksek Okulu

29 Mart 2017 - Orhan Abalıoğlu
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

28 Şubat 2017 - Muammer Kocatürk
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
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TEKNİK MAKALE
Bilgi için;

CNC tornada kanal açma metotları
TEZMAKSAN Eğitim-Kurulum Sorumlusu Sinan Soydan, CNC tornada kanal açma metotlarının ayrıntılarını kaleme aldı.

Sinan Soydan
TEZMAKSAN Eğitim - Kurulum Sorumlusu

CNC tornalarda kanal açma işlemlerinde en önemli olan konu, kanal açma takımının
punta merkezinde olması gerekliliğidir. Yani takım, taret ve ayna merkezinde olması
göz önünde bulundurulmalıdır.
Kanal kalemi tam merkezde bağlanmalıdır.
Nedenleri:
*Merkez altında bağlanırsa kesme işlemi yapmaz ve çabuk körelir.
*Merkez üstünde bağlanırsa iş parçasını altına çekmeye çalışır ve uç kırılır.
*Ayrıca kanalın konum ve açısına göre, taret üzerinde iş mili eksenine göre dik bağlanmalıdır.
*Kanal kalemleri genellikle dar ölçüye sahiptir ve kanalın genişliğinden daha dar olması ölçü tamlığını elde etmede rahatlık sağlar.
Bunlardan daha da önemlisi, kanal açma işleminde devir sayısının tam olarak hesaplanmasıdır.
Kanal tornalamak için devir sayısı ayarlama
Tezgahın devri, kanalın ortalama çapına göre kesme hızı hesaplanarak ayarlanır.
Ortalama çap = parçanın dış çapı + kanalın dış çapı / 2 formülü ile hesaplanır.
N=Vx1000/Dox3,14
Do=D+Dk/2 formülü ile kanal çapını önce hesaplamalıyız.
Örnek = iş parçasının dış çapı 40mm kanalın dış çapı 30mm olan iş parçasını işlemek için uygun devir sayısını bulalım (elmas kesme
hızı 15m/dak.)
N=1000x15/3,14xDo=15000/3,14x35=136 dev/dak.
Kesme ve kanal açmada takım ömrü
Başarılı kesme ve kanal açma işlemleri için öngörülebilir ve tutarlı takım ömrü çok önemlidir. Ancak takım ömrünün birçok farklı
faktöre bağlı olmasından dolayı bunun için bir değer tayin etmek zordur.
Takım ömrü aşağıdakilerle optimize edilebilir:
*Operasyon için doğru geometrinin ve kesme değerlerinin kullanılması,
*Soğutma sıvısı kullanılması,
*Operasyon için doğru ayarın yapılması,
*Merkeze doğru kesme ilerlemelerinin azaltılması…
Çubukların genel kesimi (dilimlenmesi)
*Mümkün olduğunca dar bir kesici uç kullanın, bu uygulama malzemeden tasarruf sağlar, kesme kuvvetini asgariye indirir.
*Mümkünse merkeze kadar kesmeyiniz.
*Parçanın merkezine gelmeden 2 mm önce ilerlemeyi %75’e kadar azaltarak kesici takım ömrünü iyileştirin.
*Parçanın merkezine gelmeden yaklaşık 1 mm kesme işlemini durdurun ve kesilen parça kendi uzunluğu ve ağırlığı ile düşecektir.
Delinmiş parçaların kesilmesi
*Lamaya gelen kuvveti etkilememek için deliği yeterince derin deldiğinizden emin olun.
*Kesici ucun bir köşesindeki kuvvetler kesici uçta ufalanmaya ve takım ömründe tutarsızlığa sebep olabilir.
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Meme oluşturmadan kesme
Meme oluşumunu önlemek ya da asgariye indirmek için sağ ya da sol yönlü taşlanmış, ön açılı kesici uç kullanın.
Not: Geniş bir ön açı meme oluşumunu engeller fakat düz kesim yapmayabilir. Yüzey kalitesini kötüleştirebilir ve takım ömrünün kısalmasına
sebep olabilir. Mümkün olduğunca küçük bir ön açı kullanın.

