GENEL MÜDÜR

Hakan AYDOĞDU

TEZMAKSAN Genel Müdürü

Neden Teknoloji Kiralama

İmalat sanayicileri artık daha fazla teknoloji kiralıyor. “Neden” diye soranlara, cevaplar burada…
Çağımız iletişim çağı… Küreselleşmenin de etkisiyle dünya, her geçen gün küçülüyor. Böylece bilgiye ve ürüne ulaşmak çok
daha kolay… Artık firmaların kaç kişi çalıştırıp ne kadar ürettiklerinin bir önemi kalmadı. Temel kaide: Nitelikli finansal idare ve
kar elde etmek…
Hiç kitap stoku olmayan Amazon, bugün dünyanın en büyük kitap satıcısı konumunda... Dünya değişiyor, dünya tek bir platforma
dönüşüyor. “Minimum risk maksimum kazanç” dönemine girdik. Günümüzde başarı, elin taşıyla elin kuşunu vurmaktan geçiyor.
“Proje alacağım, makinaya ihtiyacım var” ya da “Makina yatırımı yapmam gerekli ancak ana sanayi bir anda siparişi durdurabilir”
düşünceleri, sanayiciyi üretmekten vazgeçirmesin.
TEZMAKSAN’ın Teknoloji Kiralama hizmeti ile sanayici;
Proje süresi kadar makina kiralayabilir, proje bitiminde iş devam ediyorsa kiralamaya devam edebilir veya ihtiyaca göre başka bir
makina ile değiştirebilir.
Teknolojiyi kiralayan sanayiciler gün sonunda şunları söyler:
• “Üretici olarak yatırımımı riske atmadım. Belli bir kazancım var ve net olarak kira giderimi biliyorum. Böylece kar edip
etmediğimi kolayca hesaplıyorum.”
• “Kira bedellerinin tamamını ‘gider’ olarak yazdım, vergi ödemedim.”
• “Bilançomda yatırım gözükmediği için bankalarda kredim etkilenmedi.”
• “Daha yüksek kapasitede üretebildim.”
• “Kiraladığım teknolojinin bakım, servis gibi hizmetlerini TEZMAKSAN üstlendi, cebimden ekstra hiçbir masraf çıkmadı.”
• “Gümrükte tezgah beklemedim, bürokratik sıkıntılardan etkilenmedim, zaman kaybetmedim.”
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Öğrencilere sanayiyi sevdiren
TEZMAKSAN Makina’ya ödül geldi!

TAYSAD’dan TEZMAKSAN’a ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ ödülü geldi. Bugüne kadar 800’ün
üzerinde meslek lisesi öğrencisine eğitim veren TEZMAKSAN Akademi, gerçekleştirdiği projeler
ile TAYSAD tarafından ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ ödülüne layık görüldü. Tezmaksan Genel
Müdürü Hakan Aydoğdu konuyla ilgili “Her şey inanmakla başlar, biz ülkemize ve sanayiye ve en
önemlisi geleceğin sanayicisi olacak öğrencilerimize inandık” dedi.
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Jüri üyelerinin kalbi
MAKTEK Altın Pergel Yarışması ile atıyor

Sanayide git gide büyüyen kalifiye ara eleman probleminin önüne geçmek, meslek lisesi öğrencisini
sanayiye kazandırmakla mümkün olacak. Meslek lisesi öğrencilerine “Geleceğin mesleğinle
gelecek” dedik ve el birliğiyle 2 eksenli CNC torna tezgahı tasarlamaları için çağrıda bulduk.
MAKTEK Altın Pergel Takım Tezgahı Tasarım Yarışması Jüri Üyelerinin kalbi, yarışmaya
başvuran projelerle birlikte atıyor. İşte, HEP BİRLİKTE zamanını ve emeğini ortaya koyan jüri
üyelerinin yarışmaya yönelik duygu ve düşünceleri…

