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TEZMAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Dostlar,

TEZMAKSAN olarak 2017’yi ardımızda bırakırken 2018’e merhaba demenin sevincini yaşıyoruz.
2017, TEZMAKSAN için gelişim ve yeniliklerle geçti. Firmamızın hayata geçirdiği uygulamalar, takım tezgahları ve makina
sektöründe farkındalık yarattı. Değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermekten ve çözüm üretmekten gurur duyduk.
Sektörde 40. Yılımıza yaklaşırken devamlı ilerledik. “TEZMAKSAN, nasıl TEZMAKSAN oldu?” sorusunun pek çok cevabı var. Ancak
bu cevapların başında kurumsal değerlerimizden “müşteri odaklılık” önceliklidir. Biz TEZMAKSAN olarak 40 yıl boyunca müşteri
değil, dost iş ortakları edindik. Ödülümüz de yakaladığımız ciro hedefleri değil, müşterinin memnuniyet ifadesi olmuştur.
TEZMAKSAN, sektörde edindiği tecrübede hiçbir zaman inanmadığı, güvenmediği bir teknolojinin arkasında durmamıştır.
Distribütörlüğünü aldığımız markaları kaybetmeden, çeşitliliğimize çeşitlilik katarak yolumuza devam ettik. Ve sanayicinin
her türlü üretimine imkan sağlayan yüksek teknolojiler sunduk. İşe uygunluğunu teyit ettiğimiz teknolojileri sanayiciye
önerdik. Bu da müşterimiz ve firmamız arasındaki güven bağlarını sağlamlaştırdı.
TEZMAKSAN’ın sektörün öncüsü olma yolunda attığı en büyük adımlardan biri eğitim oldu. Biz kurum olarak eğitime gönül
verdik ve kendimizi yarının nitelikli işgücünü yetiştirmeye adadık. Eğitimi, TEZMAKSAN’ın kurum kültürünün en önemli
parçası haline getirdik. Kendimizi de, sektörü de yetiştirmek için çabaladık. TEZMAKSAN, sektöre kazandırdığı uygulamaları
2017 için başarı ile sonuçlandırdı. Sanayicinin yatırım gücüne destek olan Teknoloji Kiralama uygulamasından 50’yi aşkın
firma yararlandı. Üretim kayıplarına son veren KAPASİTEMATİK ise yine 50’den fazla firma tarafından kullanıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz protokol ile TEZMAKSAN Akademi’nin verdiği sertifikalar artık
MEB onaylı olacak. Akademi’nin katılımcıları teori ve uygulamayı bir arada görme imkanı yakaladı. Sadece öğrencilerle
sınırlı kalmadık. Hızla değişen dünyada gelişen teknolojilere adapte olabilmeleri için öğretmenlerin de eğitim alması
gerektiğine inandık. Kasım ayında İstanbul’un saygın mesleki ve teknik liselerinin öğretmenlerini TEZMAKSAN
Akademi’de ağırladık. Bir diğer sevindirici gelişme de TEZMAKSAN Müşteri İlişkileri Koordinatörü Yalçın Paslı’nın Torna ile
Şekillenen Hayatlar seminerlerinin 13 binden fazla öğrenciye ulaşmış olmasıdır.
2017 yılı dolu dolu geçti. 2018 için de sektörümüz içinde verimli geçmesini temenni ediyoruz
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Atabay: “Biz sadece kirasını ödüyor ve imalata odaklanıyoruz”
Atabay Makina Genel Müdürü Özlem Sunguroğlu: “TEZMAKSAN’ın teknoloji kiralama uygulaması ile sermayemizi
tezgaha gömmedik. Kaliteli hammadde ve ürün geliştirmeye yatırım yaptık. Kiralamaya karar verdiğimiz gibi
makinalarımız bir haftada getirildi, kuruldu ve tıkır tıkır üretime başladık. Planlı bakım ve servis masraflarından
muaf tutulduk. Biz sadece tezgahlarımızın kirasını ödüyor ve imalata odaklanıyoruz.”

12
Beka-Mak: “TEZMAKSAN’ın planlı bakım uygulaması ile ne zamandan
ne maliyetten ne de kaliteden ödün veriyoruz”
Beka-Mak Üretim Müdürü Ertan Sırt: “Makina parkurumuzda TEZMAKSAN’ın Argo, Goodway ve First markaları
yer alıyor. Bizim sektörümüzde esnaflık, makinaları satmak veya satın almakla bitmiyor. Servis ve yedek parça
hizmetleri, kurulum-eğitim gibi faktörler; imalatçının yatırım tercihlerini oldukça etkiliyor. TEZMAKSAN’ın tüm
bu desteklerinin yanı sıra planlı bakım uygulamasından da faydalanıyoruz. Böylece makinalarımız, ilk günkü
hassasiyetini ve gücünü koruyor. Bakım ile plansız duruşların önüne geçilebiliyor.

14
TEZ-İŞ: “TEZMAKSAN teknolojileriyle en kaliteliyi, en hızlı ve kusursuz
biçimde üretmenin mutluluğunu yaşamaya devam edeceğiz”
TEZ-İŞ Teknik Müdürü Murat Terzioğlu: “Makina parkurumuzdaki tezgahların neredeyse tamamına yakını
TEZMAKSAN markası… Firma bizi, sunduğu teknolojilerin gücünün yanı sıra satış sonrası hizmetleri, ilgi ve
alakasıyla da etkilemişti. Bir süre önce iki adet Brother da atölyemizde yerini aldı. Böylelikle en kaliteliyi, en
hızlı ve kusursuz biçimde üretmenin mutluluğunu yaşamaya devam edeceğiz.”

16
TEZMAKSAN Akademi, CNC sektöründe önce öğretmenlere eğitim verdi
TEZMAKSAN Akademi’de meslek lisesi öğretmelerine ilk eğitimleri verildi. TEZMAKSAN Makine ve Milli Eğitim
Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında İstanbul’daki çeşitli
okullardan gelen 14 öğretmene; CNC ve kod üretme, parça işleme ve sektördeki güncel konularla ilgili eğitim verildi.

4 - TEZMAKSAN’ın 2017’de öne çıkan faaliyetleri
6 - TEZMAKSAN, WAC’a katıldı, otomotiv sektörünün gelecek trendlerine yönelik bilgi aldı
7 - CNC Takım Tezgahları Satış Sonrası Hizmetlerinde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi artık zorunlu!
8 - TEZMAKSAN Akademi, 2017’ye kadar yoğun bir eğitim takvimi sığdırdı
18 - Mega Plast: “Planlı bakım ile takım sarfiyatının önüne geçtik”
20 - Asmaş, TEZMAKSAN’ın lazer ve döner eksen kalibratörü sayesinde “hassasiyete” kavuştu
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2017’NİN ÖNE ÇIKAN FAALİYETLERİ

2017 yılı TEZMAKSAN için dolu dolu geçti
Tornada kadın eli fark yarattı
TEZMAKSAN, “sektörde kadın” farkındalık yaratmak için kadın tornacılara ulaştı ve “Torna’da kadın
eline” mercek tuttu. Ajan Elektronik, AS Otomat, Nazmi Tutkun Makine ve TERMAK Tekstil Makine Sanayi;
sektörde “kadın farkındalığını” göz önüne sermek için imalathanelerinin kapılarını açtı.

Amerikan makine devi Hurco, TEZMAKSAN ile Türkiye’de!
Makine sektöründe dünya devi markaların Türkiye distribütörü TEZMAKSAN Makine, ürün yelpazesine bir
markayı daha ekledi. Sektöründe Amerika’nın en büyük isimlerinden Hurco,
Türkiye’de TEZMAKSAN çatısı altında satışa sunuldu.

TEZMAKSAN, teknolojilerini; TaeguTec kesici takımlarını yarıştırdı
TEZMAKSAN, 27 Ocak 2017’de TaeguTec Teknoloji Merkezi’nde yeni nesil High Feed takımlarla nasıl
daha hızlı işleme yapılabileceğini, marka parkuruna yeni eklediği Hurco’nun farkıyla gözler önüne serdi.
Etkinlikte TEZMAKSAN, distribütörlüğünü yaptığı iki markayı KAPASİTEMATİK kullanarak yarıştırdı. Taegutec,
TEZMAKSAN’ın iki farklı özellikteki işleme merkezinde kendi ürettiği iki farklı kesici takımın performansını
gözler önüne serdi. Marka parkuruna yeni kattığı Hurco ve x ekseni 1000mm olan standart işleme merkezini,
iki farklı kontrol ünitesi ile KAPASİTEMATİK kullanarak yarıştıran TEZMAKSAN, hem üstün kabiliyetteki yeni
markasını hem de KAPASİTEMATİK’in kullanıcılarına sağlayacağı kazanımları göz önüne çıkarmış oldu.

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,
TIMTOS 2017’yi ziyaret etti.

TEZMAKSAN Akademi, Doğu İlleri Projesi ile 60 öğrenciyi ağırladı
Doğu illeri Projesi ile Bayburt Üniversitesi, Mardin - Artuklu Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Batman
Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi’nin Makina Bölümü öğrencileri TEZMAKSAN
Akademi’de teorik ve uygulamalı eğitim alma fırsatı yakaladı. Proje kapsamında bu illerinden gelen
60’ın üzerinde öğrenci TEZMAKSAN Akademi’de ağırlandı. Zaman zaman öğrenciler, fabrika gezileri ile
gelecekte çalışacakları sahayı gözlemlediler.

CNC OPERATÖRÜNÜN EL KİTABI dördüncü baskı ile okurlarına ulaştı
2015’te kaleme alınan CNC Operatörünün El Kitabı, içeriğine CNC torna programları ilave
edilip, akademisyenlerin görüşleriyle zenginleştirildi. Kitabın dördüncü baskısı, yeni konularla
zenginleştirilerek 148 sayfa olarak yayımlandı. Geleceğin operatörlerine yön veren kitaba Garanti
Leasing, Belgin Madeni Yağlar, Seco Tools, SMB Teknik, Vega Makine sponsor oldu. Kitap tüm
Türkiye’de ücretsiz olarak 39 bin adet dağıtıldı.
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Pratik Sorun Giderme Kitabı
TEZMAKSAN Akademi bünyesinde oluşturulan “Pratik Sorun Giderme Kitabı” ile dijitalleşmeye güzel
bir örnek sunduk. CNC’lere dair sıkça rastlanan sorun ve çözümlerin 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 üzerinden satılıyor
ve tüm geliri imkanı olmayan öğrenciler için harcanmak üzere Akademi’ye aktarılıyor. Pratik Sorun
Giderme Kitabı, 450 adet satıldı.

50’yi aşkın firma TEZMAKSAN’dan teknoloji kiraladı
Teknolojiye yatırım yapmayı düşünen ve proje bazlı çalışan firmalara maksimum verimlilik
sağlamaya yönelik bir sistem olan Teknoloji Kiralama uygulamasını sektörde hızla kullanılmaya
başladı. Kiralanan makine ile ilgili kapasite, kullanım süreleri, üretim adetleri gibi performans
raporlarını düzenli olarak müşteri ile paylaşılan teknoloji kiralama hizmetinin, firmalarda
yarattığı katma değer kullanıcılar tarafından Machine Tool’a aktarıldı. Sektörde, 50’yi aşkın firma
TEZMAKSAN’ın teknoloji kiralama hizmetinden faydalandı.

50’den fazla firma KAPASİTEMATİK kullandı
TEZMAKSAN, makinaların verimli ve tam performansı ile kullanılması için araştırma yaparak ArGe ekibi ile yeni bir uygulama geliştirdi. KAPASİTEMATİK isimli bu uygulama ile makinanın beyni
ile iletişime geçiliyor ve cihazın ürettiği kodlar anlamlı bir hale getiriliyor. Uygulama, yetkililerin
internet olduğu herhangi bir yerden; laptop, tablet veya akıllı telefon kullanılarak makinalara uzaktan
bağlanma olanağı tanıyor. 50’den fazla firmanın üretim alanına KAPASİTEMATİK’i kazandırdı.

Torna ile Şekillenen Hayatlar semineri, tüm Türkiye’de 13 bin öğrenciyle buluştu
TEZMAKSAN Müşteri İlişkileri Koordinatörü Yalçın Paslı’nın takım tezgahları ve makina sektöründe
hizmet veren sanayicilerin özyaşam öykülerini derlediği “Torna ile Şekillenen Hayatlar” kitabını,
teknik lise ve üniversite sıralarına seminerler ile taşıdı. Yalçın Paslı’nın Torna ile Şekillenen Hayatlar
seminerlerine, 34 ilde 13 binin üzerinde öğrenci katıldı

Ege sanayicisini coşturan MAKTEK İzmir Fuarı’nda, TEZMAKSAN da yer aldı
İki yılda bir olarak TÜYAP İstanbul’da gerçekleşen ve TİAD’ın marka isim sahibi olduğu MAKTEK
Avrasya; MAKTEK İzmir Fuarı ile güncellenen teknolojiyi, gelişen Egeli sanayicinin ayağına götürdü.
Katma değeri yüksek teknolojiler üretmek için “Makina üreten makinaların” fuarı MAKTEK İzmir, 4-7
Ekim 2017 tarihlerinde ilk kez Fuarİzmir’de gerçekleşti. Başta TEZMAKSAN Makina olmak üzere,
takım tezgahları ve makina sektörünün öncü firmaları, fuarda yer aldı ve geleceğe yön veren Endüstri
4.0 teknolojileri ziyaretçi ile buluşturdu. TEZMAKSAN, güncel teknolojileri ve markalarını görücüye
çıkardığı MAKTEK İzmir Fuarı sırasında 400’ü aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

TEZMAKSAN Akademi, CNC sektöründe önce öğretmenleri eğitiyor
TEZMAKSAN Makine ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğine
gitti. Bu kapsamda TEZMAKSAN Akademi’de eğitim alan öğrencilerin sertifikaları artık Milli Eğitim
Bakanlığı onaylı olacak. Bugüne kadar yüzlerce öğrencinin eğitim aldığı Akademi’de, şimdi de
öğretmenlere eğitim başladı. TEZMAKSAN Makina’nın 2015 yılında takım tezgahları sektöründeki
nitelikli eleman sorununu çözmek adına hayata geçirdiği TEZMAKSAN Akademi, Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) tarafından örnek proje olarak gösterildi.
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TEZMAKSAN, WAC’a katıldı, otomotiv sektörünün
gelecek trendlerine yönelik bilgi aldı
Yalçın Paslı’nın, WAC 2017’deki notlarından
bazı konu başlıkları:
• 2020 yılında dünyada mega trendler
başlayacak, sanayi de mega trendlere göre
değişmelidir.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Otomotiv Konferansı (WAC’17) , 11-12 Ekim
2017 tarihlerinde Hilton Bosphorus Hotel’de dünyada ve Türkiye’de, sektöre yön
veren liderleri bir araya getirdi. TEZMAKSAN Müşteri İlişkileri Koordinatörü Yalçın
Paslı, Dünya Otomotiv Konferansı katılımcıları arasındaydı.
Teknolojideki hız kesmeyen yenilikler ve dijitalleşme otomotiv
sektörünün de yönünü değiştirdiğinin tartışıldığı konferansta 2020’de
sektörü nasıl bir gelecek beklediği de konuşuldu. Otomotiv firmaları
bu yarışta nasıl lider kalmayı başaracakları ve değişimin getirdiği
zorluklar ve avantajların neler olduğu yönünde bilgi paylaşımları
gerçekleşti.
Global trendler Türk otomotiv endüstrisini nasıl etkileyecek?
Amerika, Hindistan, Suudi Arabistan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan,
İran, Belçika, Macaristan ve Türkiye’den 50’nin üzerinde uluslararası
konuşmacı konferansın ilk gününde; global trendlerin Türk otomotiv
endüstrisini nasıl etkileyeceği, son yıllarda büyük öneme sahip olan
Endüstri 4.0, Robotlaşma ile beraber dijitalleşmede Türkiye’nin
konumu ve sektöre etkileri tartışıldı.

• Güney Kore’de her dört çalışandan birine,
1 robot düşerken; Türkiye’de 1000 çalışana bir robot
düşüyor. (Paslı, okullarda verdiği Torna ile Şekillenen
Hayatlar seminerlerinde, benzer noktalara dokunuyor:
Türkiye’nin 80 milyon nüfusa karşılık GSMH 780 milyar
USD olup, Güney Kore; 50 milyon nüfusla 1,500 milyar
GSMH yapmaktadır.)
• 3D printerlar plastik malzemenin yerini alacak.
Böylelikle;
- Parça prototip üretim sürecini hızlandıracak.
- Düşük adetli üretimlerde önemli seçenek olacak.
- Aftermarket gibi pazarlarda önemli oyuncu olacak.
- Seri imalata rakip olmayacak.
Ve önümüzdeki beş yıl, geçtiğimiz 50 yıla göre çok daha
fazla yenilikle karşı karşıya kalacağız…

ADMOG seminerinde Torna ile Şekillenen Hayatlar konuşuldu
Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından, “Al Değerlendir Meslek Okullarını
Güçlendir” (ADMOG) projesini kapsayan bir seminer verildi. Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmelerin ve gelecek trendlerinin anlatıldığı seminerde,
TAYSAD´ın yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi ADMOG’a iki adet makina bağışlandı. TAYSAD üyesi olan TEZMAKSAN da projenin önemli bir destekçisi olarak
ADMOG seminerinde Torna ile Şekillenen Hayatlar’ı anlattı.

TAYSAD tarafından, Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. ve 11. sınıf öğrencilerine seminer verildi. Okulun konferans salonunda
düzenlenen seminerde öğrencilere; otomotiv sektöründeki gelişmeler, sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman, sanayi devriminin son
basamağı Endüstri 4.0, TEZMAKSAN Müşteri İlişkileri Koordinatörü Yalçın Paslı’nın “Torna ile Şekillenen Hayatlar” kitabından aktardığı
“sıfırdan zirveye başarı hikayeleri”, imalat sektörleriyle ilgili merak edilen başlıklar ve Türkiye´nin imalat tarihinin dünü, bugünü ve
geleceği konularında bilgiler sunuldu
Meslek Okullarını Güçlendir (ADMOG) projesi kapsamında okulun makina teknolojisi alanına iki adet makina bağışlandı. Okul yönetimi,
seminerde emeği geçen TEZMAKSAN Müşteri İlişkileri Koordinatörü Yalçın Paslı’ya teşekkür ederek plaket takdim etti.
ADMOG projesi hakkında
ADMOG, Mesleki eğitimin desteklenmesi amacıyla TAYSAD tarafından yürütülen bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu projenin temel
hedefi, sanayiye daha kalifiye eleman yetiştirmeye aracı olmaktır. ADMOG, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak; sanayi, işletmeler
ve okullar arasındaki işbirliğini pekiştirmektedir. Projeye katılım, yeni ve kullanılmış alet ve makinalar ile gerçekleştirilebilir. Bu proje ile
işletmeler ve okullar arasında, beceri eğitimine yönelik katkıda bulunulmaktadır. Sadece TAYSAD üyelerine yönelik bir proje olmayıp, tüm
sanayicilere açıktır. Başlatıldığı 2013 yılından bu yana, 81 ilde 215 okula 5224 aletin gönderimi gerçekleştirilmiştir.
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CNC Takım Tezgahları Satış Sonrası Hizmetlerinde,
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi artık zorunlu!
26 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ”
ile TİAD MTM tarafından belgelendirme yapılan mesleklerin de dahil olduğu 33 meslekte çalışabilmek için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu
getirildi. Böylece, çalışabilmek için belge zorunluluğu getirilmiş olan meslek sayısı 81’e çıktı. Yasal zorunlulukla ilgili TİAD Genel Sekreter Yardımcısı ve
Belgelendirme Müdürü Samet Burçin Aydoğmuş, yönetmeliğe ilişkin merak edilenleri cevapladı.

Samet Burçin Aydoğmuş
TİAD Genel Sekreter Yardımcısı ve Belgelendirme Müdürü

Yönetmeliğe ilişkin son durum nedir?
TİAD MTM’nin de belgelendirme yapmakta olduğu meslekler dahil zorunluluk getirilen tüm mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesi olmayan kişiler 25 Eylül 2018 tarihinden sonra çalıştırılamayacaktır. Sınavlarda başarılı olan adayların sınav ücreti ve belge
masrafı bedeli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile belirlenen üst limitler dahilinde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır.
İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk
sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde 2 kez daha sınav hakkı mevcuttur. Üçüncü sınav hakkında da başarısız olan kişilerin sınav ve
belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.
Belgelendirme zorunluğu ile MYK neyi amaçlamaktadır?
TİAD MTM tarafından belgelendirme yapılan CNC tezgahların satış sonrası hizmetleri ile ilgili meslekler haricinde makina ve takım
tezgahları sektöründe; CNC Programcısı, Hidrolik - Pnömatikçi, Makine Bakımcı, Makine Montajcısı, Metal Levha İşleme Tezgah
Operatörü gibi mesleklerde de MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu başlamış bulunmaktadır. Bu belgelendirme sistemi
sayesinde sektörde çalışan personelin okullu-alaylı ayrımı gözetmeksizin yetkinliklerini belgelemesi ve çalışma hayatına bir standart
getirerek verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve belge sahibi olabilmek için kurulmuş olan
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi ile; işe alınacak personelin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerini önceden biliniyor olacak
ve oryantasyon süreci kısalacak, personel hatalarından kaynaklı makine kırılması ve iş kazaları en aza inecek, var olan ve ileride
oluşabilecek ilgili devlet teşvikleri sayesinde personel istihdamı maliyetleri azalacaktır.
Bu zorunluluk ile ilgili TİAD MTM’nin rolü nedir?
Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD), satış sonrası hizmetler alanında sektöre standart getirme amacıyla 2014
yılından bu yana TİAD Mesleki Test Merkezi İktisadi İşletmesi (TİAD MTM) ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının ve kalite
güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir personel belgelendirme hizmeti veriyor. Bu kapsamda TİAD MTM tarafından;
“12UY0101-5 NC/CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi”, “12UY0102-5 NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis
Görevlisi”, “13UY0151-5 NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi” mesleklerinde, birçok sektör firmasının
personeline, başarılı oldukları sınavlar sonucunda MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verildi.
Devlet teşviklerinden yararlanma süreci nasıl işlemektedir? Yol haritasını bizimle paylaşabilir misiniz?
Sağlanan geri ödeme teşvik sisteminden iki farklı şekilde yararlanılabilir:
1. Devlet Teşvikinden Yararlanarak Başvuru Süreci (10 kişiden az)
http://www.tiad-mtm.com/ilk-basvuru adresinden sınav başvuru formunun doldurulması gereklidir.
Sınava girecek kişinin kimlik/pasaport fotokopisi ve sınav ücretinin TİAD MTM’nin banka hesabına yatırıldığına dair dekont
gerekmektedir (Sınav ücreti her meslek için 1000 TL + KDV’dir (Toplam 1.180TL - 2017 yılı için). Sınav ücretinin elden veya adayın
kişisel hesabından yatırılması zorunludur. Ödeme dekontu açıklamasına; sınava girecek olan kişinin adı-soyadı, T.C. Kimlik Numarası
ve “Mesleki Yeterlilik Sınav Ödemesi” yazılmalıdır. TİAD MTM tarafından sınav başvurusunda bulunan aday adına fatura kesilir. Sınav
ücreti iadeleri, Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu üst limit dahilinde başarılı olan adayın belirtmiş olduğu kişisel IBAN numarasına
MYK tarafından yapılır.
2. Devlet Teşvikinden Yararlanarak Başvuru Süreci (Tek nokta başvurusu: 10 kişi ve üzeri)
Sınava girecek kişilerin kimlik/pasaport fotokopisi ve üçüncü kişi veya kuruluş tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Tek Nokta
Başvuru Formu; sınav ücretinin (toplu olarak) TİAD MTM’nin banka hesabına yatırıldığına dair dekont gerekmektedir (Sınav ücreti her
meslek için kişi başı 1000 TL + KDV’dir. Toplam 1.180TL - 2017 yılı için) Ödeme dekontu açıklamasına; kişi sayısı ve “mesleki yeterlilik
sınav ödemesi” yazılmalıdır. Daha sonra ödeme yapılan kişilerin adı-soyadı ve T.C. kimlik numaralarının yazıldığı imzalı listenin TİAD
MTM’ye gönderilmesi gerekmektedir. Sınav ücreti iadeleri Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu üst limit dahilinde ödemeyi yapan
üçüncü kişi veya kuruluşa TİAD MTM tarafından yapılır.
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TEZMAKSAN Akademi, 2017’ye yoğun bir eğitim takvimi sığdırdı
2015 yılında hayata geçen TEZMAKSAN Akademi, yoğun eğitim takvimi ile teknik okul ve firma çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor.
TEZMAKSAN Akademi, kuruluşundan 2017’ye kadar 500’ün üzerinde teknik lise ve üniversite öğrencisine; 300’ün üzerinde firma ve kuruma eğitim sundu.

2017’nin son eğitimleri;
TEZMAKSAN Akademi, Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’ne CNC İşleme Merkezi
Operatör Eğitimi verdi
TEZMAKSAN Akademi’de Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik 20-24 Kasım 2017 tarihleri
arasında 5 gün süren CNC İşleme Merkezi Operatör eğitimi tamamlandı.
İki öğretmen ve 15 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen eğitim sonrasında
TEZMAKSAN Akademi Öğretim Görevlisi Bülent Koçoğlu tarafından
eğitim katılımcılarına belge verildi.

4-8 Aralık 2017 tarihinde CNC Torna Eğitimi gerçekleşti
Ücretli olan TEZMAKSAN Akademi CNC Torna Eğitimi’ne; EMF Motor
Sanayi, Side Mekanik Otomat Sanayi, Erbilekler Metal İşleme Ürünleri,
Gürmanüç Metal Enjeksiyon Kalıpları Sanayi, Akyüzler Karoser
Malzemeleri İmalat Sanayi, DBC Makina Sanayi, Radim Radyatör,
Çerkezköy Art Reklam, Aksu Makine firmalarından ve iki kişi bireysel
olmak üzere toplamda 13 kişi katılım sağladı. Eğitimin ardından
katılımcılara, TEZMAKSAN Akademi Öğretim Görevlisi Sinan Soydan
tarafından katılım belgesi verildi.

13-15 Aralık 2017’de Siemens CNC programlama Eğitiminin
6’ncısı gerçekleşti.
Siemens Son Kullanıcı Yöneticisi Namık Özan Dinler tarafından verilen
6’ncı Siemens Freze Kullanım & Programlama Temel ve İleri Seviye
Eğitimi; Tuğ Çelik Alüminyum Metal Sanayi, Merdizayn İnşaat Sanayi,
Olgun Çelik, Supsan Motor, Kazcıoğlu Otomotiv, Borçelik Çelik Sanayi,
Kal-Der Makine ve iki kişi bireysel olmak üzere ile toplamda 13 kişinin
katılımıyla TEZMAKSAN Akademi’de gerçekleşti.

ARALIK 2017
25 - 29 Aralık; Cnc İşleme Merkezi Operatör Eğitimi - Roca TR Banyo A.Ş. - Eskişehir

OCAK
08 - 12 Ocak; Cnc İşleme Merkezi Operatör Eğitimi - Çukurova Üniversitesi MYO
22 - 26 Ocak; Cnc İşleme Merkezi Operatör Eğitimi - Bayrampaşa İnönü Endüstri Meslek Lisesi
29 - 31 Ocak; Cnc İşleme Merkezi Operatör Eğitimi - Bayrampaşa İnönü Endüstri Meslek Lisesi

.

.

TAKVIMI

ŞUBAT
01 - 02 Şubat; Cnc İşleme Merkezi Operatör Eğitimi - Bayrampaşa İnönü Endüstri Meslek Lisesi
12 - 16 Şubat; Cnc İşleme Merkezi Operatör Eğitimi - Öğrenci Eğitimi

MART
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19 -24 Mart; Cnc İşleme Merkezi Operatör Eğitimi - Egemet Ege Metal Dövme San. Tic. Ltd. Şti.

TEZMAKSAN, gönüllü olarak sektör istihdamına destek oluyor
TEZMAKSAN Akademi ve TEZMAKSAN İnsan Değerleri Departmanı, ortaklaşa ve gönüllü olarak gerçekleştirdiği bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.
TEZMAKSAN’a gelen özgeçmişler, Akademi ve İnsan Değerleri Departmanının aracılığıyla personel ihtiyacı duyan firmalara yönlendirildi. İşe ihtiyaç duyanlar
iş; personele ihtiyaç duyan firmalar da personel buldu. Proje çok kısa bir süre içinde başarıya ulaştı ve ilk adımda 5 kişiye istihdam sağlandı bile…

www.hammamradiator.com.tr

Bora Kurt - Radim Radyatör’de CNC Torna Operatörü
Düz lise mezunuyum, teknik personel olarak çalıştım. İş arayışındayken TEZMAKSAN
Akademi’yi keşfettim. TEZMAKSAN, nezih ve kurumsal bir firma profili çizdi gözümde. Ümitle
özgeçmişimi gönderdim. Bir ay sürmedi, bugün üç aydır çalıştığım Radim Radyatör’e CNC
Torna Operatörü olarak yerleştim. Hatta geçtiğimiz günlerde TEZMAKSAN Akademi’de CNC
Torna Operatörlüğü eğitimi bile aldım. Bildiklerimi tekrar etmeme, bilmediklerimi öğrenmemi
sağladı bu eğitim. Sıfırdan başlayanlar bile eğitimde büyük ilerleme kaydetti.

Cihat Bektaş - Vira Gaz Yaylı Sistemler’de CNC Operatörü
Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda önlisans gerçekleştirdim…
Öğrenciliğimin son dönemlerinde sosyal medyada sektöre yönelik araştırma yaparken
TEZMAKSAN ile karşılaştım. Başlangıç olarak CNC Operatörünün El Kitabından talep etmiştim.
TEZMAKSAN’ın internet sitesini de araştırırken aklıma CV göndermek geldi. İş başvurusu için
CV’mi gönderdim. TEZMAKSAN İnsan Değerleri Departmanının çabasıyla özgeçmişim sektörde
ihtiyaç duyan firmalar ile paylaşıldı. Yaptığım iş görüşmeleri sonucunda Vira Gaz Yaylı
Sistemler’de CNC Operatörü olarak 3 Ekim 2017’de göreve başladım.

www.starpompa.com.tr/

Oktay Çiftçi – Star Pompa’da CNC programcısı
TEZMAKSAN’ı sosyal medya sayesinde keşfettim. Bir faydası olur düşüncesiyle TEZMAKSAN’a
özgeçmiş ilettim. TEZMAKSAN Akademi de CV’mi ihtiyacı olan firmalara yönlendirdi. Üç ay gibi
bir sürede iş görüşmelerim neticelendi. İki aydır Star Pompa’da CNC programcısı olarak
görev yapmaktayım.

Serdar Yurtsever - Power Makine’da CNC Operatörü
Liseden 1998’de mezun oldum. İnternet aracılığıyla TEZMAKSAN Akademi’yi inceledim. Eğitim
videolarıyla bilgilerimi tazeledim. TEZMAKSAN Akademi’deki online sınavdan geçerli not
aldım. Ümidim yoktu ama şansımı deneyip özgeçmişimi ilettim. İki aydır Power Makina’da CNC
Operatörü olarak çalışıyorum.

www.anmakdisli.com

Ali Coşkun - Anmak Makina’da CNC Operatörü
İş arayışındayken internet ortamında TEZMAKSAN’a rastladım. Sosyal medya ve web
sitesini inceleyince faaliyetlerini yakından takip etmek üzere iletişime geçtim. İş arayışında
olduğum için CV’mi de ilettim. Yaklaşık 15 gün içinde görüşmelerimi tamamlamış ve göreve
başlamıştım. Yaklaşık iki aydır, Anmak Makina’da CNC Operatörü olarak görev yapıyorum.
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Atabay: “Biz sadece kirasını ödüyor ve imalata odaklanıyoruz”
Atabay Makina Genel Müdürü Özlem Sunguroğlu: “TEZMAKSAN’ın teknoloji kiralama uygulaması ile sermayemizi tezgaha gömmedik. Kaliteli hammadde ve ürün
geliştirmeye yatırım yaptık. Kiralamaya karar verdiğimiz gibi makinalarımız bir haftada getirildi, kuruldu ve tıkır tıkır üretime başladık. Planlı bakım ve servis
masraflarından muaf tutulduk. Biz sadece tezgahlarımızın kirasını ödüyor ve imalata odaklanıyoruz.”

Özlem Sungurluoğlu
Atabay Makina Genel Müdürü

Kemal Özçakıcı
TEZMAKSAN / Batı Satış Sorumlusu

Atabay Makina olarak henüz birinci yılı doldurdunuz… Sektöre nasıl adım attınız?
Firma olarak yeni olsak da ekip olarak sektörde 20 yılı aşkın tecrübemiz bulunmaktadır. Bir gün kendi işimizi kurmaya karar verdik
ve bizim Atabay Makina’nın macerası böyle başladı. Yurt dışındaki ihtiyaçları da keşfetmiştik. Kollektör başta olmak üzere çeşitli
tesisat malzemeleri üretiyoruz. Zaten Atabay’ın kuruluş amacı: İhracattır. Şu an özellikle Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere pek çok
bölgeye ihracat yapıyoruz. Bir yıl, başarı ile geçti. Kısa zamanda hedeflediğimiz ciro ve ihracat rakamlarına ulaştık. İlk olarak 300 m2’de
kurulmuştuk. Ancak şimdi 1.500 m2’de üretim yapıyoruz.
TEZMAKSAN’la nasıl tanıştınız? Ne zamandan beri işbirliği içerisindesiniz?
TEZMAKSAN ile tanışıklığımız çok eskilere dayanıyor. Sektörde 20 yılı aşkın tecrübemizden bahsetmiştim. Ancak üstün satış
performansıyla bizi etkilediler. Hatta yeni makina yatırımı yapmak istediğimizde TEZMAKSAN Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, imalatta
iki vardiya çalışmamızı önerip “eğer yeterli gelmediği takdirde satış gerçekleştiririz” diyerek bizi çok doğru biçimde yönlendirmişti.
Yani siz satın alma gerçekleştirmek istediğiniz halde, TEZMAKSAN size makina satmadı. Öyle mi?
Aynen öyle… Çünkü TEZMAKSAN, imalatçının ihtiyacına göre yönlendirme yapıyor. Satın alma işlemlerinde; ihtiyaç, işe uygunluk ve
fiyat-performans uygunluğu hayati önem taşır. TEZMAKSAN da bizi doğru yönlendirdi. İki vardiya çalışarak hedeflediğimiz üretim
miktarına ulaşabileceğimizi belirterek bizi doğru yönlendirdi. Bu, TEZMAKSAN’ın esnaflıktaki gücü, iyi niyeti ve başarısıdır. Makina
parkurumuza ilk giren TEZMAKSAN markası, Brother’ın çift tabla işleme merkezidir. Sonrasında Goodway CNC Torna ve Rayfeng CNC
Kayar Otomat tezgahlar da yerini aldı. Markalardan memnunuz zira TEZMAKSAN, işimize uygun teknolojileri yönlendirdi. Önemli olan
tezgahlardan ziyade, firmanın sunduğu hizmetti.
Kiralamayı neden tercih ettiniz?
İki adet Rayfeng kiraladık. Kiralama seçeneği olmasaydı, böylesi bir üretime bu kadar hızlı başlayamazdık ve az önce bahsettiğim
ciro ve ihracat hedefine ulaşamazdık. Üretime yeni adım attık ve sermayeyi doğru kullanmak yeni firmalar için hayati önem taşır.
Kiralamayı tercih etmemizde bu düşünce etkili oldu. Ayrıca kiraladığımız tezgahlar bir hafta gibi kısa sürede geldi, kuruldu, çalıştı ve
üretmeye başladı.
Bir yıldır kiraladığınız makinalarla üretim yapıyorsunuz. Teknoloji kiralama uygulamasının avantajlarını nasıl gözlemlediniz?
Her şeyden önce sermayemizi tezgaha gömmedik. Kaliteli hammaddeye ve geliştirmelere yatırım yaptık. Tezgahlar TEZMAKSAN’ın
tezgahları olduğundan planlı bakım ve servis maliyetlerinden muaf tutulduk. Kiralamanın avantajlarını tanımlarken “finansal rahatlık”
diyebiliriz. Çünkü teknoloji kiralama ile sürpriz olan masraflar ortadan kalkıyor. Biz sadece makinanın kirasını ödüyoruz. Hatta biz de
değil, tıkır tıkır üretime geçen makine; kendi kirasını ödüyor. Ayrıca faturalarımızda kirayı gider olarak gösterip kardan düşebiliyoruz.
TEZMAKSAN, kiralanan teknolojiyi sözleşme bitiminde satın alma ve kiralama opsiyonu tanıyarak tekrar sunuyor. O zaman geldiğinde
ister ucuz maliyetle tekrar kiralarız, istersek de satın alırız. Ayrıca sözleşme bitiminde güncel ve yüksek bir teknolojide tezgah da
kiralayabiliriz. Bu uygulama, imalat sürecine atılmak isteyen firmalar için müthiş bir esneklik sunuyor.
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BURSA

www.bekamak.com

Beka-Mak: “TEZMAKSAN’ın planlı bakım uygulaması ile ne zamandan ne
maliyetten ne de kaliteden ödün veriyoruz”
Beka-Mak Üretim Müdürü Ertan Sırt: “Makina parkurumuzda TEZMAKSAN’ın Argo, Goodway ve First markaları yer alıyor. Bizim sektörümüzde esnaflık, makinaları
satmak veya satın almakla bitmiyor. Servis ve yedek parça hizmetleri, kurulum-eğitim gibi faktörler; imalatçının yatırım tercihlerini oldukça etkiliyor.
TEZMAKSAN’ın tüm bu desteklerinin yanı sıra planlı bakım uygulamasından da faydalanıyoruz. Böylece makinalarımız, ilk günkü hassasiyetini ve gücünü koruyor.
Bakım ile plansız duruşların önüne geçilebiliyor. TEZMAKSAN’ın teşvik ettiği ve müşterilerinde disiplin haline getirmeye çalıştığı planlı bakım uygulaması ile ne
zamandan ne maliyetten ne de kaliteden ödün veriyoruz.

Cem Koçoğlu
TEZMAKSAN / Bursa Bölge Satış Sorumlusu

Ertan Sırt
Beka-Mak Üretim Müdürü

Firmanız hakkında bilgi verebilir misiniz? Ne zaman kuruldunuz, neler üretmektesiniz?
Beka-Mak, 1984 yılında aile şirketi olarak kuruldu. Türkiye’nin metal kesme makinaları üretimini gerçekleştiriyoruz. Daire, şerit ve
hidrolik kollu testere ürünlerinin bulunduğu 80 çeşit testere makinası üretmekteyiz.
Üretimde 30 yılı geride bırakmışsınız… Bu başarıda neler etkili oldu?
Beka-Mak, kalite politikası konusunda oldukça hassastır. Üretim, hayati bir süreç ve hata yapma lüksümüz yok. Müşterilerimizin
beklentilerini karşılamak için ürünlerimizi sürekli geliştirmek, hatasız ürün ve eksiksiz hizmetleri uygun fiyat ve zamanında teslim
ile birleştirmek zorundayız. Müşteri odaklı çalışmak ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak, Beka-Mak’ın kalite politikasının
temelidir.
80 çeşit, kulağa çok fazla geliyor…
Manuel, yarı otomatik ve tam otomatik mafsallı yatay şerit testereleri, hidrolik kollu daire testereler, sütunlu yatay şerit testereleri,
servo sürücüler ve müşterinin talebi doğrultusunda geliştirilen özel makinalar ürün gamımızda yer alıyor.
TEZMAKSAN’la işbirliğiniz nasıl?
TEZMAKSAN üreticinin daima yanında. Sektörde köklü bir firmayız, keza TEZMAKSAN da öyle… İstediğimiz kalite ve hassasiyete
ulaşmamızda TEZMAKSAN teknolojilerinin büyük payı var. Makina parkurumuzda TEZMAKSAN’ın Goodway, First ve Argo markaları yer
alıyor. Bildiğiniz gibi sektörümüzde esnaflık sadece makinayı satmakla bitmiyor. TEZMAKSAN da sattığı makinaların arkasında durarak
müşterisine verdiği önemi gözler önüne seriyor. Satış sonrası hizmetlerden ve servisten çok memnunuz.
TEZMAKSAN’ın satış sonrası hizmetlerinden en memnun kaldığınız hangisi oldu?
TEZMAKSAN’ın sattığı teknolojinin arkasında durduğunu ve müşterisinin ihtiyaçlarını takip ettiğini belirtmiştik. Ancak servis-kurulumeğitimin profesyonelliği haricinde kurumsal olarak bizi en fazla cezbeden uygulaması planlı bakımdır. Çünkü üreticinin kaybedecek
zamanı ve makinanın durma lüksü yok. Yetişecek bir sipariş ve üretilecek bir makina varsa, sahadaki plansız duruş; imalatçı için
ölüm demek. TEZMAKSAN, sattığı teknolojiler için planlı bakım uygulaması gerçekleştiriyor ve bunu teşvik ediyor. Planlı bakımın
önemini anlatıyor ve planlı bakım ile imalatçının kazanacaklarını gözler önüne seriyor. Kendisine belirlenen zamanda kaliteli üretim
gerçekleştirmeyi hedefleyen firmaların, planlı bakıma ikna olmaması mümkün değil.
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ÜRÜN HABERİ

www.tezismakina.com

TEZ-İŞ: “TEZMAKSAN teknolojileriyle en kaliteliyi, en hızlı ve kusursuz
biçimde üretmenin mutluluğunu yaşamaya devam edeceğiz”
TEZ-İŞ Teknik Müdürü Murat Terzioğlu: “Makina parkurumuzdaki tezgahların neredeyse tamamına yakını TEZMAKSAN markası… Firma bizi, sunduğu teknolojilerin
gücünün yanı sıra satış sonrası hizmetleri, ilgi ve alakasıyla da etkilemişti. Bir süre önce iki adet Brother da atölyemizde yerini aldı. Böylelikle en kaliteliyi, en
hızlı ve kusursuz biçimde üretmenin mutluluğunu yaşamaya devam edeceğiz.”

Murat Terzioğlu
TEZ-İŞ Teknik Müdürü

Cem Koçoğlu
TEZMAKSAN / Bursa Bölge Satış Sorumlusu

Firmanızdan bahsedebilir misiniz? Tez-İş neler yapıyor?
Tez-İş olarak 25 senelik tecrübemizle başta otomotiv, gıda, demir-çelik ve ambalaj sanayisine özel aparatlar, özel maksat makineleri,
yedek parça, makine revizyonları makine dönüşümleri gibi alanlarda imalat gerçekleştirmekteyiz.
İmalat alanınız tertemiz ve çok düzenli… Tez-İş, üretimde nelere dikkat ediyor?
Mükemmeliyetçi firmalardan biriyiz. Araştırmacı, teknoloji takipçisi ve tecrübeli bir ekip ruhu içerisinde çalışmalarımıza en iyi şekilde
hassasiyet göstermek ve müşterilerimizin taleplerini kaliteli ve zamanında yerine getirmek Tez-İş’in önceliğidir.
TEZMAKSAN ile işbirliğinizden bahseder misiniz?
Araştırmacı ve yenilikçi bir firma olmamız bizi bu vizyondaki sanayicilerle iş yapmaya teşvik ediyor. TEZMAKSAN’la çok uzun zamandır
işbirliğimiz var. Parkurumuzdaki makinaların, neredeyse tamamı, TEZMAKSAN markası… MCV 1020 BA ve MCV 1060 modeli iki Dahlih,
bir Goodway bulunan parkura; son olarak S700x1 ve S1000 olmak üzere iki adet de Brother eklendi.
TEZMAKSAN markaları ile çalışmak nasıl?
Önceden de TEZMAKSAN’dan temin ettiğimiz teknolojilerden çok memnunduk. Dahlih ve Goodway sorunsuz olmalarının yanı sıra
işimize uygun tezgahlar… Ancak TEZMAKSAN’daki en güncel yatırımımız Brother’lar için oldu. İtiraf etmeliyim ki Brother’ların
atölyemize gelişi bizi çok heyecanlandırdı. Hem alanında üst düzey bir teknoloji olmaları hem de Japon kalitesi, hızı ve hassasiyeti
sunması bizi cezbetti. Çok fazla sipariş almak ve üretime artık yetişememek bizi Brother’a yatırım yapmaya itti ve şimdi de yaptığımız
yatırımın karşılığını zamanında ve kaliteli üretim olarak almaktayız.
Marka ve satış sonrası hizmetler neden önemli?
İşimiz zor. Zamanla yarışıyoruz, kaliteyi amaçlıyoruz. Kısa zamanda en kaliteli işi, en fazla üretimi hedefliyoruz. Tüm bunları
gerçekleştirmek için işinin ehli firmaların, işe uygunluğu tespit ederek sattığı yüksek teknolojilerle mümkündür. Bir de satın alma
sonrası var. TEZMAKSAN, sattığı tezgahların servisi, kurulum ve eğitimi konusunda verdiği hizmetle çığır açmış bir firma. “Alo”
dediğimiz anda TEZMAKSAN’ı yanımızda buluyoruz. TEZMAKSAN bizim için nitelikli bir iş ortağıdır. Firmaların, sıkıntısız üretim
gerçekleştirmelerinde TEZMAKSAN’ın teknolojilerinin yanı sıra satış sonrası desteğinin de payı büyüktür.
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TEZMAKSAN Akademi, CNC sektöründe önce öğretmenlere eğitim verdi
TEZMAKSAN Akademi’de meslek lisesi öğretmelerine ilk eğitimleri verildi. TEZMAKSAN Makine ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında İstanbul’daki çeşitli okullardan gelen 14 öğretmene; CNC ve kod üretme, parça işleme ve sektördeki güncel
konularla ilgili eğitim verildi.

TEZMAKSAN Makina’nın 2015 yılında takım tezgahları sektöründeki nitelikli eleman sorununu çözmek adına hayata geçirdiği TEZMAKSAN
Akademi’de öğretmenlere eğitim başladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve beş gün süren CNC İşleme Merkezi eğitimine Alibeyköy
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bağcılar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zeytinburnu Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ilgili bölüm öğretmenleri katıldı. CNC ve kod üretme, parça
işleme, makina kullanımı gibi konularda eğitim alan öğretmenler, ayrıca CNC tezgahlarının başında pratikte yaptılar.
ÖĞRETMENLER, “TEZMAKSAN AKADEMİ” DENEYİMLERİNİ ANLATTI:

16

Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nden Rüştü Sarıkaya:
“TEZMAKSAN Akademi’de temin ettiğimiz
tüm kaynaklar, öğrencilerimize faydalı olacak.
Pratik ile ilgili eksiğim fazla yoktu. Teoride
öğrendiklerim benim için daha faydalı oldu.”

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Makine
Teknolojileri Alan Şefi Ali Göztürk:
“TEZMAKSAN Akademi’de aldığımız eğitim,
bilmediklerimizi öğrenip bildiklerimizi pekiştirme
imkanı sundu. Öğrendiklerimi, öğrencilerime
aktarmak için sabırsızlanıyorum.”

Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nden Ercan Karagöz:
“Üniversitede gördüğümüz konuların
üzerinden geçme fırsatımız oldu. Teknoloji
sürekli yenilenip güncellendiği için eksik
kalmıştık. Bu eğitim ile günceli yakaladık.
Kendimize güvenimiz geldi.”

Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden
Serap Demir:
Eğitimi çok faydalı buldum. CNC tezgahının
başında pratik yapmak çok faydalıydı. TEZMAKSAN
Akademi’nin eğitimi, bize bir bakış açısı kazandırdı
ve piyasaya dönük detaylar hakkında fikir verdi.

www.megakalip.com

Mega Plast: “TEZMAKSAN’ın planlı bakım uygulaması ile takım
sarfiyatının önüne geçtik”
Mega Plast Üretim Müdürü Memiş Temel: “TEZMAKSAN’ın planlı bakım uygulaması, makinanın ömrüne ömür katıyor. Tezgahlar, çok kolaylıkla satın alınıp sarf
edilebilecek yatırım malları değil. Büyük paralar verip satın aldığımız makinaları verimli kullanmak, bizi hem zamandan hem maliyetten yana olumlu etkiler. Biz,
Mega Plast olarak makinamızı uzun ömürlü kullanmak istedik ve planlı bakım anlaşması gerçekleştirdik. Sonuçtan son derece memnunuz. Çünkü planlı bakım,
kendisine ayırdığımız bütçeden çok daha fazlasını bize maddi manevi geri kazandırdı.”