Çapaksız kesme
*Çapakları önlemek ya da asgariye indirmek için sağ ya da sol yönlü taşlanmış ön açılı kesici uç kullanın.
Not: Geniş bir ön açı, çapak oluşumunu engeller fakat düz kesim yapamayabilir. Yüzey kalitesini kötüleştirebilir ve takım ömrünün
kısalmasına sebep olabilir. Mümkün olduğunca küçük bir ön açı kullanın.
Çok kesimli kanal açma
*Derinliğin kesme genişliğinden daha fazla olduğu durumlarda çok kesimli kanal açma, en iyi kaba kanal açma yöntemidir.
*Kanalın tamamını açmak için kesici uç genişliğini kullanın ve daha sonra halkaları çıkartın. Bu köşe radyüsünü korur ve talaşı,
talaş kırıcının ortasına doğru yönlendirir.
*Kesici ucun genişliğinin 0,6 / 0,8 katında halka kullanınız.
Dalma tornalama
Eksenel tornalama derinliğin 0,75X kesici uç genişliğini geçmemelidir.

Alın kanal açma yöntemleri
Kaba işleme
*Kaba işleme yaparken ilk kesim her zaman en geniş çaptan başlar ve içe doğru ilerler. İlk kesim talaş kontrolü sağlar ancak talaş
kırma azdır.
*İkinci ve üçüncü kesimler, kesici uç genişliğinin 0,5-0,8 katı olmalıdır. Talaş kırma buradan sonra kabul edilebilir seviyeye gelir ve
ilerleme hafifçe artırılabilir.
Finiş işleme
*Finiş işlemede ilk kesimi verilen çap aralığında işleyin.
*ikinci kesimde çapın finiş işlemesini yapın. Dönüş radyüsünü her zaman dıştan içe yönlendirin.
*Son olarak üçüncü kesimde finiş işleme ile çapı doğru ölçülere getirin.

Çap aralığı için doğru takım
*Çap aralığı için doğru takımın seçildiğinden emin olun.
*Eğer kesici uç desteği işlenen parçanın iç çapına temas ediyorsa, çap aralığı yanlış olabilir ya da takım eksene paralel olmayabilir.
*Eğer kesici uç desteği, işlenen parçanın dış çapına temas ediyorsa, çap aralığı yanlış olabilir ya da takım eksene paralel
olmayabilir.
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İÇİMİZDEN BİRİ
TEŞEKKÜR

Ceyhan Özcan
TEZMAKSAN Teknik Destek Sorumlusu
1990 Üsküdar doğumluyum. Aslen Kastamonuluyum. Konya
Selçuk Üniversitesi Makine/Resim/Konstrüksiyon Bölümü
mezunuyum. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’nin ve kasabanın
tek ustası Sadık AKDAŞ ustanın yanında, bu sektörde ilk işime
başladım. Talaşlı imalat üzerine çalışan bir fabrikada Ar-Ge
bölümünde ve atölyede tek kadın olarak çalıştım. TEZMAKSAN
ile de bu sırada tanıştım. İyi bir yüzücüyüm. Korku, aksiyon,
bilim kurgu tarzı filmler izlemeyi seviyorum. Boş zamanlarımda
genellikle çizim yapıyorum. Gördüğüm her şeyi ölçülendirmeyi
ve üç boyutlu katı model olarak görmeyi seviyorum. Hem
kullandığım programları unutmamak için hem de çok büyük
zevk aldığımdan yapıyorum bunu. Nişanlıyım ve gelecekte
oturacağımız evde tadilat yaptırıyoruz. Evimizin bütün odalarını,
kirişlerini, kolonlarını üç boyutlu olarak çizdim (seramik alırken
çok yardımcı oldu). Şimdi ise evimizin eşyalarını çizip montaj
yapmaya hazırlanıyorum. En keyif aldığım hobim bu diyebilirim.