10

Sivas’ın Anadolu Kaplanları
TEZMAKSAN’ın seminerinde buluştu

TEZMAKSAN, Sivas Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği’nin (SOSAD) davetiyle
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nda (STSO) güncel hizmetleri hakkında bilgi paylaştığı
bir seminer düzenledi. Aselsan Sivas, Gökçeler Makina, Estaş gibi dev kurumların da
aralarında yer aldığı Sivaslı sanayicilere yönelik düzenlenen seminerde, sektörün temel
sorunu kalifiye personel ve ara eleman eksikliği üzerinde duruldu.
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“Üretimde yaşadığımız sorunları Takumi H10 ile aştık”
MDK Makina Dizayn Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Vatansever: “TEZMAKSAN ile 25 yılı
aşkın süredir çalışıyoruz. İlk kendi atölyemizi kurarken referans olarak leasing ile üniversal
torna ve freze temin etmemizi sağladı. Böylece imalata atıldık. Üniversallar ile başlayan çözüm
ortaklığımız CNC’lerle de devam etti. Son zamanlarda TEZMAKSAN’dan Takumi H10 aldık.
Bu teknoloji ile istediğimiz hassasiyeti ve yüzey kalitesini, daha hızlı elde ettik.”

8 - Fason üretim formunu dolduran sanayici hem zaman hem de müşteri kazanıyor

10 - Pars Roket Takımı, TEZMAKSAN’ın uygulama desteğiyle Amerika yolcusu
12 - Berkel: “Teknoloji Kiralama, üreticiyi yatırım sıkıntılarından muaf tutuyor”
14 - Kaleliler: “Hurco ile parça işleme süresini 45 dakikadan 8’e düşürdük”
18 - HPT Hartner: “800’üncü First ile kusursuz üretiyoruz”

22 - TEZMAKSAN Akademi, CV Bankası ile iş ve işçi arayışındakileri buluşturuyor
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BİZDEN HABERLER
Öğrencilere sanayiyi sevdiren TEZMAKSAN Makina’ya ödül geldi!
TAYSAD’dan TEZMAKSAN’a ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ ödülü geldi. Bugüne kadar 800’ün üzerinde
meslek lisesi öğrencisine eğitim veren TEZMAKSAN Akademi, gerçekleştirdiği projeler ile TAYSAD
tarafından ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ ödülüne layık görüldü. TEZMAKSAN Genel Müdürü
Hakan Aydoğdu konuyla ilgili “Her şey inanmakla başlar, biz ülkemize ve sanayiye ve en önemlisi
geleceğin sanayicisi olacak öğrencilerimize inandık” dedi.

TEZMAKSAN Makina’nın, sanayi sektöründe “nitelikli eleman sorununun” çözümüne yönelik 2015 yılında hayata geçirdiği
TEZMAKSAN Akademi’ye ödül geldi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün de katıldığı Taşıt Araçları Tedarik
Sanayicileri Derneği’nin 40’ıncı Genel Kurulu’nda TEZMAKSAN Akademi “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisinde
üçüncülük ödülüne layık görüldü. TEZMAKSAN Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, ödülünü Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’dan aldı.
“Her şey inanmakla başlar”
TEZMAKSAN Genel Müdürü Hakan Aydoğdu “Her şey inanmakla başlar, biz TEZMAKSAN Akademi olarak ülkemize ve
sanayiye ve en önemlisi geleceğin sanayicisi olacak öğrencilerimize inandık. Bu uğurda geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk
projelerinde hem gelişmeyi hem de sürekli olmayı amaçlıyoruz. Bizi bu ödüle layık gören TAYSAD Yönetim Kuruluna ve
çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu ödülü tüm ekibimiz adına kabul ediyorum” dedi.

Hakan Aydoğdu

TEZMAKSAN Genel Müdürü
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Hüseyin Aksoy
Kocaeli Valisi

Fevziye Tezcan Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nden
TEZMAKSAN’a anlamlı ziyaret
Kocaeli Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, okul sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında makina
sektörünün önemli temsilcilerinden biri olarak gördüğü
TEZMAKSAN’ı 19 Nisan 2018’de ziyaret etti. Okul
Müdürü Metin Yalaz, öğretmenler Ekrem Tunç ve Mesut
Özer´in ziyaretinde; okul sanayi işbirliği, öğrenci ve öğretmen eğitimleri konuları ele alındı. Okul Müdürü Metin Yalaz tarafından
TEZMAKSAN Genel Müdürü Hakan Aydoğdu’ya plaket taktim edildi.

Torna ile Şekillenen Hayatlar
Semineri Bilecik’te
TEZMAKSAN Müşteri İlişkileri Koordinatörü Yalçın
Paslı, sektördeki yaşam öykülerinden oluşturduğu
Torna ile Şekillenen Hayatlar kitabını, tüm Türkiye’ye
seminerlerle anlatmaya devam ediyor. Yalçın Paslı 14
Mart 2018’de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli
Yüksekokulu öğrencilerine, gelecekte sanayide çalıştıkları
takdirde neler kazanacaklarını anlattı.

TEZMAKSAN Akademi &
Yenasoft Yazılım’ın
5 Eksen eğitimleri gerçekleşti
TEZMAKSAN Akademi & Yenasoft Yazılım işbirliği ile 5
Eksen CNC eğitimi, 9-14 Nisan 2018 tarihlerinde Yenasoft
CAM Müdürü Baki Toraman tarafından hem teorik hem
de uygulamalı olarak TEZMAKSAN Akademi eğitim
salonunda verildi.

6. HOL NO:643

TEZMAKSAN
KONMAK 2018’de
ziyaretçilerini bekliyor

TEZMAKSAN Makina en gelişmiş teknolojileriyle,
Anadolu sanayisinin gücüne güç katmak için TİAD ve
MİB’in işbirliği ile TÜYAP Konya’da gerçekleşecek
KONMAK 2018 Fuarı’nda yer almaya hazır… Tüm
müşteri ve ziyaretçilerini, 6’ncı hol 634 numaralı stantta
ağırlayacak. Ziyaretçiler TEZMAKSAN’ın standında
Brother S700X1 CNC Dikey İşleme Merkezi, Hurco VMX
20i, Goodway SD-16 CNC Kayar Otomat Torna Tezgahı, Goodway GLS-200 CNC Yatay Torna Tezgahı ile gerçekleştireceği demo
kesim ve uygulamalara tanık olacak.
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BİZDEN HABERLER
www.altinpergelyarismasi.com

Jüri üyelerinin kalbi MAKTEK Altın Pergel Yarışması ile atıyor
Sanayide git gide büyüyen kalifiye ara eleman probleminin önüne geçmek, meslek lisesi öğrencisini sanayiye
kazandırmakla mümkün olacak. Meslek lisesi öğrencilerine “Geleceğin mesleğinle gelecek” dedik ve el
birliğiyle 2 eksenli CNC torna tezgahı tasarlamaları için çağrıda bulduk. MAKTEK Altın Pergel Takım
Tezgahı Tasarım Yarışması Jüri Üyelerinin kalbi, yarışmaya başvuran projelerle birlikte atıyor. İşte, HEP
BİRLİKTE zamanını ve emeğini ortaya koyan jüri üyelerinin yarışmaya yönelik duygu ve düşünceleri…

Prof. Dr. Erhan Budak - Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
MAKTEK Altın Pergel 1. Ulusal Takım Tezgahı Tasarım Yarışması gibi öğrenciyi ve öğretmeni teşvik
eden aktiviteler, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan “Ara eleman eksikliği” konusunda
farkındalık yaratıyor. Akademinin içinden gelen biri olarak bu tür yarışmaların Türkiye sanayisinde
bir adım öne gitmeyi sağlayacağı düşüncesindeyim. MAKTEK Altın Pergel yarışması, öğrenci ve
öğretmenlerin kolektif çalışmasını gözler önüne serecek. Ülkemizin teknik ve meslek liseleri de bir
bakıma bu yarışma ile testten geçecek.

Hamdi Gülen - Tekno Takım Genel Müdürü
Yarışma fikri ortaya çıktığında ve jüri üyeliği teklifi geldiğinde çok mutlu oldum. Hatta hiç
düşünmeden “evet” dedim. Çünkü ben de meslek okulu mezunuyum ve kendi zamanımla
kıyasladığımda bugünün meslek okullarında inanılmaz eksiklikler görüyorum. Mezun olan
öğrencilerin yarısından fazlasının, yıllarca eğitim gördükleri meslekleri yapmak istememesi çok
acı verici. Elbette imalata gönlünü ve ömrünü vermiş bir sanayici olarak bu durum kalbimi kırıyor.
Hatta teknik meslek okulu öğrencilerinin sanayinin dışında çalışmak istemesini ihanet olarak
görüyorum. Ancak MAKTEK Altın Pergel Yarışması beni oldukça ümitlendirdi. Sanayicilerin bu yarışmaya destek olmaları
da bir başka önemli husustur. Zaten “destekçi olmayacaksak biz bu işi yapmayalım” fikrindeyim. Destek olmak, sanayicinin
sorumluluğudur.
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Özgür Aslan - Siemens TAC Lideri
MAKTEK Altın Pergel, teknik meslek liselerine dinamizm katıp motivasyon sağlayan bir yarışma.
İlk kez gerçekleşen bu yarışmayı “bir başlangıç” olarak görüyor ve başarı sağlayacağına inanıyoruz.
Belki de zamanla sadece teknik meslek liselerine değil üniversitelere de taşınacaktır. MAKTEK
Altın Pergel Yarışması’na hazırlık sürecinde öğrencilerimizin içindeki cevher açığa çıkacak,
öğretmenleri ile usta çırak ilişkisini yakalamanın getirdiği bir özgüven oluşacak. Türkiye sanayisine
muazzam katkılar sağlayacak bir yarışmanın jüri üyesi olduğumuza yönelik inancım tam…

Alper Nizamoğulları - Akım Metal Ürün Yöneticisi
Bu yarışmanın teknik meslek liselerine, sanayimize ve ülkemize sağlayacağı faydaya, katma değere
inandık ve heyecanla başladık. Çünkü tecrübenin ve bilgi birikiminin paylaştıkça çoğalacağına
inanmaktayım. Bu yarışma ile “Türkiye’de yapılamaz” zihniyetini kırmak ve sanayi-okul işbirliği
ile neler yapabileceğimizi göstermek istedik. Yarışma sonucunda öğrencilerin asıl kazanacağı
mentörlük desteğiyle edindikleri bilgi birikimi olacak. İnanıyoruz ki bu yarışma, öğrenciyi ve
öğretmeni idealize edecek. Bizim de bugünkü sanayi ortamında bu idealizme çok ihtiyacımız var.

Cem Şirolu - Yenasoft Genel Müdürü

Teknik meslek liselerini aktifleştirip güçlendireceğine inandığımız organizasyonlara mümkün
olduğunca destek veriyoruz. Çünkü bir sanayi ülkesi olmayı hedeflerken, sanayinin ilk basamağı
olan teknik meslek liselerinin yetersizlikleri, ülkemizin geleceğine yönelik beklentiyi düşürüyor. Biz
de sanayiciler olarak her şeyi tek bir yerden beklememeyi öğrendik. “Tüm bunları devlet yapsın,
öğretmen yapsın, öğrenci yapsın” bakış açısıyla sanayimizdeki sorunları büyütüyor. “Yapılması
gerekenleri HEP BİRLİKTE yapalım” düşüncesiyle bir yola çıktık ve MAKTEK Altın Pergel
Yarışması’na inandık. Yarışmanın öğrencileri, tasarıma teşvik edeceğine ve kendilerini geliştireceğine
şüphem yok. Sonuçta imalat sektörünü, Anadolu kaplanlarını besleyecek olan yeni nesildir.

Yavuz Öncü - Onplus Teknoloji Genel Müdürü

MAKTEK Altın Pergel, sadece teknik meslek liselerinin değil; sanayicinin de ihtiyaç duyduğu
bir yarışmaydı. Yarışmanın potansiyeline ve MAKTEK’in marka gücüne bakınca “geç bile
kalındı” diyebilirim. Jüri üyeleri olarak yaptığımız değerlendirmede şunu gördük: Okullarda ümit
veren güzel pırıltılar var. Bu yarışma ile öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte kolektif çalışacak,
mentörlük desteğiyle gelişecek… Ama en önemlisi, emek sarf edecek ve mesleklerine yönelik
heyecanlanacaklar. Ne mutlu bize ki bu heyecana HEP BİRLİKTE ortak olacağız.

Dr. Doruk Merdol - Terranic Systems Genel Müdürü

İşimin doğası gereği sürekli teknisyenlerle bir aradayım. Böylece sanayide sürekli yinelenen “Ara
eleman” problemini de gözlemliyorum. Teknik meslek liseleri, ülkemiz için geliştirilmesi son derece
kritik kurumlar… Takım tezgahları ile ilgili tüm organizasyonları olumlu karşılıyorum. MAKTEK
Altın Pergel Yarışması’na da aynı pozitif ilgiyle yaklaştım. Her şeyin ilki zordur, mükemmelliğe
ulaşmak için ilkleri başarmak gerekiyor. Ama yarışmada beni en çok heyecanlandıran kısım, sanayi
ve okulun birbirine kucak açması… Bu yarışmada sadece bilgi birikimini ve tasarım yeteneğini
değil; projelerin sunum şekli ve ifade edilebilirliğini de gözlemleyeceğiz.
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BİZDEN HABERLER / FASON ÜRETİM
Fason üretim formunu dolduran sanayici
hem zaman hem de müşteri kazanıyor
TEZMAKSAN, sektörün ihtiyacına çözüm bulmak adına sanayici ile fason üreticiyi buluşturdu.
TEZMAKSAN’ın aracılık hizmetiyle Yılmaz Torna ve BBK Müzik, artık birer imalat partneri… Böylece
müşteri arayan fason üretici ve üretimine destek arayan sanayici olarak her iki taraf da kazandı.

1

YILMAZ TORNA

Muharrem Yılmaz

Yılmaz Torna Genel Müdürü

Serdar Yılmaz

Yılmaz Torna İmalat Sor.

Yılmaz Torna İmalat Sorumlusu Serdar Yılmaz:
Yılmaz Torna olarak yılları aşkın süredir fason üretim
gerçekleştiriyoruz. Sanayinin en büyük ihtiyaçlarından biri iletişim…
Sanayicinin ve fason üreticinin bir araya gelmesi ve işbirliği için
anlaşmaya varması kolay bir süreç değil. Genellikle termin sıkıntısı
olmayan ve uzun vadeli iş yapmak isteyen firmalar, kendilerine
uygun partneri bulabilmek için aylarca fizibilite çalışmaları
gerçekleştiriyor. Ancak bazen de sanayicinin kapı kapı gezmeye,
kendisine uygun partneri aramaya ve soruşturmaya ne imkanı ne de
zamanı olmuyor. Sanayide bir zaman sıkıntısı hep var ve olmaya
da devam edecek. Üretimin doğası böyle… Uzun yıllardır sektörün
içinde olduğumuz için TEZMAKSAN’ı tanıyor ve çeşitli iletişim
kanallarından firmanın uygulamalarını takip ediyoruz. Özellikle
yenilikçi ve çözüm sağlayan uygulamalarının takipçisiyiz.

Yılmaz Torna olarak kapasitemiz iş almaya müsaitti. Biz de
TEZMAKSAN’ın web sitesinde yer alan “Fason üretim” formunu doldurduk. Bu form aracılığıyla fason imalatçı arayan üreticiler bizi
aradı. Değerlendirmeler sonucunda BBK Müzik ile anlaşma sağladık. Bu şekilde iki taraf da aradığını bulmuş oldu. TEZMAKSAN’ın
bu hizmetinden Yılmaz Torna olarak oldukça memnun kaldık. Umarız ki başka sanayiciler de faydalanır ve böylece iş süreçleri
kısalır. TEZMAKSAN gibi kurumların da bu şekilde firmaları birbirine bağlaması gerekiyor. Makina satmaktan daha önemlisi, satılan
makinaların çalıştırılabilmesini kolaylaştırmaktır. Böylelikle hem satıcı hem üretici kazanır…

2

BBK MÜZİK
BBK Müzik Genel Müdürü Bilgin Karatekeli:
BBK Müzik olarak çalgı telleri üretiyor ve dünya ile yarışan
kalitede üretim gerçekleştiriyoruz. Kaliteli ve hassas üretim
gerçekleştirmek için üretim sürecimizin bir kısmında fason
imalatçıdan destek almak bizim için fizibildi. Ancak bu aşamada
kapı kapı gezip uygun fason üreticiyi bulmak, sürekli üretimin
içindeki sanayiciler için oldukça zor. Her şeyden önce vakit
ayırmak gerekiyor.