Memiş Temel
Mega Plast Üretim Müdürü

Onur Yazıcı
TEZMAKSAN Bakım Bölüm Yetkilisi

Firmanızdan bahseder misiniz? Ne zamandan beri üretim gerçekleştiriyorsunuz?
Mega Plast, 2012 yılında kuruldu. Meyve sebze kasaları kalıp imalatı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra konteynır kalıpları
da üretmekteyiz. Yani ağırlıklı olarak plastik ürünler üzerine çalışıyoruz. Pazar olarak tüm Türkiye’ye hakimiz. Mısır, Tunus,
Azerbaycan, İsrail’in de yer aldığı bir ihracat portföyümüz var.
Beş yıl Mega Plast için nasıl geçti?
Mega Plast, beş yıldır var olsa da firmanın çekirdek kadrosunun 20 yıllık bir tecrübesi var. Kurulduğumuz beş yılda da gücümüze
güç katarak ilerledik. Hem makina parkuru hem de müşteri portföyü gelişip çeşitlendi…
Makina parkuru demişken, TEZMAKSAN’la işbirliğinizden de bahseder misiniz?
Makina parkurumuzdaki gözde tezgahları TEZMAKSAN’dan temin ettik. Gerek sattığı teknolojilerin işe uygunluğu, gerek
TEZMAKSAN’ın esnaflıktaki gücü yatırımlarımızı önemli ölçüde etkiledi. Bir adet Kaoming Köprü Tipi İşleme merkezi ile üç adet
Finetech dik işleme merkezi parkurumuzda yer aldı. Tezgahlardan oldukça memnunuz. Hatta memnuniyetimiz üst safhada. Bunda
TEZMAKSAN’ın satış sonrası hizmetlerde iddialı olmasının payı büyüktür. Sistemli çalışmaları, işlerin planlı yürüyüşü bizi etkiliyor.
Ayrıca TEZMAKSAN, Mega Plast’ın kuruluşundan beri yanında.
Planlı bakım ile nasıl tanıştınız?
TEZMAKSAN, 2015 yılında planlı bakım ile ilgili teklif sundu. “Nedir” diye planlı bakım uygulamasını inceledik. Çok hoşumuza gitti.
Bakımın, makinalarımıza sağlayacağı faydalar açık ve netti. Aksamayan, tıkır tıkır işleyen bir üretim için
planlı bakımın
“olmazsa olmaz” olduğuna inandık. 2016 ve 2017’de planlı bakım çalışmasını gerçekleştirdik.
Planlı bakım uygulaması, size neler kattı?
Kesinlikle arızalar azaldı. Plansız makina duruşları, imalatçıyı çileden çıkarır. Hele ki yetişecek sipariş varsa… Rekabetin
yoğun olduğu bir sektör ve biz üretim sorumluları da az zamanda çok üretmek ve kaliteli üretmek zorundayız. Planlı bakım ile
makinalarda yaşanabilecek muhtemel arızaların önüne geçtik. Tezgahlarımızın hassasiyeti oldukça arttı. Kalite için hassasiyet
çok önemli. Bakımların ardından tezgahtaki performansın olumlu etkilendiği gözle görülüyor zaten. Bakım, tezgahın ömrüne ömür
katıyor. Hatta kesici takım sarfiyatının önüne geçtiğimizi de rahatlıkla söyleyebiliriz. Ömrü çok kısa olan kesici takım ve uçları,
planlı bakım sayesinde daha uzun süreli kullanır olduk. Plansız duruşların önüne geçildiği için teknik servis maliyetimiz de azaldı.
Bu uygulamaya ayırdığımız bütçeden çok daha fazlasını, maddi manevi kazanmış olduk.

18

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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ROBOTLU OTOMASYON

www.asmas.com

Asmaş, TEZMAKSAN’ın lazer ve döner eksen kalibratörü sayesinde “hassasiyete” kavuştu
Sektöre mühendislik çözümleri sunan TEZMAKSAN, Asmaş’a; yatay işleme tezgahında yakalanmak istenen hassasiyeti, lazer ve döner eksen kalibratörü sayesinde sağladı.
İzmir’de 1978 yılından beri ağır sanayi makinaları konusunda hizmet veren
Asmaş, yılda 15 bin tonluk üretimiyle anahtar teslim projeler gerçekleştiriyor.
Asmaş’ta kullanılan 24 metrelik bir özel yatay işleme tezgahında; üretimin
kusursuz, hassas ve verimli gerçekleşmesi için yapılması gereken bir lazer
kalibrasyon işlemi var: Büyük yatay işleme tezgahlarında var olan hassasiyet
problemi, TEZMAKSAN’ın gerçekleştirdiği lazer ve döner eksen kalibratörü
testinin sonuçlarına göre makina ayarlarının yapılmasıyla minimuma inmektedir.
Asmaş, bu testi gerçekleştirmek üzere TEZMAKSAN’ın teknik ve teknolojik
donanımına güvendi. TEZMAKSAN, firmayı ziyaret edip lazer kalibrasyon testini
gerçekleştirip, yatay işleme tezgahının eksen hareketlerindeki hassasiyeti ölçüp
grafiklerle veriler sundu.
Serkan Buran
Operasyonu yöneten
TEZMAKSAN Teknik Servis Elektrik - Elektronik Bölüm Şefi
TEZMAKSAN Teknik
Servis Elektrik Elektronik Bölüm Şefi Serkan Buran, edinilen verilere göre
makinanın pitch error datalarına bu grafikte okunabilen değerlerin girilerek
istenen sonucu elde ettiklerini belirtti.
“24 metrede 75 mikronluk hatayı; lazer kalibrasyonla 24 metrede 7 mikron
hassasiyeti yakaladık” diyen Serkan Buran, beklenen sonucu elde ettiklerinin
altını çizdi. Asmaş Mekanik Bakım Yöneticisi, test sonucunda makina ayarlarının
güncellenmesi ile elde ettikleri hassasiyetten oldukça memnun kaldıklarını dile
getirdi. Lazer ve döner eksen kalibratörü hakkında daha fazla bilgi için:
www.tezmaksanonline.com

Volkan Kaya
Asmaş / Mekanik Bakım Yöneticisi

BİZDEN “BAŞARI” HİKAYESİ
Ar-Ge Departmanı Teknik Çözüm Mühendisi Muhammet Bozkır
1988’de Samsun’un Vezirköprü ilçesinde dünyaya geldim.
İstanbul’da büyüdüm. İnönü Endüstri Meslek Lisesi’nden
mezun oldum. Çocukluğumdan beri elektronik aletlere
büyük ilgi duyuyorum. Çocukken özellikle elektronik
oyuncaklarımı söküp takmaya bayılıyordum. Hatta
birbirinden farklı elektronik mekanizmaları birbirine monte
edip kendimce yeni bir cihaz keşfederdim. Haliyle gittiğim
yer endüstri meslek lisesi oldu.

Muhammet Bozkır
TEZMAKSAN / Ar-Ge Departmanı - Teknik Çözüm Mühendisi

Çok da iyi oldu. Çünkü kendi ilgi ve alakamı keşfedip,
elektrik-elektronik üzerine bir eğitim geleceği planlamıştım.
Meslek lisesi sonrasında yolum Trakya Üniversitesi
Endüstriyel Elektronik bölümüne düştü. Ancak okulda teori
ağırlıklı eğitim aldık. Sahaya çıktığımda üniversite ve lise
yıllarında edindiğim donanım dışında; ne yapabileceğimi,
neyin karşıma çıkacağını, aldığım eğitimi nasıl
kullanacağımı hiçbir şekilde bilmiyordum.

TEZMAKSAN ile ilk olarak 2005 yılında tanıştım. Yaşım henüz 16’ydı. Aklımda üniversite hayalleri canlanırken, TEZMAKSAN’ın ElektrikElektronik departmanında, stajda buldum kendimi. Şimdi düşününce “iyi ki…” diyorum. Staj dokuz ay sürdü. Liseyi bitirdikten sonra
üniversiteye gittim. İkinci sınıftayken TEZMAKSAN’ın kapısını bu kez, üniversite stajı için çaldım. İki aylık pratik eğitimle geçen stajın
sonunda artık iş hayatına yönelik fikirlerim oluşmuştu ve makine sektöründe kendime yer edineceğim konusunda bir özgüven sahibiydim.
TEZMAKSAN’da robot otomasyon, otomasyon sistemleri, teknolojik ürünler aşamasında bütün yeni sistemlerin adaptasyonunda görev
aldım. Kendi tecrübelerimi de firmadaki diğer çalışanlara aktarıyorum. Bu noktada TEZMAKSAN’ın bir okul olduğunu ve kurum içi
eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin başarılı olduğunu belirtebilirim.
Her şeyden önce esnaflığı profesyonellikle birleştirmiş bir firmada “kurum kültürü ve disiplini” edindim. Şu anda da Ar-Ge
Departmanında Teknik Çözüm Mühendisi olarak görevimi devam ettirmekteyim.
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FİRMALARDAN HABER
www.drinns.com.tr

Yerli Drinss, imalatçıya geleceği planlama imkanı sunuyor
Türkiye’de, var gücüyle dünya devleriyle yarışabilir teknolojiler üretmenin peşinde olan firmalar var. Dirinler de dünyaya örnek olan makina üreticilerinden biri…
Drinns markasının parlamasına önayak olan Dirinler Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Dirin ise imalata kadın mükemmeliyetçiliğini ve ayrıntıcılığı taşımaktan ve
markasının daha da güçlenmesinden çok memnun…