ÜCRETSİZ ABONE FORMU

DOĞUM GÜNLERİ

MAYIS

HAZİRAN

YILDIRIM YILDIZ
METİN ORGUN
GÖKMEN BOZTOPRAK
CÜNEYT YILDIZ
CENK TOMRUK
TUĞÇE KARADAĞ

01 MAYIS
04 MAYIS
07 MAYIS
11 MAYIS
13 MAYIS
22 MAYIS

Berna ŞİKEL
Yalçın PASLI
Filiz ÖZGEN
Elif BÜTÜNER
Fatih AYAYDIN
Yusuf ALTUN
Çağatay YILDIZ
Ali YANIK
Yasin KARANFİL
Osman ZEYREK
Yusuf TIRPAN
Ali Can CANER

03 HAZİRAN
04 HAZİRAN
05 HAZİRAN
07 HAZİRAN
10 HAZİRAN
11 HAZİRAN
15 HAZİRAN
16 HAZİRAN
19 HAZİRAN
27 HAZİRAN
27 HAZİRAN
30 HAZİRAN

27 Ocak; TEZMAKSAN Open House - TOSB / İstanbul

09 - 12 Şubat; WIN EURASIA Metalworking - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
09 - 12 Şubat; WIN Welding’17 - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
09 - 12 Şubat; WIN Surface Treatment’17 - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul

07 - 12 Mart; TIMTOS 2017 - Tayvan
16 - 19 Mart; WIN EURASIA Automation - Tüyap Fuar ve Kongre Merkez / İstanbul
.. Merkezi / Konya
21 - 25 Mart; Konya Tarım Fuarı 2017 - KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar
. .
TAKVIMI
22 - 25 Mart; Avrasya Asansör Fuarı - İstanbul Fuar Merkezi SEKTOR
Yeşilköy / İstanbul
29 Mart - 1 Nisan; Plastist 2017 - İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy / İstanbul
27 Ocak; TEZMAKSAN Open House - TOSB / İstanbul
FPT Müşteri Gezisi - Venedik / İtalya
06 - 09 Nisan; Automechanika İstanbul - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
09
12 Nisan;
Şubat;PLAST
WIN EURASIA
Metalworking
- Tüyap
Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
11 -- 15
PAK - Fuar
İzmir - Gaziemir
/ İzmir
09
12
Şubat;
WIN
Welding’17
Tüyap
Fuar
ve
Kongre
Merkezi
/ İstanbul
20 - 23 Nisan; 6.Uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa
Sporları
Fuarı - İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy / İstanbul
09 - 12 Şubat; WIN Surface Treatment’17 - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
21 -30 Nisan; İstanbul Autoshow 2017 - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
27 - 30 Nisan; KONMAK 2017 - KTO TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi / Konya
07 - 12 Mart; TIMTOS 2017 - Tayvan
16 - 19 Mart; WIN EURASIA Automation - Tüyap Fuar ve Kongre Merkez / İstanbul
03 - 25
07 Mart;
Mayıs;Konya
KOMATEK
Merkezi
/ Ankara
21
Tarım2017
Fuarı- Atatürk
2017 - Kültür
KTO Tüyap
Konya
Uluslararası Fuar Merkezi / Konya
09 - 25
12 Mart;
Mayıs;Avrasya
IDEF 2017
- Tüyap
Fuar- ve
KongreFuar
Merkezi
/ İstanbul
22
Asansör
Fuarı
İstanbul
Merkezi
Yeşilköy / İstanbul
13 Mart
Mayıs;- 1TEZMAKSAN
Open2017
House- İstanbul
- Bayrampaşa
/ İstanbulYeşilköy / İstanbul
29
Nisan; Plastist
Fuar Merkezi
18 - 21 Mayıs; CNR Av & Doğa Mersin Av&Doğa Sporları ve Denizcilik Fuarı - Yenişehir Fuar Merkezi / Mersin
FPT Müşteri Gezisi - Venedik / İtalya
06
09 Nisan;
Automechanika
İstanbul
- Tüyap Fuar
ve Kongre Merkezi / İstanbul
16 -Eylül;
TEZMAKSAN
Open House
- Bayrampaşa
/ İstanbul
21 - 15
24 Nisan;
Eylül; CNR
Ambalaj
- İstanbul
Fuar Merkezi
11
PLAST
PAK - Fuarı
Fuar İzmir
- Gaziemir
/ İzmir Yeşilköy / İstanbul
21 --24
Elektrik
İstanbul
Fuar Merkezi
/ İstanbul
20
23Eylül;
Nisan;6.Uluslararası
6.UluslararasıIlex
İstanbul
Av,Fuarı
Silah-ve
Doğa Sporları
FuarıYeşilköy
- İstanbul
Fuar Merkezi Yeşilköy / İstanbul
18 -30
-23 Nisan;
Eylül; EMO
Hannover
20172017
- Hannover
Fuar
Merkezi
/Almanya
21
İstanbul
Autoshow
- TüyapMesse
Fuar ve
Kongre
Merkezi
/ İstanbul
27 - 30 Nisan; KONMAK 2017 - KTO TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi / Konya
04 -07 Ekim; MAKTEK İzmir 2017 Fuar İzmir - Gaziemir / İzmir
03
KOMATEK2017
2017--İstanbul
Atatürk Fuar
KültürMerkezi
MerkeziYeşilköy
/ Ankara/ İstanbul
05 - 07 Mayıs;
Ekim; ALUEXPO
05 - 12
08 Mayıs;
Ekim; ANKA-MAK
Merkezi
/ Ankara
09
IDEF 2017 -2017
Tüyap- Anfa
Fuar Altınpark
ve KongreFuar
Merkezi
/ İstanbul
12 Mayıs;
- 14 Ekim;
KALİTE’17Open
- İstanbul
Merkezi / İstanbul
13
TEZMAKSAN
House Fuar
- Bayrampaşa
/ İstanbul- Yeşilköy
14 - 18 Ekim; Ağaç İşleme Makinesi 2017 - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
18 - 21 Mayıs; CNR Av & Doğa Mersin Av&Doğa Sporları ve Denizcilik Fuarı - Yenişehir Fuar Merkezi / Mersin