TEZMAKSAN, sektörde takip ettiğimiz hizmet kalitesiyle ön
plana çıkan güçlü bir firma. Web sitesinde “Fason imalatçı
arıyorum” formunu doldurduk. Bu kadar kısa sürede geri dönüş
beklemiyorduk açıkçası. TEZMAKSAN’ın yönlendirmesiyle
Bilgin Karatekeli
numunelerimi alıp Yılmaz Torna’nın yolunu tuttum. Üretimin
adedi, süresi, maliyeti gibi fizibilite çalışmaları yaptıktan sonra
BBK Müzik Genel Müdürü
el sıkışıp anlaştık. Böylece kapı kapı dolaşıp bize fason üretim
gerçekleştirecek bir firmayı arayıp bulmak gibi uzunca bir süreçten sıyrıldık. Arayışımız kısa zamanda son buldu ve anlaşmaya
vardık. Bu uygulama bir tarafa müşteri, diğer tarafa zaman kazandırdı.
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BİZDEN HABERLER
Sivas’ın Anadolu Kaplanları
TEZMAKSAN’ın seminerinde buluştu
TEZMAKSAN, Sivas Organize Sanayi Bölgesi Sanayiciler Derneği’nin (SOSAD) davetiyle Sivas Ticaret ve
Sanayi Odası’nda (STSO) güncel hizmetleri hakkında bilgi paylaştığı bir seminer düzenledi. Aselsan Sivas,
Gökçeler Makina, Estaş gibi dev kurumların da aralarında yer aldığı Sivaslı sanayicilere yönelik düzenlenen
seminerde, sektörün temel sorunu kalifiye personel ve ara eleman eksikliği üzerinde duruldu.
TEZMAKSAN’ın SOSAD’ın daveti, STSO işbirliği ile 17 Nisan 2018’de
düzenlediği seminerde SOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Necaattin Çelik,
TEZMAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Aydoğdu’yu ve
ekibini takdim ettikten sonra programa iştirak eden Sivaslı sanayicilere
teşekkür etti ve “hoşgeldiniz” dedi. Açılış konuşmasını ise STSO Yönetim
Kurulu Başkanı Hacı Osman Yıldırım gerçekleştirdi. TEZMAKSAN
Müşteri İlişkileri Koordinatörü Yalçın Paslı Sivaslı sanayicilere yönelik
bir sunum gerçekleştirdi. Yalçın Paslı’nın sunumunun ardından sözü
devralan TEZMAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydoğdu,
TEZMAKSAN’ın sanayicinin sorunlarına çözüm üreten yapısından
bahsederek teknik eğitim ve nitelikli ara eleman problemlerinin bilhassa
üzerinde durdu. Teknik eğitim ve kalifiye eleman konusu özelinde,
Sivas’ın teknik meslek okulu öğretim görevlilerinden gelen soruları
yanıtladı. Katılımcılar, TEZMAKSAN Akademi’nin güncel eğitim
faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Program, Sivaslı sanayicilerin iştirak ettiği
akşam yemeği ile son buldu.

Soldan sağa, STSO Yön. Krl. Bşk. Hacı Osman Yıldırım
Mustafa Aydoğdu TEZMAKSAN Yön. Krl. Bşk.
Necaattin Çelik SOSAD Yön. Krl. Bşk.

Pars Roket Takımı,
TEZMAKSAN’ın uygulama desteğiyle Amerika yolcusu
Ülkemizin gururu İTÜ Pars Roket Takımı, Amerika’da düzenlenen IREC 2018 yarışmasında
TEZMAKSAN’da işlenen parçalarla yarışacak.

Ege Türkyılmaz İTÜ Uzay Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi. Aynı zamanda
2012’de kurulan ve beş alt ekipten oluşan yüksek güç roketçiliği topluluğu
olan Pars Roket Takımı’nda Mekanik Grubun lideri… Pars Roket Takımı; ana
sponsorluğu NASA ve SpaceX tarafından gerçekleştirilen dünyanın en büyük
roketçilik yarışması IREC’ten bu yıl Türkiye’ye birincilikle dönmeyi hedefliyor.