Nihan Dirin
Dirinler Yönetim Kurulu Üyesi
Drinns’i bize tanıtabilir misiniz? Markanın ortaya çıkış öyküsünü sizden dinleyebilir miyiz?
Her ne kadar Drinns 2009 yılında kurulmuş olsa da aslında bu Dirinler’in öyküsü 65 yıllık bir yolculuk... İlk olarak rahmetli Cemal Dirin
tarafından 1952 yılında kurulan Dirinler; o yıllarda eksikliği duyulan ağır vasıtalarda alt takım tamiratı konusunda ağırlıklı olarak çalıştı.
Tezgah satın almanın pahalı olduğu 1955’li yıllarda kendi ihtiyacı olan ilk torna tezgahını üreterek, talep eden müşterileri için özel
üretimlerini sürdürdü. Sonraki yıllar gelişerek ve büyüyerek geçti. 1976 yılında ilk anonim şirketi kuruldu. 1999 yılında babam Mustafa
Rebil Dirin önderliğinde CNC üretiminin temelleri atıldı. Ardından üçüncü kuşak olarak bizler görev almaya başladık.
İlk işe başladığımda şirketin kurumsal kimliği ve dijital yönetimiyle ilgileniyordum. Ancak babam Mustafa Rebil Dirin, “Matkap bölümüyle
ilgilenir misin?” dediğinde nasıl yapacağımı düşündüm. Babamın “nasıl yaparsan yap ama yap!” demesi üzerine kollarımı sıvadım,
tulumlarımı giydim. Bir taraftan boya yapıyor, bir taraftan ürün hazırlıyor; diğer yandan pazar araştırması için harıl harıl çalışıyoruz.
Derler ya “gece gündüz çalıştık” diye, işte biz gerçekten gecemizi gündüzümüze verdik. Çoğu zaman Üretim Müdürü Yasin Tank ve
birkaç kişilik ekibimiz ile birlikte işyerinde sabahladık. 2009 yılına geldiğimizde babam bu kez, yaptığımız makinayı frezeye çevirmemizi
istedi ve “10 gün sonraki fuara hazır olsun” dedi. Bizi yine bir heyecan aldı. Yaptık, fuara yetiştirdik ve sattık. Ama benim aklım artık
CNC’deydi. O dönemde biz CNC’yi ancak talep olursa yapıyorduk. Çoğu zaman kendi işlerimizde kullanmak için üretiyorduk. Ben CNC’nin
geleceğinin bizim için çok önemli olduğu kanaatiyle hesap kitap yaptım. Yönetime, “Eğer yatırım yaparsak bunları üretir, satarız”
önerisiyle gittim. CNC üretimini Drinns üzerinden yapmaya başladık ve markanın kurumsal kimliğini geliştirdik. Başarılı ürünler ortaya
çıkardık ve teknolojiyi ülkemizde getirmiş olduk. Şu an çok iyi bir yolda ilerlediğimizi düşünüyorum.
Drinns’in makinalarını ayrıcalıklı kılan nedir?
Aslında en hassas olduğumuz konu bu... Biz mümkün olduğu kadar en üst seviyede yerli ürün kullanmaya önem veriyoruz.
Dizaynı kendi Ar-Ge bünyemizde yapıyoruz. Böylece servis hizmetinde yurt dışı bağımlılığımızı ortadan kaldırıyoruz. Yurt dışından
parça gelecek diye bekleme derdini en asgari seviyeye indiriyoruz. Hızlı ve güvenli bir servis ile hiçbir müşterimizin üretimi
aksamıyor. Yerli üretimin yanı sıra ürünlerimizde; diğer piyasalardaki gibi Tayvan veya Çin menşeili değil, Avrupa menşeili parçalar
kullanıyoruz. Üstelik Avrupa ürünlerinden yüzde 30 daha uygun bir imalat ortamını da sağladık. Türkiye’de yapılmayanı yapıyor
olmanın gururunu yaşıyoruz.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Drinns’in DCNC serisinin 5 eksenli Gantry CNC freze lansmanına katıldık. Bu teknolojide bir yıl içerisinde
yeni güncellemeler oldu mu?
Aslında yaptığımız freze, kendi örneğinin en günceli… Yerli üretim olduğundan ve yurt içinde büyük bir eksikliği de giderdiği için,
makina sanayisi adına çok güzel bir gelişmeye de neden oldu. Bu da üreticinin ve son tüketicinin aynı dili konuşmasıdır. Yani üreteci
ve kullanıcının da Türk sanayicisi olması nedeniyle hepimiz aynı dili konuştuk ve işler çok daha hızlı ilerledi. Aslında yurt dışında
bu tarz makina üreten makinaları yapan firma sayısı da fazla değil… Yaptığımız aslında, ülkemiz ihracatında; katma değerli ürün
kategorisinde hedefi 12’den vurmaktır.
Kimler bu teknolojiyi talep etti. Kullanıcılar bu teknolojiyi nasıl karşıladı?
Savunma, havacılık, kalıpçılık, otomotiv sektörlerinden daha fazla talep gelmeye başladı. Kullanıcılar ise son derece memnun...
Çünkü iş kapasitelerini artırmayı başardılar. Sektör, kendisine terzi işi makinalar üretebilecek ve hatlar kurabilecek bir çözüm ortağı
bulmuş oldu. Daha önce üretimde kara kara düşündükleri noktaları artık hızlıca geçebileceklerini biliyorlar. Aslında bir anlamda
geleceği planlama imkanına kavuştular.
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FANUC hata ve alarm kodlarının devamı
Program hataları (P/S alarmları)
115 ILLEGAL VARIABLE NUMBER Özel makroda veya yüksek hızda çevrim kesmede değişken bir sayı olarak tanımlanmayan bir
değer belirtildi. Yüksek hızda çevrim kesmede, başlık içerikleri düzgün değil. Bu alarm aşağıdaki durumlarda verilir:
1. Çağrılan belirtilmiş parça işleme çevriminin başlığı bulunamıyor.
2. Çevrim bağlantısı veri değeri, izin verilen aralığın dışında. (0 --- 999).
3. Başlıktaki veri numarası, izin verilen aralığın dışında. (0 --- 32767).
4. Yürütülebilir biçim verisinin başlangıç verisi değişken numarası, izin verilen aralığın (#20000 --- #85535) dışında.
5. Yürütülebilir biçim verisinin depolama verisi değişken numarası, izin verilen aralığın (#85535) dışında.
6. Yürütülebilir biçim verisinin depolama başlangıç verisi değişken numarası, başlıkta kullanılan değişken numarasıyla çakışıyor.
Programı değiştiriniz.
116 WRITE PROTECTED VARIABLE İkinci dereceden ifadenin sol tarafı, değiştirilmesi engellenmiş bir değişken. Programı değiştiriniz.
118 PARENTHESIS NESTING ERROR Köşeli parantezin yuvalanması, üst sınırı aşıyor (beş kat). Programı değiştiriniz.
119 ILLEGAL ARGUMENT SQRT bağımsız değişkeni eksi, BCD bağımsız değişkeni eksi veya BINbağımsız değişkeninin her satırında
0 --- 9’dan farklı değerler var. Programı değiştiriniz.
122 QUADRUPLE MACRO MODAL ---CALL Toplam dört makro çağrısı ve makro modsal çağrıları yuvalandı. Programı değiştiriniz.
123 CAN NOT USE MACRO COMMAND IN DNC Makro kontrolü komutu DNC işlemi sırasında kullanılır. Programı değiştiriniz.
124 MISSING END STATEMENT DO --- END, 1 : 1’e karşılık gelmiyor : 1. Programı değiştiriniz.
125 FORMAT ERROR IN MACRO <Formül> biçimi hatalı. Programı değiştiriniz.
126 ILLEGAL LOOP NUMBER DOn’de, 1≦ n ≦3 oluşturulmuş değil. Programı değiştiriniz.

127 NC, MACRO STATEMENT IN SAME BLOCK NC ve özel makro komutları birlikte var. Programı değiştiriniz.
128 ILLEGAL MACRO SEQUENCE NUMBER Genişleme komutunda belirtilen sıra numarası 0 --- 9999 arasında değildi.
Veya sıra numarası aranamıyor. Programı değiştiriniz.
129 ILLEGAL ARGUMENT ADDRESS <BağımsızDeğişkenBelirtimi>’inde izin verilmeyen bir adres kullanıldı. Programı değiştiriniz.
130 ILLEGAL AXIS OPERATION CNC tarafından kontrol edilen bir eksene PMC tarafından bir eksen kontrol komutu verildi.
Veya PMC tarafından kontrol edilen bir eksene CNC tarafından bir eksen kontrol komutu verildi. Programı değiştiriniz.
131 TOO MANY EXTERNAL ALARM MESSAGES Harici alarm mesajında beş veya daha fazla alarm üretildi. Nedenini bulmak için
PMC ladder diyagramına başvurunuz.
132 ALARM NUMBER NOT FOUND İlgili hiçbir alarm No., harici alarm mesajında açıkça belirtilmiyor. PMC ladder diyagramını kontrol ediniz.
133 ILLEGAL DATA IN EXT. ALARM MSG Harici alarm mesajında veya harici operatör mesajında küçük bölüm verileri hatalı.
PMC ladder diyagramını kontrol ediniz.
135 SPINDLE ORIENTATION PLEASE Herhangi bir iş mili oryantasyonu olmadan, iş mili dizini oluşturma için bir girişimde bulunuldu.
İş mili oryantasyonu yapınız.
136 C/H---CODE & MOVE CMD IN SAME BLK. İş mili dizin oluşturma adresleri C, H ile aynı bloğa diğer eksenler için bir taşıma
komutu belirtildi. Programı değiştiriniz.
137 M---CODE & MOVE CMD IN SAME BLK. İşmili dizin oluşturmayla ilişkili M---koduyla aynı bloğa başka eksenlerin taşıma komutu
belirtildi. Programı değiştiriniz.
138 G SUPERIMPOSED DATA OVERFLOW PMC eksen kontrolünde, üstüste binmişkontrol genişletilmiş fonksiyonu kullanıldığında,
CNC ve PMC tarafındaki darbe dağıtımı için olan ekleme çok büyük.
139 CAN NOT CHANGE PMC CONTROL AXIS PMC eksen kontrolüyle komut vermede bir eksen seçildi. Programı değiştiriniz.
145 ILLEGAL COMMAND G112/G113 Kutupsal koordinat enterpolasyonu başladığında veya iptal edildiğinde,koşullar hatalı.
1) G40 dışındaki modlarda, G12.1/G13.1 belirtildi.
2) Düzlem seçiminde bir hata bulundu. Parametre No. 5460 ve No. 5461 yanlış belirtilir.
Programın veya parametrenin değerini değiştiriniz.
146 IMPROPER G CODE Kutupsal koordinat enterpolasyonu modunda belirtilemeyecek G kodları belirtildi. Bölüm II ---4.4’e bakınız
ve programı değiştiriniz. 149 FORMAT ERROR IN G10L3 Uzatılmış takım ömrü yönetiminde, ömür sayım tipi olarak Q1,Q2,P1
veya P2’den başka bir kod belirtildi.
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Modern Metal Kesme Teknikleri (2. bölüm)
SECO TOOLS / Bayiler Müdürü - Korhan Tan