TOYODA
BROTHER Tezmaksan
Müşteri
Gezisi - /Kariya
/ Japonya
16
Eylül;&TEZMAKSAN
Open House
- Bayrampaşa
İstanbul
02
05
Kasım;
SANTEK
2017
Kocaeli
Büyükşehir
Belediyesi
Uluslararası
21 - 24 Eylül; CNR Ambalaj Fuarı - İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy
/ İstanbulFuar Alanı / Kocaeli
30 -24
Kasım
- 036.Uluslararası
Aralık; BURSAIlex
ENDÜSTRİ
Tüyap Bursa
Uluslararası
Fuar/veİstanbul
Kongre Merkezi / Bursa
21
Eylül;
ElektrikZİRVESİ
Fuarı --İstanbul
Fuar Merkezi
Yeşilköy
18 -23 Eylül; EMO Hannover 2017 - Hannover Messe Fuar Merkezi /Almanya
09 Aralık; TEZMAKSAN Open House - Bayrampaşa / İstanbul
06 - 09 Aralık; Plastik Endüstrisi Fuarı - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
04 -07 Ekim; MAKTEK İzmir 2017 Fuar İzmir - Gaziemir / İzmir
05 - 07 Ekim; ALUEXPO 2017 - İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy / İstanbul
05 - 08 Ekim; ANKA-MAK 2017 - Anfa Altınpark Fuar Merkezi / Ankara
12 - 14 Ekim; KALİTE’17 - İstanbul Fuar Merkezi / İstanbul - Yeşilköy
14 - 18 Ekim; Ağaç İşleme Makinesi 2017 - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul

TOYODA & BROTHER Tezmaksan Müşteri Gezisi - Kariya / Japonya
02 - 05 Kasım; SANTEK 2017 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Alanı / Kocaeli
30 Kasım - 03 Aralık; BURSA ENDÜSTRİ ZİRVESİ - Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi / Bursa

09 Aralık; TEZMAKSAN Open House - Bayrampaşa / İstanbul
06 - 09 Aralık; Plastik Endüstrisi Fuarı - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul

