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Sevgili Dostlar,

TEZMAKSAN, hizmet verdiği sektöre öncülük etmeye kendini adadı. Kuşkusuz bunu, dünyadaki teknolojik değişim ve gelişimleri
takip ederek, sektörde gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla başardık. Bu uygulamaları, TEZMAKSAN’ın bilgi birikimi ve tecrübesine
güvenen müşterilerimizle gerçekleştirdik.
Sanayicilerimizin çok iyi bildiği gibi, dijitalleşme artık tüm firmaların öncelik verdiği bir strateji haline geldi. Firmalar rakiplerinin
arasından sıyrılabilmek ve müşterileri için fark yaratabilmek adına teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanmak istiyor.
Bilgisayar kontrollü (CNC) takım tezgahlarının satışını yapan TEZMAKSAN da, çağının farkında ve bu sebeple tüm birimlerinde
dijitalleşmeyi ön plana alan firmaların başında geliyor.
Üretimde Dijitalleşme adımlarını “KAPASİTEMATİK” ile attık. Çünkü makinaların yeterince verimli kullanılmamasındaki
etkenlerden biri de eğitimin yanı sıra; doğru veri analizinin yapılamamasıdır. Biz de TEZMAKSAN olarak makinaların verimli ve
tam performansı ile kullanılabilmesi için araştırma yaparak Ar-Ge ekibimizle yeni bir uygulama geliştirdik. “KAPASİTEMATİK”
diye adlandırdığımız bu uygulama ile makinanın beyni ile iletişime geçiliyor ve cihazın ürettiği kodlar anlamlı bir hale getiriliyor.
Uygulama, kullanıcılara; internet olan herhangi bir yerden; dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar veya akıllı telefon kullanılarak
makinalara uzaktan bağlanma olanağı tanıyor. Uygulamayı kullanan bir kişi, makinalarının kaç devirde çalıştığı, o ana kadar kaç
parça işlediği, neden durduğu, ne kadar süre ile durduğu, operatör sökme takma süreleri gibi birçok bilgiye anlık olarak erişebiliyor.
KAPASİTEMATİK hakkında daha fazla bilgi için www.kapasitematik.com web sitesinden bilgi alabilirsiniz.
“Eğitimde Dijitalleşme” adımlarını “Dijital Akademi” ile attık. TEZMAKSAN Akademi, dijitalleşmenin en çok etkilediği alanlardan biri
oldu. Geçtiğimiz yıl 800 kişinim eğitim aldığı TEZMAKSAN Akademi’nin kurulmasındaki öncelikli amaç: Sektöre yetkin operatörlerin
yetiştirilmesidir. www.tezmaksanakademi.com’da bulunan CNC ile ilgili (torna, işleme merkezi, kayar otomat vs. ) online eğitimler
her yerden izlenebiliyor. Öğrenci, eğitim bittikten sonra online sınav olabiliyor. İleride de bu öğrencilerin aldıkları puanlara göre
sektörde eleman ihtiyacı olan firmalara yönlendirilmesi planlanıyor. Böylelikle akademimizin ileride istihdama katkıda bulunması
söz konusu olabilecek.
Sadece işletmelerimiz değil, yayınlarımız da dijitalleşiyor. TEZMAKSAN Akademi bünyesinde çıkartılan “Pratik Sorun Giderme
Kitabı” yine dijitalleşmeye güzel örneklerden biri... CNC’lere dair sıkça rastlanılan sorun ve çözümlerinin verildiği sayfalarda
QR kodları yer alıyor. Bu kodlara telefonunuzu yaklaştırdığınızda otomatik olarak sorunun ve çözümünün anlatıldığı videoya
yönlendiriliyorsunuz. Kitap firmalara 8 TL'ye, www.tezmaksanonline.com’dan satılıyor ve tüm geliri imkanı olmayan öğrenciler için
harcanmak üzere Akademi’ye aktarılıyor.
Uzun lafın kısası, TEZMAKSAN tüm birimleriyle A’dan Z’ye dijitalleşiyor. Müşterisine, sektöre, sektörel eğitime daha iyi hizmet
edebilmek adına çağı yakalıyor.
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TEZMAKSAN markaları,
devler ligi EMO Hannover Fuarı’nda
TEZMAKSAN markaları, takım tezgahları ve makina sektörünün en büyük buluşması EMO Hannover 2017
Fuarı’nda yerini alacak. Dünya devi markalar, teknolojilerinin gücünü ve yeniliklerini konuşturacak.
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HST Otomotiv: Teknoloji Kiralama ile yatırımlarımızı
Ar-Ge’ye kanalize ettik
HST Otomotiv İmalat Sanayi, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Erdem Sovukpınar: “İmalatta gelişmiş
teknoloji fark yaratıyor. Yeni ve gelişmiş teknolojiye ayak uydurmak istedik. TEZMAKSAN’ın Teknoloji
Kiralama uygulaması ile tanışınca nakdimizi tezgah yatırımına bağlamadan üretmeye devam ettik…”
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“Planlı bakım yaptırmayan, makinasını çöpe atar”
Response Ortho İmalat Mühendisi Aydoğan Güvenoğlu: “TEZMAKSAN’ın gerçekleştirdiği planlı bakımlar ile
üretimimizde verimlilik sağladık. Muhtemel arızalara karşı temkinli yaklaşıyoruz. Planlı bakımı ciddiye almayan
sanayici, hem makinasını hem de üretimini riske atar. Bir anlık olan ve müdahalesi geciken bir arıza makinayı hurdaya
çevirebilir. Halbuki planlı bakım ile üretimdeki tüm olumsuzlukların önüne geçmek mümkün…”
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“KAPASİTEMATİK ile üretim alanınızdan hiç kopmuyorsunuz”
KEBA Üretim Müdürü Sezer Çinta: “Üretim ciddi bir iş, bu işi yapıyorsanız varsayımlarla hareket edemezsiniz. Parkurunuzda
onlarca tezgah varsa, her birinin; kaç adet parçayı ne kadar sürede işlediğini bilmek istersiniz. KAPASİTEMATİK, kullanıcıya tam
da bu fırsatları sunuyor. İnternet olan her yerden üretiminizin her aşamasını raporlarla takip ediyor ve gerekli yerlerde müdahale
edebiliyorsunuz. Böylece işinizi şansa bırakmıyorsunuz…”
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Tayvan makina sektörüne yolculuk
Asım Çetin / TEZMAKSAN Ege Bölge Müdürü

Tayvan ülkemiz için “sıfırdan zirveye nasıl çıkılır?” konusunda rol model olarak adlandırabileceğimiz ülkelerin başında geliyor. Benim
gözümde tarım kültürü ve ekonomisinden, genç sanayi devriminin nasıl gerçekleştiğinin en güzel örneğidir. Ekonomik gelişmişlik ve
kalkınma konusunda parmakla gösterilen ülkelerden biri olan Tayvan’ı, kıyaslamalarla değerlendirelim istedim.

Tayvan’a genel bir bakış
Tayvan, yüz ölçümü 36 bin 182 kilometrekare (km2) olan muson iklim kuşağında yer alan bir ada ülkesi... Bizim
yüzölçümümüz 783 bin 562 kilometrekare… Yani kaba bir hesapla içimizden 20 tane Tayvan çıkarabiliriz. Nüfusa gelirsek
23,5 milyon nüfusu var. Biz ise 80 milyon nüfusumuzla dört tane Tayvan ederiz. Ortalama kişi başı yıllık gelirin 35,227
Dolar olduğu GSMH’nin yüzde 70’i ihracata dayanan Tayvan’da, milli gelirin kayda değer kısmı Çin’e bağımlıdır.

Ekonomik büyümede Tayvan makina teknolojilerinin payı büyük
Biz makine sektöründe çalışıyoruz. Tayvan’da bu sektöre hizmet veren büyük-küçük ölçekli binlerce üretici var. Herkes üretim yapıyor ve
bu üretimin yüzde 95’i dış pazara satılıyor. Sadece makina ile sınırlı değil, üretimin her alanında varlar. Teknoloji marketlerine girdiğimizde
gördüğümüz ASUS, HTC, MSI, GIGABYTE ve bunun gibi birçok firma Tayvan menşeilidir. Plastik enjeksiyon, spor aletleri, bisiklet, motosiklet,
güneş enerjisi panellerinin yanı sıra dünyanın “bir ada ülkesi” dediği Tayvan, yüzde 100 yerli otomobilini yapabiliyor. LUXGEN markası
ile yakında dünya pazarına açılıyorlar. Üstelik tamamen kendilerine özgü bir tasarımla... Bu kadar dar bir alanda, zor coğrafi koşullarda
ve bu kadar az bir nüfusla bunları başarmış bir ülke olan Tayvan, her anlamda takdiri hak ediyorlar. Hele ki geçmişte Çin’den kopuş
dönemlerinde karşılaştıkları politik izolasyonlara rağmen…
Şimdi gelin, TEZMAKSAN Makina olarak distribütörlüğünü yaptığımız markalarımızın son gelişmelerine birlikte göz atalım:

Goodway’de yenilikler hiç bitmez
Markanın en sevdiğimiz yönü, Goodway’de yeniliklerin hiç bitmemesi…
Sürekli kendini modernize eder. Ürün ağacı çok geniştir ve her yıl yeni
modeller çıkarır. İşte onlardan biri Goodway SW20 II jenarasyonu… EMO
Hannover 2017 Fuarı’nda sergilenecek.

Fanuc ile ortak geliştirmiş olduğu glink kontrol sistemini
daha da verimli kullanılabilir hale getirip SW 20 II modelinde
uygulamışlar. Yeni nesil kayar otomatın en göze çarpan
özelliği karşı aynada Y ekseni olması ve artık sekiz takım
çalıştırabiliyor olması. Bir diğer avantaj, ana işmilinde
B ekseni yapılabiliyor. Yani açılı delik ve freze
operasyonlarını artık kolaylıkla yapabilirsiniz. Bir diğer
yenilik, artık SW20 II’de iki adet gun drill standart olarak var.

GTH 2000
Bir Japon otomotiv yan sanayi firmasına üç adet GTH 2000 üretmişler.
Makinaların teslimatı için Japonlar test yapıyorlardı. Çift ayna-çift taret
otomatik yüklemeli makinalarda çok iyi bir noktaya gelmişler, özellikle
parça transfer zamanları çok iyi...
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Malezya’da bir firmaya 10 adet GCL 2L+Gantry
loder’lı (insansız, yukarıdan robotlu parça besleme
ünitesi) makinalar üretmişler. Efsane GCL 2L
serisi, bu tasarım ile çok ilgi görecek gibi… Adeta
küllerinden yeniden doğmuş. Makinanın ve
robot yükleme hattının tasarımını çok beğendim.
Önümüzdeki yıllarda çok talep görecek bir model
olacağı kesin.
Goodway’de bir diğer yenilik artık silindirik taşlama
tezgahı üretimine başlamış olmaları. Montaj
hattında 10’a yakın makina vardı. Bu makinalar da
EMO Hannover 2017 Fuarı’nda sergilenecek.

Goodway, Extron’u bünyesine kattı
Goodway, CNC işleme merkezi üretimi konusunda
Tayvan’ın saygın markalarından Extron’u satın
almış. Bu firmanın temsilciliğini de TEZMAKSAN
olarak biz aldık. Extron uzun zamandır takip ettiğim
bir firmaydı. 2006 yıllında 5 eksen dik işleme
merkezi üretimi yapabiliyordu. Yeni ürün olarak
400’lük yatay işleme merkezi üretmişler. Ayrıca
1100’lük dik işleme merkezini yenilemişler. Böylece
ölçüler biraz daha büyümüş. Ortaya 1200 ile 1100
arası bir makina çıkmış. Her iki ürün de EMO
Hannover 2017’de sergilenecek.

2018 yılı için 6” gang tipi bir torna tasarlıyorlar. Eğik banko mono blok gövde küçük seri, kompakt ve uygun fiyatlı olacak.

Everising’den yeni P50C daire testere
Everising 1981 yılında kuruldu. 30 yıldır sektörün lideri ünlü bir
Japon testere üreticisi adına makine üretimi yapıyorlar. Özellikle 700
mm ve üzeri şerit testereleri bu firma adına yapıyorlar. Güncel 180
çalışanı var. Yılda ortalama 150 ile 200 arasında CNC daire testere
üretimi gerçekleşirip; en fazla makinayı Tayland, Kore ve Çin’e
satıyorlar. 18 yıldır daire testere üretimi yapmaktalar.
CNC daire testerelerde; P75C, P100C, P150C, P160C ve P230C’den
sonra yeni ürün P50C daire testere üretmişler. Artık küçük parçaları
kesmek daha kolay ve daha ucuz olacak. Bu makinayı da EMO
Hannover 2017’de sergileyecekler.
CNC daire testerelerde yenilik ise 6 m boyda 50+mm kısa parça
bırakma imkanı sağlayan 3. mengene sistemini revize etmeleri
olmuş. Eskiden sadece p75c ve p100c’de olan opsiyon; artık p150c
ve p160c’ler içinde yapılabilecek. Yeni nesil 3. mengene sistemi, çok
daha rijit ve sorunsuz görünüyor. İlk makine siparişini hemen verdik.
Alüminyum, bakır gibi yumuşak metallerin kesimi için özel bir CNC
daire testere modeli yapmışlar. Tablet ve telefonlar için bir uygulama
da gerçekleştirmişler.
Devamını 74. sayımızda okuyabilirsiniz.
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BİZDEN HABERLER
TEZMAKSAN markaları, devler ligi EMO Hannover Fuarı’nda
TEZMAKSAN markaları, takım tezgahları ve makina sektörünün en büyük buluşması EMO Hannover 2017 Fuarı’nda 18-23 Eylül'de yerini alacak.
Dünya devi markalar, teknolojilerinin gücünü ve yeniliklerini konuşturacak.

Hall 27 - Stand: B45

1908’de Japonya’da kurulan Brother, 1985 yılından
günümüze; CNC işleme merkezleri, CNC delik delme
ve kılavuz çekme tezgahları (Tapping Centers)
konularındaki uzmanlığını sunmaktadır.

Hall 12 - Stand: E78

1960 yılında kurulan Dahlih; CNC dik işleme merkezleri, yatay
işleme merkezleri, çift kolonlu işleme merkezleri ve 5 eksenli
işleme merkezleri konusunda hizmet vererek, “Tayvan’ın
en eski ve en köklü makina üreticisi” konumunu,
teknolojilerini sürekli geliştirmesiyle koruyor.

Hall 16 – stand: E06
Hall 13 - Stand: C12

1983 yılından günümüze kadar orta ve büyük şerit testere
tezgahları üretimi yapan Everising; yarı otomatik, tam otomatik,
sütunlu, mafsallı şerit testereler, NC daire ve şerit testereler,
dikey dilimleme gibi testerelerin imalatında uzmanlaşmıştır.
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1969 yılında kurulan İtalyan markası FPT, yüksek kalitesiyle 5
eksen işleme merkezi, CNC freze ve bohrwerk ve CNC dik torna
tezgahlarının imalatını yapıyor.

Hall 27 - Stand: D04

Tayvan'ın bir numaralı CNC torna üreticisi olan Goodway,
kurulduğu 1975 yılından beri yüksek hassasiyetli CNC Torna
tezgahları konusundaki profesyonelliğini konuşturuyor.

Hall 27 - Stand: C08

1987’den bu yana Tayvan’ın seçkin teknoloji üreticilerinden biri
olan Litz, CNC dik işleme merkezleri, 5 eksenli yüksek hassasiyetli
makineler, CNC torna merkezleri, CNC yatay freze merkezleri,
yüksek hızlı delik delme makinaları ile adından söz ettiriyor.

Hall 12 – stand: D84

Hurco, 1968 yılında Amerika’da kurulmuş bir yazılım firması
olsa da yaptığı Ar-Ge ve inovasyonun gücüne inanarak
yazılım üstünlüğünü yüksek teknoloji ile birleştirerek CNC
sektörüne adım atmıştır. Bugün 66 farklı ülkede Hurco
teknolojileri boy göstermektedir.

Hall 13 - Stand: C85

Kökleri 1870 yılına uzanan Mitsubishi, 1921’de Mitsubishi
Electric olarak faaliyete geçti. Tel ve dalma erezyon
tezgahları, azdırma tezgahları, işleme merkezleri üretimi
faaliyetlerine de başarıyla devam ediyor.

Hall 26- Stand: A12
Hall 12 – Stand: D70

18. Yüzyıl’dan bu yana üretim hayatının içinde yer alan Amerika
menşeili Röders, yüksek hassasiyet ve hızda frezeleme, taşlama
teknolojileri ile kullanıcılarına kaliteyi sunmaya devam ediyor.

Güney Kore’nin dev teknoloji markası Samsung, SMEC adıyla
sunduğu takım tezgahları ile de gücünü kanıtlıyor. Çok eksenli
CNC torna tezgahları, çift aynalı ve çift taret çift
Y eksenli modelleri ile cazibe yaratıyor.
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Hall 12 – Stand: C60

Alman menşeili Schwabische Werkzeugmaschinen (SW), 1981’den
beri kullanıcılarına kaliteyi sunuyor. Çok milli işleme merkezleri
konusunda dünyanın sayılı üreticilerinden biri olan SW, imalat
tecrübesi ile rekabette güçlü avantajlarını, özellikle yatay
işleme merkezi üretimindeki uzmanlığını kanıtlıyor.

Hall 12 – Stand: D84

1988 yılında Tayvan’da kurulan Takumi, dik işleme merkezleri;
kutu kızaklı ve lineer kızaklı, çift kolonlu işleme merkezleri,
high speed köprü tipi işleme merkezleri, 5 eksen tezgah
modelleri ile hassasiyet ve sağlamlığı ile sanayiye
hizmet etmektedir.

Hall 27 - Stand: B09

1996’da Tayvan’da üretime başlayan Quick-Tech; CNC işleme
merkezleri üretiminde uzman markalardan biri… Quick-Tech;
kayar otomatları, CNC torna ve freze tezgahları ile üreticilerin
ihtiyaçlarına çözüm buluyor.
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Hall 14

Japon üretim kalitesini kullanıcı ile buluşturan SNK, kurulduğu
1949 yılından bu yana kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek
emin adımlarla ilerliyor. CNC 5 eksenli işleme merkezleri ve
torna tezgahlarının yanı sıra; köprü tipi işleme merkezleriyle
de hatırı sayılır Japon markalarından biri olarak anılıyor.

Hall 6 - Stand: H01

Özellikle takım bileme tezgahları ile adından söz ettiren
Top-Work, kullanıcı dostu ve sayısız opsiyonel çözümüyle
alanında uzman sayılmaktadır.

Hall 27 - Stand B20

Tayvan teknoloji gücünün simgesi olan köklü markalardan First,
uzmanlığını ve profesyonelliğini konuşturduğu dikey işleme
merkezleri ile en ağır ve zor parçaların bile kusursuz işlenmesine
olanak sağlıyor. Sadece dikey işleme merkezleri değil, 5 eksen
ve hızlı derin delik delme işleme merkezlerindeki kalitesi ve
opsiyonel çözümleriyle de kullanıcısının yüzünü güldürüyor.

ANKARA

www.hema.com

HST Otomotiv: Teknoloji Kiralama ile yatırımlarımızı Ar-Ge’ye kanalize ettik
HST Otomotiv İmalat Sanayi, İç Ticaret, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Erdem Sovukpınar: “İmalatta gelişmiş teknoloji fark yaratıyor. Yeni ve gelişmiş
teknolojiye ayak uydurmak istedik. TEZMAKSAN’ın Teknoloji Kiralama uygulaması ile tanışınca nakdimizi tezgah yatırımına bağlamadan üretmeye devam ettik.
Tezgahı satın almak için kullanacağımız parayı Ar-Ge’ye harcıyoruz. Böylece üretim kapasitemiz arttı. Zamandan kazandık. Tezgahlar, sağladığı avantajlarla kendi
kirasını çıkarıyor. Yağını, suyunu koyuyoruz, gerisine karışmıyoruz. Kiralanan tezgahların bürokratik işlemlerinden satış sonrası hizmetlerine kadar tüm süreçlerin
sorumluluğu TEZMAKSAN’da… Biz kiraladığımız teknolojilerin sunduğu kalitenin ve hassasiyetin keyfini çıkarıyoruz.”

Erdem Sovukpınar
HST Otomotiv / İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü

Rıza Onur Abay
TEZMAKSAN / Ankara Bölge Müdürü

Firmanızdan bahsedebilir misiniz?
Firmamız eskiden HEMA Dişli A.Ş. adıyla hizmet vermekteydi. HEMA 1974 yılında kuruldu. 70 bin metrekare kapalı alana sahip olan
tesis, 1980 yılında Eaton lisansı altında komple şanzıman, diferansiyel üretimi ile faaliyete geçmiştir. O günden beri hem ulusal hem de
uluslararası pazarda; kamyon, savunma araçları, minibüs-otobüs ve tarım ve iş makinaları sektörüne dişli sistemler ve parça üretim ve
satışında söz sahibi konumda bulunmaktaydı. Ancak Hema Dişli A.Ş.’nin iflas etme sürecinden sonra HST A.Ş. tarafından satın alınmıştır.
Fabrikamızda taşeron firmalar ile birlikte yaklaşık 750 işgücünü istihdam etmektedir.
Neler üretmektesiniz? Hangi ülkelere ihracat gerçekleştirmektesiniz?
Bu zamana kadar yurt içi ve yurt dışı müşterileri için 400 bin adedin üzerinde komple kamyon şanzıman ve diferansiyeli; milyonlarca dişli,
mil, takviye ve güç alma üniteleri ve dişli sistemler üreterek Türk ekonomisine katkı sağlamıştır. Ürünlerimiz, fabrikamız kurulduğundan
beri ABD, İngiltere, İspanya, İrlanda, Fransa, İtalya, Belçika, Brezilya, Pakistan, Hindistan ve İsrail’e ihraç edilmektedir.
TEZMAKSAN’ın Teknoloji Kiralama uygulaması ile nasıl tanıştınız?
İlk olarak uygulamanın ilanıyla internette karşılaştık. Merak edip TEZMAKSAN Ankara Bölge Müdürü Rıza Onur Abay başta olmak üzere
bölge sorumlusu olan arkadaşları, konuyu ayrıntılarıyla anlatması için tesisimize davet ettik. TEZMAKSAN, konuyla ilgili aklımızdaki tüm
sorulara cevap veren bir sunum yaptı. Bizdeki ilk izlenim, TEZMAKSAN’ın yüksek kapasiteli bir kurum olduğu yönündeydi.
Bugüne kadar hep temin eden ve parkurunda yüzlerce tezgahı olan bir firma olarak böyle radikal bir kararı nasıl alabildiniz?
Biz imalat alanımızdaki teknik grubun ihtiyaçlarını saptayarak bir adet Brother R650X1, üç adet Goodway GLS-200 ve bir adet Goodway
GS-260 olmak üzere; toplamda 5 adet teknoloji kiraladık. Aslında hiç de radikal bir karar değildi. Hem dinlediğimiz sunumda Teknoloji
Kiralamanın yarattığı avantajlara inandık hem de köklü ve eski bir işletme olduğumuzdan artık güncel ve son model tezgahlarla
tanışmanın vaktiydi. Ancak firmaların tezgah yatırımı için nakdini bağlaması, proje bazlı üretim yapan firmalar için çeşitli maddi ve
bürokratik güçlükler yaratabiliyor. Teknoloji Kiralama, üretici firmanın kendi ihtiyaçlarını çok doğru biçimde saptamasıyla “kurtarıcı” bir
uygulama haline geliyor.
Bu kadar memnun musunuz teknolojiyi kiralamaktan?
Kendi üretim biçimimizi ve alanımızı göz önüne aldığımızda, teknolojiyi kiralamak, satın almaktan çok daha mantıklı geldi. Kiralama süresi
dört yıl… Dört yıl sonrasında zaten mevcut teknolojiler de gelişiyor, güncelleniyor ve sözleşme süresi; size yeniden teknolojiyi kiralama
fırsatı veriyor. Ayrıca, sözleşme dolduğunda kullandığınız tezgahı ilk satın alma opsiyonu firmanıza ait oluyor. TEZMAKSAN, bu konuda
müşterisine çok avantajlı bir esneklik tanıyor. İster kiraladığınız tezgahı satın alırsınız, isterseniz daha iyisini, daha yenisini kiralarsınız.
Ödeme kolaylığından da bahsetmek lazım. Ayrıca tezgah üretime başladığı andan itibaren kendi kirasını çok rahatlıkla amorti ediyor.
Teknoloji Kiralamanın üretiminize katkıları neler oldu?
Fabrikaya yepyeni teknolojilerin girmesi, elbette bizi kapasite ve verim artışına götürdü. Ayrıca bakım, servis gibi bütün satış sonrası
hizmetler de TEZMAKSAN’ın sorumluluğunda. Kiraladığımız tezgahların yağını, suyunu koyuyoruz; gerisine karışmıyoruz. Periyodik
bakımları, servisleri, kurulum eğitimleri hep TEZMAKSAN’dan geliyor. Sözleşmenizi yaptığınız anda gümrük, kredi gibi işlemlere hiç
girmeden tezgahınız geliyor, kuruluyor, üretime başlıyor. Tezgahı satın almak üzere harcayacağımız parayı Ar-Ge faaliyetlerinde kullandık.
İmalatımızda adeta mucize yaşandı. Operasyon süreleri kısaldı, zamandan kazandık. Kapasite artışına gittik. Bu sebeple önümüzdeki
günlerde tekrar TEZMAKSAN’ın Teknoloji Kiralama uygulamasından faydalanacağız.
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www.responseortho.com

“Planlı bakım yaptırmayan, makinasını çöpe atar”
Response Ortho İmalat Mühendisi Aydoğan Güvenoğlu: "TEZMAKSAN’ın gerçekleştirdiği planlı bakımlar ile üretimimizde verimlilik sağladık. Muhtemel
arızalara karşı temkinli yaklaşıyoruz. Planlı bakımı ciddiye almayan sanayici, hem makinasını hem de üretimini riske atar. Bir anlık olan ve müdahalesi
geciken bir arıza makinayı hurdaya çevirebilir. Halbuki planlı bakım ile üretimdeki tüm olumsuzlukların önüne geçmek mümkün…"

Aydoğan Güvenoğlu
Response Ortho / İmalat Mühendisi

Onur Yazıcı
TEZMAKSAN / Bakım Bölüm Yetkilisi

Bize firmanızdan ve üretim politikanızdan bahsedebilir misiniz?
Medikal gibi ciddi bir sektöre üretim gerçekleştiriyoruz. TEZMAKSAN ile imalathanemizdeki beş adet Brother’ı alırken tanıştık. Piyasada
hep güvenilen, sözünün eri ve çözüm odaklı bir algı yaratmıştı ancak asıl firmayı daha yakından tanımamız; TEZMAKSAN Akademi CNC Dik
İşleme ve Torna Programlama Eğitimleri ile mümkün oldu.
Eğitimlerden memnun kaldınız mı?
Genel Müdürümüz Şehmuz Işın, eğitim konusuna fazlasıyla hassas yaklaşır. İki kişi olarak eğitime katıldık. CNC Dik İşleme ve Torna
Programlama Eğitimleri sırasında edindiğimiz pratik ve kısa yol bilgileri üretim alanımızda kullanıyoruz. Haliyle daha kolay çözüm üretip
verimliliği artırdık. İyi ki de katılmışız.
Planlı bakım yaptıran firmalardansınız…
Planlı bakımı bu yıl yaptırmaya başladık. TEZMAKSAN, planlı bakımın önemine ilişkin müşterilerini sıkı biçimde takip ediyor. Planlı bakımın
önemini; bu bakımların gerçekleştiği takdirde sanayicinin kazanımlarını, gerçekleşmediği taktirde kayıpları güzel sunumlarla ifade ediyor.
TEZMAKSAN’ın planlı bakım hizmetinden memnun kaldınız mı? Kazanımlarınız neler oldu?
Bakım sonrasında yapılan ankette memnuniyetimizi belirttik. Çünkü TEZMAKSAN, bakım konusuna çok ciddi ve prensipli yaklaştı. Servis
ekibi konusunda yetkindi. Ekip, muhtemel arızalar konusunda bizi uyardı. Tezgahlarımızda gerekli revizyonlar yapıldı ve çok büyük
arızaların önüne geçildi. Hatta kayar otomatlarda yaşadığımız pek çok problem, planlı bakım sayesinde ortadan kalktı. Tezgahlarımızın
duruşları azaldı. Pens ya da parça sıkışması gibi kötü vakaları daha az gördük.
Sizce planlı bakım uygulaması neden önemli?
Çünkü ürettiğimiz ürünü bir plan çerçevesinde işliyoruz. Bu plana sadık kalmak ve müşterimizi mağdur etmemek için tezgahın bizi
yarı yolda bırakmaması gerekiyor. Zamanla yarışırken ve “bir ürünü en kaliteli ve kısa zamanda nasıl üretiriz” gibi hesaplar yaparken;
makinanın gol atması da felaketimiz olur.
İmalat yapan firmalara planlı bakımı tavsiye ediyor musunuz?
Planlı bakım yaptırmayan sanayici, büyük paralar ve emek harcayarak temin ettiği tezgahını çöpe atar. Olması muhtemel ve müdahalesi
geç kalmış bir arıza, makinayı hurdaya çıkarabilir. Üretimde olanlar bilir, bu çok anlık bir durum. Halbuki planlı bakımla bunun önüne
geçmek mümkün… Mühendislik Fakültelerinde “fabrika organizasyonu” ya da “tesis planlama” dersleri altında planlı bakımın önemi
anlatılır… Önemli olan bunu reel üretimde uygulamak… Response Ortho olarak şu an tam da bunu yapıyoruz.
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www.agasanmakina.com

Ağasan: “Hurco, hızı ve kaliteyi bir arada sunuyor”
Hurco, TEZMAKSAN’ın ürün gamına yeni giren bir marka ve şimdiden Türk imalatçılarınca çok sevilmiş durumda. Parkurunda pek çok TEZMAKSAN markası bulunan ve
Hurco’yu rakipsiz gören Ağasan Makina Genel Müdürü Mürsel Kocaağa; Hurco’nun üstün özelliklerini anlattı.

Aydın İskender Mürsel Kocaağa
TEZMAKSAN / Satış Müdürü Ağasan Makina / Genel Müdür
Ağasan olarak neler yapıyorsunuz? Sektöre nasıl hizmet veriyorsunuz?
2.500 metrekarelik alanda imalat gerçekleştiriyoruz. Bünyemizde 42 kişiyi istihdam etmekteyiz. Otomotiv, tekstil, gıda, inşaat
sektörleri için makina; aparat, kalıp, fikstür ve endüstriyel ekipmanların mühendislik ve üretimini gerçekleştiriyoruz. Otomasyon
ağırlıklı özel makine tasarımları, kontrol fikstürleri, robotik otomasyon sistemleri konusunda yetkiniz.
Bu bölümü biraz açalım isterseniz…
Robotik otomasyonun odak noktalarından biri de, robotlara kamera entegre ederek çalışan, akıllı otomasyon sistemleri yaratmak
ve müşteriler için inovatif ve karlı iş olanakları oluşturmaktır. Özel sistemler ile endüstriyel robotlar artık görebilmekte ve esnek
otomasyon sistemleri oluşabilmektedir. Bu da müşterilerimizin risklerini minimize etmemizi sağlamakta ve onların, günümüz
rekabetçi koşullarında daha iyi fiyatlandırma yapmalarına olanak vermektedir. Kısacası makine İmalatı, kaynak-montaj fikstürleri,
endüstriyel ekipmanlar firmamız Ağasan Makina’nın üretim alanına girmektedir. 3 boyutlu tasarım, CAD/CAM, 3-5 eksen CNC
işleme, otomasyon ve yazılım, montaj ve devreye alma işlemleri de firmamızın yetkinlikleri arasındadır.
Bunlar endüstriyel yazılım temelli üst düzey mühendislik uygulamaları… Bu sebeple mi yeni TEZMAKSAN markası
Hurco’ya güvendiniz?
Biz aslında Hurco’ya değil, 2003’ten beri işbirliği halinde olduğumuz TEZMAKSAN’a güvendik. TEZMAKSAN, firmaların üretim
ihtiyacına yönelik yerinde tespitler yapıp doğru teknolojiler sunan bir firma… Hurco’yu da gerek open houselar gerek ise yüz
yüze görüşmeler ile ayrıntılı biçimde tanıttılar. Biz de belirttiğiniz gibi, üretim konumuz gereği üstün mühendislik uygulamaları
kullanmak zorunda olan bir firmayız. Bu anlamda, daha efektif kullanabileceğimiz; hata payını sıfıra indirgeyecek ve zamandan
kazandıracak son model teknolojiye ihtiyacımız vardı. “Hurco, bu ihtiyaca ilaç gibi geldi” diyebiliriz. Hızı, kaliteyi ve yüksek
performansı bir arada sundu.
Parkurunuzdaki diğer teknolojileri, Hurco ile kıyasladığınızda nasıl bir değişiklik gözlemliyorsunuz?
TEZMAKSAN’ın başka markadaki tezgahları da imalathanemizde mevcuttur ancak yeni işler yeni ihtiyaçları doğurdu. Hurco’yu
almamız da bu ihtiyacın sonucuydu. Kendi alanında oldukça üstün bir teknoloji… Çift ekranlı olması bizi çok etkiledi. Hurco’nun
çift ekranı ve kendine has kontrolörü bizi hantallıktan kurtardı. Çift ekran 19” Winmax kontrol paneli, dokunmatik ekran özelliği
ile operatöre kullanım kolaylığı sunuyor. Hatta kullanım kolaylığının haricinde, bu yenilikçi kontrol panelindeki ücretsiz Adaptive
İşleme Stratejisinden bahsetmemek olmaz. Bu strateji ile yüzde 35 zaman tasarrufu kazandırıyor. Takım sarfiyatını azalırken,
tezgah ömrünü uzatma imkanını da kullanıcısına sunuyor.
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“KAPASİTEMATİK ile üretim alanınızdan hiç kopmuyorsunuz”
KEBA Üretim Müdürü Sezer Çintan: “Üretim ciddi bir iş, bu işi yapıyorsanız varsayımlarla hareket edemezsiniz. Parkurunuzda onlarca tezgah varsa, her
birinin; kaç adet parçayı ne kadar sürede işlediğini bilmek istersiniz. KAPASİTEMATİK, kullanıcıya tam da bu fırsatları sunuyor. İnternet olan her yerden
üretiminizin her aşamasını raporlarla takip ediyor ve gerekli yerlerde müdahale edebiliyorsunuz. Böylece işinizi şansa bırakmıyorsunuz…”

Sezer Çintan
Asım Çetin
Can Badur
Aydın İskender
KEBA / Üretim Müdürü KEBA / Yönetim Kurulu Üyesi TEZMAKSAN / Ege Bölge Müdürü TEZMAKSAN / Satış Müdürü
Firmanızdan bahsedebilir misiniz?
Üretim faaliyetine 2006’da başladık. 40 yılı aşkın su pompası ve OEM tedarikçiliğini yapan Arslan Oto’nun konusunda uzman
kadrosunu bünyemizde kattık. Bünyemizde Keba Otomotiv, Keba Egzoz ve Keba Döküm markalarını bulunduruyoruz. 4.000’i kapalı
olmak üzere toplam 8.000 metrekarelik bir alanda 70 kişilik personelle üretim ve satış faaliyetlerini yürütmekteyiz.
Nerelere ihracat gerçekleştiriyorsunuz?
Üretimimizin yüzde 65’ini Keba markası ile direkt olarak 42 ülkeye ihraç etmekteyiz. Yüzde 20’sini de OEM ve OES müşterileri
tedarik etmektedir.
Üretimde kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz?
Günümüz ekonomisinde herkes maliyetlerini düşürerek tasarruf etmek durumundadır. İşte bu yüzden Keba olarak müşterilerimize
yüksek kalitede ürünü, uygun fiyata sunabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tasarruf amacı ile kullanılan ucuz fakat kalitesiz
ürünler çabuk arızalandığından müşteriye, tasarruf yerine zaman ve daha fazla para kaybettirmektedir. Ve bu yüzden Keba olarak
diyoruz ki “kalite daima kazanır.” Zaten hedefimiz de 2023 yılında bağımsız yedek parça piyasasında dünyada ilk 3’e girmektir.
Üretimde “asla vazgeçmeyiz” dediğiniz alışkanlıklardan bahsedelim mi biraz da?
Her şeyden önce konusunda uzman, tecrübeli iş gücümüz var. Biz de firma olarak bu tecrübeyi kalite ile buluşturduk. Tüm
Keba markalı ürünlerin hammaddeden mamul haline gelene kadarki süreçleri Keba’nın tecrübeli ve uzman ekibinin kontrolü
altında gerçekleşir. Bu aşamalarda tüm ürünler yüzde 100 sızdırmazlık testinden geçmektedir. Keba; test makinaları sayesinde,
pompanın motor üzerindeki çalışma simülasyonu da dahil olmak üzere, -25 C°’de sızdırmazlık testi ve ömür testi gibi testleri
kendi bünyesinde yapabilme kabiliyetine sahip nadir firmalardan biridir. Bu sebeple firmamız, sürekli süreç iyileştirme ve en yeni
teknolojileri takip edip sahip olmanın peşinden koşmaktadır.
TEZMAKSAN teknolojileriyle de bu noktada mı tanıştınız?
Sizin de gördüğünüz gibi parkurumuz TEZMAKSAN markalarıyla dolu… İşbirliğimiz 2011 yılında başladı. TEZMAKSAN’dan ilk olarak
Goodway GLS 2000 aldık. Şu an aralarında Finetech, Goodway, Brother’ın aralarında olduğu 10 tezgahımız var TEZMAKSAN’dan…
Gerek yaptıkları işin ciddiyetinde olmaları gerek ise müşterileri odaklı çalışmaları sebebiyle bu işbirliğinden memnuniyet
duyuyoruz. Herhangi bir konuda, TEZMAKSAN’dan iletişime geçtiğimiz muhataplarımızla sorunları çözebiliyoruz.
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Yepyeni bir uygulama… Nasıl ikna oldunuz?
Parkurumuzda 10 adedi TEZMAKSAN markası olmak üzere
onlarca tezgah var. Talaşlı imalat yapan firmalar, tezgahlardan
verileri temin etmeye ve gerekli durumlarda üretime müdahale
etmeye ihtiyaç duyar. Bize gerçekleştirilen sunum ve gösterilen
örneklerle bu sistem, bütün tezgahları takip etme imkanı
sağlıyordu. Tezgahlardan gelen verileri çeşitli formatlarda
almak çok cazip geldi. Sonuçta Keba olarak teknolojiye ve
gelişime çok açığız.

Neden TEZMAKSAN’ı tercih ettiniz?
TEZMAKSAN’ın müşteri odaklı çalışmasından bahsetmiştim.
Ancak firmanın profesyonelliğini de dile getirmek isteriz. Zira
satış sonrası ve servis hizmetleri de oldukça kuvvetli. Tezgah
ve operatörün adaptasyonu, üretimde zaman kaybetmemek ve
kaliteden ödün vermemek için hayati önem taşıyor. TEZMAKSAN,
sattığı tezgahın peşini bırakmıyor ve kurulum-eğitim konusuna
çok titiz yaklaşıyor.

KAPASİTEMATİK üretim alanınıza neler getirdi?
Memnun musunuz?
Üretim ciddi bir iş ve siz bu işi yapıyorsanız varsayımla hareket
edemezsiniz. Onları kullanan operatörler de robot değil,
her zaman bir hata ya da yanılma payı olabilir. En net veriye
ulaşmak çok önemli… İşte KAPASİTEMATİK de kullanıcısına bu
imkanı sunuyor. Tezgahların hangi parçayı, ne kadar sürede ve
kaç adet olarak işlediğini izleyebiliyorsunuz. Üretim aşamasında
olanlar, olması gerekenler, olmaması gerekenler ayrıntılı
raporlar halinde ekrana geliyor. Olmaması gerekenlere anında
müdahale edebiliyorsunuz. İnternet olan her ortamdan bu
raporları inceleyebiliyor, verileri izleyebiliyorsunuz. Haliyle bu
uygulama ile üretimden hiç uzaklaşmıyor ve imalathanenin hep
içinde yer alıyorsunuz.

PLANLI BAKIM'ları da TEZMAKSAN’a mı yaptırıyorsunuz?
Tezgahların bakım sorumluluğunu TEZMAKSAN’a yükledik.
Daha doğrusu bu sorumluluğu kendileri üstlendiler. Periyodik
olarak planlı bakım yaptırıyoruz. Kalite ile ilgili hassasiyetimizi
fazlasıyla dile getirdim. Planlı bakım da kalite, hassasiyet ve
zaman için anahtar niteliğinde bir uygulama… Hem verimlilik
sağlıyor hem de büyük bir arıza yaşanmadan önlemi alınıyor.
Biz üretim müdürleri, ani sürprizleri sevmeyiz. Planlı bakım ile
kötü sürprizler ortadan kalkıyor.
KAPASİTEMATİK ile nasıl tanıştınız?
Kalite konusuna kafa yorarken, üç yıldır kendi içimizde
çalışmalar yapıyorduk. Planlamalarımız aşamasında
TEZMAKSAN Ege Bölge Müdürü Asım Çetin bizi ziyaret etti.
TEZMAKSAN’ın kendi mühendislik yazılımı uygulaması olan
KAPASİTEMATİK’ten bahsetti. Zaten Keba olarak “kalite,
verimlilik ve zamandan tasarruf” dediklerinde hemen konuya
heyecanla yaklaşıyoruz.
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www.dengeautomotive.com

Denge Oto, üretime TEZMAKSAN ile devam edecek
1988’den bu yana mobilya, oto yedek parça, elektronik sanayi ve yan sanayi parçalarının üretimini gerçekleştiren Denge Oto Yedek Parça ve Plastik Dış Tic. Ltd.
Şti; Tevfik Pekşen’in çocukluk hayallerinin eseri… Genel Müdür Tevfik Pekşen’le TEZMAKSAN teknolojilerinin üretim alanında yarattığı farkları konuştuk.

Yusuf Birlik
TEZMAKSAN / Satış Müdürü

Tevfik Pekşen
Denge Oto / Genel Müdür

İşe nasıl adım attınız? Neler üretmektesiniz?
İşimiz plastik üzerine… Mobilya, oto yedek parça, elektronik sanayi ve yan sanayi parçalarını üretimini yapıyoruz. 1988’den beri bu
alanda faaliyet gösteriyoruz. İşletme kurma fikrim, çocukluk hayallerimin eseri… O hayaller, iş hayatımın temelini oluşturdu. Hayalini
kurduğum ülkelere gidebilmem için üretici olmam ve ihracat yapmam gerekiyordu. Kuruluş yıllarımızda sermaye sorunu yaşadım. Sektöre
borçlanarak girdiğim için taahhütlerimi yerine getirememe korkularım oldu. Sıfır sermaye ile yalnızdım. Şu anda 52 kişi bu çatı altında
istihdam ediliyor. Bunun dışında evlere de iş veriyor ve yan sanayi olarak hizmet alıyoruz. Dolaylı çalışanlarımızla birlikte bu sayı 800
kişiye tekabül ediyor.
İhracatınızla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Ürünlerimizin yüzde 90’ı dış pazara gidiyor. Sınırlı sayıda iç pazara da üretim yapıyoruz. Elektronik sanayi ve mobilya sektörüne yaptığımız
ürünlerin tamamı dışarı gidiyor. Yan sanayi ürünlerimizi Çin dahil her yere ihraç ediyoruz. Tamamen kendi üretimimiz olan ürünlere
gelince Avrupa ve Kuzey Afrika’da varız. Şimdi Güney Amerika’ya açılıyoruz.
İlk manuel tezgahlarla üretime başlamışsınız. TEZMAKSAN teknolojileriyle yolunuz nasıl kesişti?
Kurulduğumuz yılın bize yarattığı maddi zorluklar sebebiyle işe manuel tezgahlarla adım attık ancak üretim, teknolojik yeniliklerden geri
kalmayı affetmiyor. TEZMAKSAN’ı çok uzun süredir tanıyoruz. Tanıdığımız yıllardan bu yana edindiğimiz gözlem: TEZMAKSAN, piyasada
çok bilinçli ve kendinden emin şekilde ilerledi. TEZMAKSAN’la alışverişimiz devam ediyor çünkü TEZMAKSAN ile iş yaparken insanın başı
ağrımıyor. Aklımızda soru bırakmadı. Çünkü hem sattığı makinanın hem de yaptığı işin arkasında bir firma…
Bugün hangi TEZMAKSAN markalarıyla çalışıyorsunuz? TEZMAKSAN teknolojileri ile üretiminizde nasıl farklar oldu?
Kalıphanemizin neredeyse tamamına yakını TEZMAKSAN teknolojisi… Brother S700X1 İşleme Merkezi, Mitsubishi Tel ve Dalma Erezyon,
Ecowin, Frontier gibi markaları temin ettik. Bu ileri teknoloji ve sağlam tezgahlar ile imalatımız serileşti. Dışa bağımlılığımız azaldı.
Dışarıya yaptırabileceğimiz pek çok süreci kendi içimizde daha kısa sürede ve daha az maliyetle gerçekleştirebiliyoruz. Yüksek teknoloji,
kalite limitlerini sınırsızlaştırıyor. Kaliteyle birlikte zaman da kazanınca kapasite artışına gittik. En önemlisi zaman kaybının önüne
geçmek… Çünkü vakit, nakittir.
TEZMAKSAN’la verimli işbirliğiniz gelecekte de devam edecek mi?
TEZMAKSAN’ın hizmetleri ve firma kültürü bizi oldukça memnun ediyor. Satış sonrası ve servis hizmetleri de çok nitelikli. Periyodik olarak
planlı bakım yaptırıyoruz. Gelecekte de TEZMAKSAN’la çalışmaya devam edeceğiz.
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Dar boğazlar olmadan
proses izleme

Renishaw Equator™ karşılaştırma sistemlerini kullanarak, hızlı ve kolay
proses izleme sayesinde, dar boğazları ve hurdayı azaltın
Düşük maliyetli Equator karşılaştırma sistemi ile esneklik ve
denetim kapasitesini arttırmış olan dünya çapındaki yüzlerce
üreticinin arasında yerinizi alın.
• Ölçüm yeteneğinde düşük maliyetle artış
• Birden çok parçayı ölçme esnekliği
• Atölye içi sıcaklık değişikliklerinden etkilenmeme

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

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

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

Renishaw 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

www.renishaw.com.tr
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BİZDEN HABERLER

Brother, 2017 hedeflerini şimdiden karşılamış durumda
Fransa Lyon’da, 1-2 Haziran 2017 tarihlerinde yapılan Brother Dealer Meeting’e TEZMAKSAN V.İ.P. Müşteri İlişkileri Yönetmeni Ersoy Murat Bahçetepe katıldı.
Bahçetepe, katıldığı toplantıda Türkiye Takım Tezgahları özelinde de geçerli olacak Brother markasına dair güncel bilgiler temin etti.

Dealer Meeting’de katılımcılarla Brother’ın 2016 yılı satış detayları hakkında bilgi paylaşıldı. Durum nedir,
özetleyebilir misiniz?
Edindiğimiz bilgilere göre Brother’ın “Machinery” bölümünde toplam satış 641,2 milyar JPY olarak
gerçekleşmiştir. Machinery başlığı altında toplanan “Takım tezgahları, endüstriyel dikiş makineleri ve
endüstriyel ekipmanlar” grubunun toplam cirodaki payı %14,2 olarak 90,9 milyar JPY olmuş ve bunun
içerisinde TEZMAKSAN’ın da temsilcisi olduğu Brother CNC İşleme Merkezleri satışı %7,1 oranla 45,5 milyar
JPY; yani yaklaşık 390 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir.
Machine Tool bölümünde satışlar nasıl?
1985 yılında “Tapping Center” üretimine başlayan Brother, 2014 yılında toplamda 100 bin adet makina
satışına ulaşmıştır. 2016 yılı itibariyle bu rakamı 130 bin adede çıkarmayı başaran Brother, Türkiye pazarı
başta olmak üzere Avrupa’daki satış grafiğini de hızla yükselterek başarısını katlamıştır. 2017 yılı için ciro
hedefi %20 artışla 53,9 milyar JPY olarak belirlenmiştir. Ayrıca 2017 yılı Avrupa satış hedefi 370 adet olarak belirlenmiş olsa da şimdiden
bu rakamın 400 adete ulaşacağı öngörülmektedir. Bu aşamada Avrupa’da son beş yılın en büyük artış gösteren pazarının Türkiye olduğu
özellikle vurgulanmıştır.
TEZMAKSAN
V.İ.P. Müşteri İlişkileri Yönetmeni
Ersoy Murat Bahçetepe

Brother bu başarıyı nasıl yakaladı ve kullanıcıları hangi yenilikler bekliyor?
Japon Makine Üreticileri Birliği’nin verilerine göre 2014- 2016 yılları arasında Japon
üreticilerin satışlarında düşüş yaşanmış. Ancak bu yıllar aralığında 2014 yılında Speedio
serilerinin üretimine başlayan Brother tek yükseliş gösteren firma olarak sivrilmiş
durumda gözükmektedir. Brother, bir kapasite artışına gidiyor. Fabrikanın 6’ncı bölümü
de devreye girmiş ve üretim kapasitesinde artış yaşanmış. Ayrıca ABB ile otomasyon
çalışması başlatıldı. EMO 2017 Fuarı’ndan itibaren IOT desteğini de tanıtıp sunacaklar.
Artık Brother T200 modeli CNC döner tabla da satışta.
Bu döner tablayı ön plana çıkaran özellikler ve rakiplerinden farkları nedir?
Döner tabla ana mekanizması Roller Gear Type… Yani sonsuz vidalı mil ve dişli çark
değil; dişli çark yerine etrafına küçük rulmanlar yerleştirilmiş bir disk ve vida ile hareket
sağlanıyor. Şu an mevcuttaki rakiplerine göre en hızlı tabladır. 100 devir dönüş hızına
sahiptir. Yapısı gereği Backlash ihtiyacı yok. Servo olduğundan clamp/unclamp’te zaman
kaybı yok. Yani makinedeki taret gibi hareket ediyor. Pozisyonlama hassasiyeti de yüksek.
Roller gear kullanıldığından uzun ömürlü servis gerektirmeyen bir yapıya sahiptir.
ABB ile başlatılan otomasyon çalışmasından da bahsedebilir misiniz?
ABB Robotics ile Brother’ın tüm Avrupa ticaretini yöneten Nomura Trading firması bir anlaşma yapmışlar. Bu anlaşmaya göre artık Brother
tezgahlarıyla birlikte işe uygun robotlu otomasyon çözümleri alabileceğiz. Sistemin adı FEEDIO... Robotlu otomasyon konusunda ciddi bir
çalışma ki, bu sistem; Danimarka’da satılmış ve kurulmuş bile... Sistem, istenirse iki makina arasına konulup her iki makinaya da yükleme
boşaltma yapabiliyor. Ayrıca çok gelişmiş bir kamera sistemine sahip olan sistem, bu sayede parça tanıma, eşleştirme, ayrıştırma gibi
gerekli olabilecek tüm fonksiyonları sağlayabilmektedir.
Sektörün gündeminde EMO Hannover Fuarı var, Brother’da fuara özel yenilikler var mı?
EMO 2017’de S700X1, S1000X1, R450X1, R650X1 ve M140X2 sergilenecek. ABB robotlarının da maharetlerini sergilemesi planlanıyor.
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Takumi H16 CNC
Köprü Tipi İşleme Merkezi

Hakan Gey
Aven Kalıp
Üretim Müdürü

Tayvan menşeili tezgahların içerisinde
alabileceğimiz en sağlam ve üretken
tezgahı aldık. 1 mm’ye 1600 mm’ye kadar
ürettiğimiz her parça 0,01 mm hassasiyet
içinde kalıyor ve bunu küçük bir tezgahın
hız performansı ile yapabiliyoruz.
Artık ürettiğimiz kalıpların ara
kesitlerinin birleşmesi ile hiç sorun
yaşamıyoruz, takımınız ve tutucunuz
iyi olsun yeter. Makina gerisini tamamlıyor

Teknik Özellikler
İş Tablası Ölçüsü

1900 x 1300 mm

Maks. Tabla Yükü

6000 kg

İş Mili Motor Gücü
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Takım Sayısı
İş Mili Hızı

www.tezmaksan.com.tr

15/18,5 kW

20000 devir/dak.

İlginizi çekebilecek benzer modeller

KAOMING KMC-1200DV
CNC Köprü Tipi İşleme Merkezi
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DAHLIH PT-128
CNC Köprü Tipi İşleme Merkezi

FIRST V-2000
CNC Dikey İşleme Merkezi

Hata Kodlarının Tamamına Ulaşmak İçin;
www.tezmaksan.com.tr/hata-kodlari/fanuc

FANUC hata ve alarm kodlarının devamı
Program hataları (P/S alarmları)
063 SEQUENCE NUMBER NOT FOUND G70, G71, G72 veyaG73 komutunda P adresiyle belirtilen sıra numarası
aranamıyor. Programı değiştiriniz.
064 SHAPE PROGRAM NOT MONOTONOUSLY Tekrarlanan bir hazır çevrimde (G71 veya G72), monoton bir şekilde
artmayan veya azalmayan bir hedef şekil belirtildi.
065 ILLEGAL COMMAND IN G71---G73 1 G71, G72 veya G73 komutunda P adresiyle belirtilen sıra numaralı
blokta G00 veya G01 komutu verilmedi.
2 Sırasıyla G71 veya G72’de P adresiyle belirtilen sıra numaralı blokta
adres Z(W) veya X(U) komut olarak belirtildi.
Programı değiştiriniz.
066 IMPROPER G---CODE IN G71---G73 G71, G72 veya G73’te P adresiyle belirtilen iki blokta izin verilmeyen
G kodu komut olarak belirtildi. Programı değiştiriniz.
067 CAN NOT OPERATE IN MDI MODE P ve Q adresiyle G70, G71, G72 veya G73 komutu belirtildi.
Programı değiştiriniz.
069 FORMAT ERROR IN G70---G73 G70, G71, G72 veya G73’ün P ve Q’suyla belirtilen bloklarda son taşıma
komutu pah kırma veya köşe R ile sona erdi.
070 NO PROGRAM SPACE IN MEMORY Bellek alanı yetersiz.
Gereksiz programları silin, sonra yeniden deneyiniz.
071 DATA NOT FOUND Aranacak adres bulunamadı. Veya belirtilenprogramnumaralı program,
program numarası aramasında bulunamadı.
Verileri kontrol ediniz.
072 TOO MANY PROGRAMS Depolanacak program sayısı 63 (temel), 125 (seçenek), 200 (seçenek)
400 (seçenek) veya 1000’i (seçenek) aştı. Gereksiz programları silin ve
program kaydını yeniden yürütün.
073 PROGRAM NUMBER ALREADY IN USE Komut olarak verilen program numarası önceden kullanıldı.
Program numarasını değiştiriniz veya gereksiz programları siliniz ve
program kaydını yeniden yürütünüz.
074 ILLEGAL PROGRAM NUMBER Program numarası 1 --- 9999 arasında değil. Program numarasını değiştiriniz.
075 PROTECT Numarası korunan bir programı kaydetmek için girişimde bulunuldu.
076 ADDRESS P NOT DEFINED M98,G65 veyaG66Dkomutu içeren blokta Padresi (programnumarası)
komut olarak belirtilmedi. Programı değiştiriniz.
077 SUB PROGRAM NESTING ERROR Alt program baş katman olarak açıldı. Programı değiştiriniz.
078 NUMBER NOT FOUND M98,M99,M65 veyaG66 içeren blokta P adresiyle belirtilen bir program
numarası veya sıra numarası bulunamadı. Bir GOTO ifadesiyle belirtilen
sıra numarası bulunamadı. Ya da, çağrılan bir program arka planda
işlenerek düzenleniyor. Programı düzeltiniz veya düzenlemeyi sona erdiriniz.
079 PROGRAM VERIFY ERROR Bellek veya program karşılaştırmasında, bellekteki bir program bir harici
G/Ç cihazından okunanla uyuşmuyor. Hem bellekteki hem de harici
cihazdaki programları kontrol ediniz.
080 G37 ARRIVAL SIGNAL NOT ASSERTED Otomatik takım kompanzasyon fonksiyonunda (G36, G37), ölçüm konumuna ulaşma
sinyali (XAE veya ZAE), parametre 6254’te belirtilen bir alanda etkinleştirilmedi.
Bunun nedeni bir ayar veya operatör hatasıdır.
081 OFFSET NUMBER NOT FOUND IN G37 T kodu olmadan otomatik takım kompanzasyonu (G36, G37) belirtildi.
(Otomatik takım kompanzasyon fonksiyonu) Programı değiştiriniz.
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FARK YARATAN ÇÖZÜMLER

www.fikreterdogan.com

CNC Torna ve Kayar Otomatlar’da ön hazırlık olmadan
takım içerisinden kesme sıvısı nasıl verilir?
TEZMAKSAN Ege Bölge Müdürü Asım Çetin

Daha fazla çözüm önerisi için;

Üretimi yapılan parçalarda hepimizin ortak karşılaştığı birtakım
sorunlar mevcuttur. Bu sorunlardan biri de delik delme
operasyonudur. Bir de delik boşluğa patlamıyorsa yani kör delikse
ve de çap - boy oranı fazlaysa, insanı işin içinden çıkılmaz durumlara
getirip çıldırtabiliyor.
Çalıştığım iki projede C,Y eksenli torna ve kayar otomat makinelerimizde, kör ve derin delik delme işlemi ile karşılaştım. Makinalarda
içten su verme hazırlığı da yoktu. İlk denemelerim eski usul dıştan soğutma ve gagalama yaparak sonuç almaya çalışmaktı fakat
başarılı olamadım. Çünkü gerek takım ömrü gerekse parça işleme zamanı bizim için uygun değerlerde değildi.
Konu hakkında biraz araştırma yapınca İsviçre merkezli Rego-Fix firmasının inovatif bir çözümü olan re-Cool dikkatimi çekti.
Makinalarda takım içerisinden su verme hazırlığı dahi olmasına gerek kalmadan takım içerisinden kesme sıvısı verme ya da takım
üstünden püskürtme yöntemi ile soğutma yapabiliyorsunuz. İşin en can alıcı noktası, bunu hem sabit takımlarınızda hem de tahrikli
takımlarınızda ön hazırlık gerektirmeden kullanabilme opsiyonudur. İlk başta “Hadi canım, olur mu öyle şey!” diye düşünebilirsiniz
ama oluyor ve de çok kolay ve hızlı bir şekilde oluyor. Sadece makinada kullanmakta olduğunuz pompanın minimum 5bar basınca
sahip olması gerekiyor. “Üst limit nedir?” diye sorarsanız 150bar’a kadar çıkabiliyorsunuz. Takımları bağladığınız takım tutucuların
sadece pens somununu değiştirip küçük bir hortum bağlantısı ile takımınızı içten su vermeli hale getirebiliyorsunuz. Devreye almak ve
uygulamaya geçmek de bu kadar kolay ve basit, konuyu daha detaylı görebilmeniz için haber içeriğinde vermiş olduğumuz kare kodu
taratıp uygulama videosunu izleyebilirsiniz.

Takım içerisinden kesme sıvısı vermenin size sağlayacağı faydalar neler?
İşleme zamanını kısaltır
Daha yüksek kesme hızları ile çalışılabileceği için çok daha kısa sürede parça işleme imkanı sağlar. Daha verimli bir çalışma
imkanı sunar. İşlemiş olduğunuz parçadaki birim maliyetinizi düşürür.
Takım ömrünü uzatır
Daha kısa sürede parça işlerken aynı zamanda takım ömrünü de uzatmış olacaksınız. Kesici ucu, Normal şartlardan yüzde 20
daha verimli kullanacaksınız.
Parçadaki yüzey kalitesini artırır
Takım içinden yüksek basınçlı su verdiğiniz için talaş sıkışmasından kaynaklı yüzey kalitesi kayıplarınız yaşanmaz. Talaş daha
rahat takımdan uzaklaşmış olur.
Hedeflenen ölçü toleranslarına daha rahat ulaşılır
Talaş sıkışması yaşanmadığı için istenilen ölçü toleransı çok rahat yakalanır.

Gelelim “bu ürüne nasıl ulaşırız” sorusunun cevabına: Rego-Fix firmasının Türkiye temsilcisi “Fikret Erdoğan ve Ortakları” firmasıdır.
Konu hakkında detaylı bilgi almak için firma ile irtibata geçebilirsiniz: www.fikreterdogan.com / info@fikreterdogan.com
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TEKNİK MAKALE

www.belginoil.com

Belgin Madeni Yağlar’dan, tezgahlarınız için kimyasal çözüm önerileri
Belgin Madeni Yağlar mühendislik ekibi, soğutma sıvılarının takım tezgahlarında kullanılması için uygun şekilde dolumun nasıl yapılması
gerektiğini ve bu konuda unutulmaması gereken detayları anlattı. Her zamanki gibi metal işleme sıvıları ve madeni yağlar için birlikte çözüm
paketleri öneren Belgin Madeni Yağlar’dan bu konuda değerli bilgiler aldık.