Kesici Takım Seçimi
Gerek torna gerek frezeleme operasyonlarında öncelikle kesilecek iş parçasının malzemesinin ne olduğunu tanımlamak
işe başlamak için en doğru noktadır. Kesilecek malzeminin standartının bilinmesi bize o malzemeyi işleyeceğimiz kesici
takımın kalitesinin ve kullanacağımız kesme hızı değerinin ne olabileceği hakkında fikir verir. Basit bir yaklaşım ile kesme
derinliği ap, ve ilerleme değeri fz , değeri iş parçasının şekline operasyonun kaba-orta kaba-finiş mi olacağına, seçilecek
kesici takımın kenar yapısına bağlıdır. Kesme hızı değeri VC değeri ise tamamen kesici takımın kalitesine bağlıdır. Kalite tek
başına takımın kaplamasının değil bunun yanında kullanılan karbür yapısınında tanımını verir. Buda o kalite için kullanılacak
olan kesme hızının belirlenmesine yardımcı olur. Talaşlı imalatta pratik olarak kesme değerlerinin optimizasyonunu
ortalama değerlerde bir VC seçilerek, sırası ile mümkün olan en yüksek ap ve daha sonra fz değeri seçilebilir. Maksimum
ap ve fz seçilirken önce iş güvenliğine daha sonra tezgah gücü, iş paraçsı bağlama rijitliği, takımın yük taşıma kapasitesine
ve bağlama boyu gibi faktörlere dikkat edilmesi gerekir. Bu yaklaşım size ekonomik bir metal kesme operasyonu için yeterli
olabilir. Maksimum üretkenlik için ap ve fz değerlerini maksimum değerde kullanırken bir imalatta VC değerinin olabiliecek en
yüksekalınmasıüretkenliğinizimaksimumhalegetirecektir.TabikiVC değeritakımömrünüençok etkileyen kesme verisi olduğu için seçimi
konusunda ilgili kesici takım tedarikçisinden bilgi alınması en uygun yoldur. Çok yüksek VC değeri kesici takımın hızlı aşınmasına kimi
zaman kısa sürede kırılmasına sebep olacaktır. Daha ayrıntılı bilgiyi SECO TAKIM BOZULMALARI kitabından öğrenebilirsiniz.
Aşağaıdaki tabloda kesici takımın seçiminde izlenecek yol şematik olarak gösterilmişti

Kesici takım seçiminde öncelikli olarak malzemenin tanımlanması gerekli olduğundan bahsetmiştik. Temelde eski bir yaklaşım
olarak metal malzemelerin sertliğine veya tokluğuna göre kesici takım seçimi günümüzde artık tek başına yeterli olmamaktadır.
Özellikle havacılık, güç sistemleri, medikal, savunma sanayi ve hatta otomotiv segmentlerinde karşımıza sıkça çıkan super
alaşımlar, duplex paslanmaz çelikler, Ti,tanyum alaşımları ... v.b malzemelerde sertlik veya tokluk değerine bakarak kesici takım
seçimi bizi doğru olmayan işleme yapmamıza sebep olabilir. Temelde uygun kalitenin ve uygun VC değeri kombinasyonu operasyon
tipine göre ve hatta malzeme tipine göre hazırlanmış bir kesme kenar goemetrisi ile birleştiği zaman efektif kesme operasyonuna
ulaşmamız mümkün olabilir. İş parçası malzemesi sınıflandırmasında son yıllarda Seco Tools olarak Sertliğin yanında ısıl
iletkenlik (termal conductivity), gerinim sertleşmesi (strain hardening), Adhesivlik, abresivlikte malzeme sınıflandırmasında
dolayısıyla kesici malzeme seçiminde dikkate alınan diğer malzeme özellikleridir. İş parçası malzemelerinin işlenebilirliği üzerine
sınıflandırlmasında bu özellikleri içeren penta diyagram kullanılmaktadır.Sınıflandırmayı yaparken kullandığımız referans
malzeme ise 42CrMo4’dir. Aşağıda malzeme özelliklerini ve referans malzeminin işlenebilirlik konumunu gösteren penta
diyagramını görebilirsiniz.
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Kesilecek iş parçası malzemesinin özellikleri 42CrMo4 referans malzemesinin 5 özelliği %50 olarak kabul edilir ve seçilen
malzemenin işlenebilirliği penta diyagramına yerleştirilir. Yüzdelik kısmı arttıkça malzemenin o özelliğinin arttığını düşünebiliriz.
Bir sonraki penta diyagramda metal kesme endüstrisinde çok kullanılan bir kaç malzemenin penta diyagramını bulabilirsiniz.
Penta diyagram hazrılanırken bir çok metal esaslı malzemenin işlenebilirliliği bu 5 özellik içn tek tek incelenmiş ve penta
diyagramı hazırlanmıştır.

Kesme Datalarının Hesaplanması
Temelde kesme datası hesaplamada kullanılan iki temel formül vardır. İşlencek malzemeye göre seçtiğimiz veya kesici takım
tedarikçinizden aldığınız tavsiye üzerine elde ettiğimiz VC değerini aşağıdaki formülde yerine koyuk tezgahımızın iş mili devrini buluruz.
Burda kullanılan değişken Dc değeri frezede dönen takımımızın efektif çapı, tornada ise dönen iş parçamızın işlencek çapı olarak
tanımlanır. Özellikle CNC kontrollü Torna tezgahlarında işleme yapıyor ve işlenecek çapımız işleme sırasında değişiyorsa kontrol
ünitesinde değişken devir komutu seçilerek direk olarak Vc değeri devir hesaplamaksızın kontrol ünitesine S değeri olarak yazılır.
İlerleme değeri fz değerini ise torna operasyonlarında manuel olarak kullandığımız ucun radyusu değerine ve isetene işleme
yüzeyine bağlı olarak kontrol ünitesine gireriz. Freze operasyonlarında ise bir tek uç veya bir kesisi kenar için tanımlanmış olan
fz değerini kullanarak freze takımını birim zamanda alacağı yol olan tabla ilerleme değerini hesaplarız. Hem freze hem torna için
kullanılacak formüller aşağıdak tablolarda verilmişitir. Kesici takım tedarikçi firma kataloglarından veya yetkili personelinden
kullanılacak takım veya uç için Vc ve fz değeri tedarik edilir.

Metal kesme operasyonlarınızın
optmizasyonunda daha ayrıntılı
bilgi veya eğitim talebiniz için lütfen
bölgenizdeki Seco Tools Kesici
Takımlar yetkilisi ile temasa geçebilir
veya korhan.tan@secotools.com
adresinde bana ulaşabilirsiniz.
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İÇİMİZDEN BİRİ

TEŞEKKÜR

Cenk Tomruk
TEZMAKSAN Ege Bölge Teknik Servis Sorumlusu

13 Mayıs 1986 yılında İzmir’de doğdum. İlköğrenimimi Çamlık
ilköğretim okulunda tamamladım. Liseyi Menemen Endüstri
Meslek Lisesi’nde torna tesviye bölümünden mezun oldum 2004
-2008 yıllarında İzmak Makina’da CNC torna ve işleme merkezi
operatörü olarak çalıştım. 2008-2015 yıllarında ise Sistaş Dövme
Sanayi’de CNC talaşlı işleme bölümünde ekip lideri olarak
görev aldım. Ocak 2015’te, çalışmaktan mutluluk duyduğum
TEZMAKSAN’da eğitim-kurulum servis sorumlusu olarak göreve
başladım. Hobilerim: Balık tutmak, futbol oynamak... Müzik
tutkunuyum. Fırsat buldukça klavye çalıyorum. Sekiz yıllık
evliyim. Doğukan adında bir oğlum ve Duru isminde bir kızım var.
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DOĞUM GÜNLERİ

.
. .
SEKTOR TAKVIMI

OCAK

Deniz YAVUZ
Erdinç GÜNEY
Mustafa AK
Mehmet ŞENTÜRK
Yaşar MARAZ
Kemal ÖZÇAKICI
Ahmet KUMBURLU
Gökhan AYDIN
Aydın İSKENDER
Yakup YILMAZ
Sinan DERİNGÖZ
Bülent KOÇOĞLU
Özer Cem KELAHMET

01 Ocak
01 Ocak
02 Ocak
03 Ocak
05 Ocak
14 Ocak
10 Ocak
15 Ocak
23 Ocak
23 Ocak
25 Ocak
26 Ocak
29 Ocak

ŞUBAT

Ali AKCİĞER
Caner ALKAYA
Kübra DOĞAN
Ceyhan ÖZCAN
Gizem ŞENER
Emir Taha İLKER
Faruk SERBESTOĞLU
Fatih SANOK

01 Şubat
04 Şubat
04 Şubat
08 Şubat
08 Şubat
10 Şubat
11 Şubat
21 Şubat

SAN Open House - TOSB / İstanbul

MART

05 -10 Mart; Timtos Müşteri Gezisi Taipei / Tayvan

IN EURASIA Metalworking - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
IN Welding’17 - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
IN Surface Treatment’17 - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul

NİSAN

19 - 21 Nisan; FPT Müşteri Gezisi

MAYIS

TOS 2017 - Tayvan
EURASIA Automation - Tüyap Fuar ve Kongre Merkez / İstanbul
- 13- Mayıs
KONMAK
2018
ya Tarım Fuarı 10
2017
KTO Tüyap
Konya
Uluslararası Fuar Merkezi / Konya
asya Asansör Fuarı - İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy / İstanbul
; Plastist 2017 - İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy / İstanbul

EKİM

02 - 07 Ekim; MAKTEK Avrasya - Beylikdüzü / İstanbul

KASIM

i - Venedik / İtalya
tomechanika İstanbul - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
01 - 06
Kasım; Jimtof
AST PAK - Fuar İzmir
- Gaziemir
/ İzmirMüşteri Gezisi
Uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı - İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy / İstanbul
anbul Autoshow 2017 - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
NMAK 2017 - KTO TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi / Konya

MATEK 2017 - Atatürk Kültür Merkezi / Ankara
EF 2017 - Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / İstanbul
KSAN Open House - Bayrampaşa / İstanbul
R Av & Doğa Mersin Av&Doğa Sporları ve Denizcilik Fuarı - Yenişehir Fuar Merkezi / Mersin

Bilgi için; bilgi@tezmaksan.com