Oben Aydemir Oğuzhan Uzun
Belgin Madeni Yağlar / Teknik İş Geliştirme Bölge Yöneticisi Belgin Madeni Yağlar / Teknik Destek Teknikeri
Öncelikle soğutma sıvıları takım tezgahlarında prosese göre değişen konsantrasyonlarda ve su ile karıştırılarak kullanılan metal
işleme sıvılarıdır. Su ile karıştırıldıktan sonra ise emülsiyon adını alırlar. Emülsiyonların hazırlandıktan sonra stabil olarak kalması
ve proseste uygun performansı sağlaması için emülsiyonların uygun şekilde hazırlanması ve sistematik kontrolünün yapılması
oldukça önemlidir.
Servis ömrü dolmuş bir emülsiyonun yeniden hazırlanması veya yeni aldığınız tezgahın emülsiyonunun kurulumunda dikkat
edilmesi gereken birçok parametre vardır. Şimdi bu parametreleri adım adım sizlerle paylaşalım.
İster yeni alınan tezgahın temizliği ve hazırlanması, isterse servis ömrü dolmuş bir emülsiyonun dezenfeksiyonu sonrası yeniden
hazırlanması olsun, ilk aşama her iki durum için de aynıdır.
1) Tezgah Hacmi
Öncelikle emülsiyon hazırlanacak tezgahın depo hacminin, tezgah kataloglarından bulunması; eğer katalog değerlerine
erişilemiyorsa hacminin ölçülerek hesaplanması ilk adımdır. Emülsiyonu hazırlarken ne kadar soğutma sıvısı ve ne kadar su
kullanacağımız konusunda tezgah hacmi bize yol gösterecektir.
2) Yeni tezgahlar
Eğer hazırlayacağımız emülsiyon, yeni alınmış bir takım tezgahına doldurulacaksa, tezgahlar deniz aşırı ülkelerden taşındığı
için tezgah aksamlarının sevk esnasında paslanmaması için tezgahın belirli noktalarında koruyucu yağlar bulunur. Söz konusu
koruyucu yağlar, solventli bez ile silinerek temizlenmelidir.
3) Temizlik
Emülsiyon tankındaki kirlerin ve el ile ulaşılamayacak noktalardaki koruyucu yağların da temizlenmesi önemlidir. Bunun için düşük
konsantrasyonda hazırlanacak emülsiyon ile makinenin kısa süreli sirküle ettirilmesi ve emülsiyonun bertaraf edilmesi gerekir. Bu
şekilde yapılacak ön makine temizliği, yeni hazırlanacak emülsiyonun servis ömrü açısından oldukça önemlidir. Eğer servis ömrü
dolmuş bir emülsiyon temizlenecekse, önce mutlaka uygun şekilde sistem temizliği yapmak gereklidir.
4) Kimyasal Dezenfeksiyon
Bu yüzden emülsiyonun kimyasal dezenfeksiyonu sonrası mekanik temizliğinin yapılması maksimum emülsiyon ömrü için
önemlidir. Kimyasal dezenfeksiyon için eski emülsiyonun içerisine kirlilik durumuna göre emülsiyon hacminin, minimum yüzde
0,5 – maksimum yüzde 3 olacak şekilde sistem temizleyici ilave edilir. Sistem temizleyicinin, emülsiyon akışının en iyi olacak
noktasından ilave edilmesi önerilir. İlave sonrası minimum 8 – maksimum 24 saat süre ile emülsiyonun sirküle ettirilmesi gerekir.
Sirkülasyon esnasında tezgahta parça işlenmeye devam edilebilir.
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5) Eski Emülsiyonun Bertarafı
Sonrasında tezgahtaki kirli emülsiyon, bertaraf için, çevre
koşullarına uygun bir şekilde atık sahasına götürülmek üzere
boşaltılır. Bakteri üremiş eski bir emülsiyonun 1 litresi, yeni
hazırlanacak 1 tonluk emülsiyonu 103 bakteri ile aşılayabilir;
bu nedenle eski emülsiyonun depoda hiç kalmadığından emin
olunmalıdır. Emülsiyon tanktan dışarı alındıktan sonra tezgah
deposundaki talaşlar ve kirlilik için uygun şekilde mekanik temizlik
yapılır.
Bundan sonraki aşamalar, ister yeni tezgahta emülsiyon hazırlama,
ister servis ömrü dolmuş emülsiyonun yeniden hazırlanması olsun
her iki durum için de geçerlidir.
A. Durulama
Mekanik temizlik veya yeni tezgahta solventle koruyucu
yağların silinmesi işlemlerinden sonra durulama için düşük
konsantrasyonda yüzde 1 gibi durulama emülsiyonu hazırlanarak tezgah pompasının çekebileceği seviyeye kadar doldurulur.
Yaklaşık 30 dakika kadar sirküle ettirilir ve sonrasında atık sahasına uygun bir şekilde götürülmek üzere durulama yapılan
emülsiyon boşaltılır. Depoda emülsiyon kalmayacak şekilde, depo ve tezgah aksamları kurulanır.
B. Yeni Emülsiyon Hazırlama
Artık yeni emülsiyonun hazırlanması için uygun ortam oluşturulmuştur.
Soğutma sıvısı seçimi, işlenen malzeme, kullanılan su, proses ve tezgah özellikleri vb. belirlenen parametrelere yapılır. Ayrıca
prosese göre konsantrasyon belirlenir. Hem soğutma sıvısı seçimi hem de prosese göre konsantrasyon seçimi uzmanlık gerektirir.
Lütfen unutmayın; Belgin uzmanları bu konuda yardımcı olmak için size bir telefon kadar yakındır.
Operasyona göre belirlenen konsantrasyonu elde etmek için uygun şekilde emülsiyon hazırlanması emülsiyon ömrü bakımından
önemlidir.
• Tezgah hacmine göre uygun konsantrasyonda oransal dozaj pompaları ile emülsiyon hazırlamak en uygun yöntemdir. Oransal
dozaj pompaları üzerinde “% konsantrasyon değerleri” markalanmıştır. İlgili konsantrasyon için oransal dozaj pompası ayarlanır.
Bu sayede su ve yağ en uygun şekilde karışmakla birlikte, manuel hazırlamada ortaya çıkacak yüksek veya düşük konsantrasyon,
karışım esnasında etrafa yağ sıçraması gibi olumsuzluklar yaşanmaz. Karışım direkt olarak makine haznesine doldurulacağı için
fazladan işçilik önlenir.
• LÜTFEN UNUTMAYIN: Önce Su Daha Sonra Yağ
Eğer kullanılabilecek bir karıştırıcı bulunmuyor ise uygun hacimde temiz
bir haznede önce su daha sonra yağ ilavesi ile karıştılarak emülsiyon
hazırlanmalıdır. Bu işlemin tersi emülsiyonun stabilitesini ve performansını
etkileyecektir.
• Ayrıca emülsiyonun daha kolay şekilde karışımının sağlanması için
emülsiyonu oluşturmak için kullanılacak su sıcaklığının 20°C civarında
olmasına dikkat edilmelidir.
• Manuel hazırlamada emülsiyonun homojenliğinden emin olmak için
işleme başlamadan en az 5 dakika daha karıştırmaya devam edilmelidir.
• Emülsiyonun hazırlandığı tarih not edilmeli, daha sonra karşılaştırmalar
yapabilmek için emülsiyondan numune alınarak analizleri yapılmalı ve
sonuçlar kayıt altına alınmalıdır.
• Emülsiyon hazırlanıldıktan sonra refraktometre yardımı ile konsantrasyon
ve pH düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Umuyoruz ki bu bilgiler sizler için faydalı olacaktır. Daha detaylı bilgilenmek
ve uygulama adımlarını görmek isterseniz http://www.belginoil.com/tr/
teknik-hizmetler/31/Teknik-Destek-Hizmetleri adresinde bu konuda sizler
için hazırladığımız filmleri izleyebilirsiniz. Sosyal medyada tercihiniz hangi
mecra olursa olsun bizi takip etmenizi tavsiye deriz.
NOT: Hazırlanan emülsiyonların nasıl kontrol edileceği hakkındaki yazımız bir
sonraki makalemizde size yol gösterecektir.
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İÇİMİZDEN BİRİ
TEŞEKKÜR

Onur DAĞLAR
TEZMAKSAN İç Satış Sorumlusu

1986 doğumluyum. Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümü
mezunuyum. Dokuz yıl makina ekipmanları satan bir firmada
görev aldım. TEZMAKSAN ile internet ortamında, iş ilanına
başvuru yaparak tanıştım. 15 aydır firmada İç Satış Sorumlusu
olarak çalışmaktayım. Evliyim, bir oğlum var. Boş zamanlarımda
basketbol maçlarına gitmeyi seviyorum. Lirik müzik tutkunuyum.
Kendi zevkime uygun müzik arşivi yapıyorum.

DOĞUM GÜNLERİ

EYLÜL

SİNAN SOYDAN
KAZIM ERSİN EREN
MURAT YORULMAZ
CİHAN YILDIRIM
CEMAL HESAPÇI
AYŞEGÜL BAYRAMOĞLU
ADİL YILDIZ
UTKU ÖKE
KEMAL ÖZÇAKICI
METEHAN ÖZTEKİN
OLCAY ERDENİZ
CEYHAN ERSOY
BURAK GÜRBÜZ

01 Eylül
01 Eylül
01 Eylül
01 Eylül
02 Eylül
09 Eylül
10 Eylül
11 Eylül
14 Eylül
14 Eylül
18 Eylül
21 Eylül
25 Eylül

EKİM

PINAR YÜREKLİ
ENGİN KARAKUŞ
YELİZ DEMİREL
ASIM ÇETİN
TEZCAN KAZANLIK
DİLEK DÜZENCİ
RAMAZAN KARA
CÜNEYT MADEN

04 Ekim
09 Ekim
17 Ekim
20 Ekim
20 Ekim
23 Ekim
26 Ekim
27 Ekim

..
. .
SEKTOR TAKVIMI

N Open House - TOSB
/ İstanbul
16 Eylül;
TEZMAKSAN Open House - Bayrampaşa / İstanbul
21 - 24 Eylül; CNR Ambalaj Fuarı - İstanbul Fuar Merkezi / İstanbul
21 -24 Eylül; 6.Uluslararası Ilex Elektrik Fuarı - İstanbul Fuar Merkezi / İstanbul
18 -23 Eylül; EMO Hannover 2017 - Hannover Messe Fuar Merkezi /Almanya

URASIA Metalworking - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
Welding’17 - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
urface Treatment’17 - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul

04 -07 Ekim; MAKTEK İzmir 2017 Fuar İzmir - Gaziemir / İzmir
05 - 07 Ekim; ALUEXPO 2017 - İstanbul Fuar Merkezi / İstanbul
05 - 08 Ekim; ANKA-MAK 2017 - Anfa Altınpark Fuar Merkezi / Ankara
2017 - Tayvan 12 - 14 Ekim; KALİTE’17 - İstanbul Fuar Merkezi / İstanbul - Yeşilköy
RASIA Automation
Tüyap
Fuar
ve İşleme
KongreMakinesi
Merkez / 2017
İstanbul
14 -- 18
Ekim;
Ağaç
- Tüyap / İstanbul

Tarım Fuarı 2017 - KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi / Konya
a Asansör Fuarı - İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy / İstanbul
lastist 2017 - İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy / İstanbul

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

Venedik / İtalya
mechanika İstanbul - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
Aralık; TEZMAKSAN
PAK - Fuar İzmir09- Gaziemir
/ İzmir Open House - Bayrampaşa / İstanbul
06
09
Aralık;
PlastikSporları
Endüstrisi
Fuarı
- Tüyap Fuar
Kongre Yeşilköy
Merkezi //İstanbul
lararası İstanbul Av, Silah ve Doğa
Fuarı
- İstanbul
FuarveMerkezi
İstanbul
ul Autoshow 2017 - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
AK 2017 - KTO TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi / Konya

TA K S İ T
“Servis Öde m el erinizd e 9 Taksit İmkanı”

*Anlaşmalı bankalara ait kartlara 9 TAKSİT olanağı onaylanmıştır. İş Bankası / Akbank / Yapı Kredi / Garanti
*100 TL ve üzeri alışverişler için geçerli olacaktır