Yarışmaya hazırlık sürecinde geçmiş yarışmalarda saptadıkları teknolojik
eksiklikleri gidermek için bir partnere ihtiyacı olan Pars Roket Grubu, bu
işbirliği için TEZMAKSAN’ın kapısını çaldı. Motor ana gövdesi ve başlığı,
yakıt şarjı, nozül somunu ve anahtarı, CO2 iğnesi üretilmesi gerekiyordu.
Takım, bu ihtiyaçlar için hammaddenin işlenmesi hususunda TEZMAKSAN’a
danıştı. TEZMAKSAN’ın olumlu cevabı ile teknik resim ve 3D modellemeleri
tamamlanan parçalar,
Ege Türkyılmaz ve
TEZMAKSAN CAD&CAM
Tasarım Sorumlusu Adil Yıldız’ın
elbirliğiyle Dahlih PT-128 CNC
Köprü Tipi İşleme Merkezi’nde
işlendi. TEZMAKSAN sayesinde
hem uygulama hem de takım
tedariği sıkıntısını geride bırakan
Pars Roket Takımı, elde etmeyi
hedeflediği birincilik konusunda
umutlu...
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www.berkelmakine.com

Berkel: “Teknoloji Kiralama,
üreticiyi yatırım sıkıntılarından muaf tutuyor”

Berkel Makine Genel Müdürü Halil Elibol: “Büyük paralar veya kredi borcu ile yatırım yapmak yerine
TEZMAKSAN’dan teknoloji kiraladık. İki adet First Dik İşleme Merkezi makina parkurunda yer aldı.
Makinalar, gerçekleştirdikleri üretimle kendi kirasını fazlasıyla çıkarıyor. Servis, planlı bakım gibi ekstra
maliyetlerden de muafız. Teknoloji kiralama, Berkel Makine’ye verimli sonuçlar getirdi.”

Halil Elibol

Berkel Makine Genel Müdürü

Firmanızdan bahsedebilir misiniz? Berkel nasıl kuruldu?
Makina mühendisiyim. Yıllarca Türkiye sanayisine hizmet verdikten sonra edindiğimiz tecrübeyi kendi firmamızda kullanmak
istedik. 1998 yılında talaşlı imalat sektörüne, mekanik, hidrolik, pnömatik parça bağlama aparatları (fikstür), özel tezgah, konum
kontrol mastarları, sızdırmazlık test aparatları ve tornalama aparatları yapmak üzere ticaret hayatına başladık. 2005’ten bu yana da
Berkel Makine olarak üretime devam ediyoruz.
Sizi hep üretimde gözlemledik. Hep imalatta mısınız?
Herhalde “Benim hayatım bu” desem yanlış olmaz. Üretime birebir tanık olmak işimin en büyük parçası… İstediğiniz zaman çekip
gidemiyorsunuz, tatile çıkamıyorsunuz; geç gelemiyor, erken gidemiyorsunuz. Yani üretim sizi bir şekilde kendisine bağlıyor.
TEZMAKSAN ile ilişkiniz nasıl başladı?
TEZMAKSAN Bursa Bölge Sorumlusu Cem Koçoğlu’nun ziyareti ile başladı. Herhalde bir senedir görüşmekteyiz. Ancak bu
kısacık zamanda ortak çalışmalar hususunda hayli hızlı ilerledik.
TEZMAKSAN’dan teknoloji kiralamışsınız. Bu sürece nasıl adım attınız?
Şirket için de araçları temin etmek yerine araç kiralamayı tercih etmiştik. Karşılaştığımız avantajları görünce teknolojiyi de
kiralamak bize gayet mantıklı geldi. TEZMAKSAN, teknolojiyi kiralarsak neler kazanacağımızı tek tek sıraladı. Birer adet First
V-700 ve First MCV 1000 CNC Dikey İşleme Merkezi kiraladık.
Teknoloji kiralamanın ardından imalatınızda neler değişti?
TEZMAKSAN, işimize en uygun tezgahı önerdi, biz de temin etmek yerine kiraladık. Teknolojiyi satın almak için geçilmesi
gereken pek çok bürokratik aşamadan muaf tutulduk. Bu da bize zaman kazandırdı. Makinalar, kiralandıktan sonra bir hafta içinde
parkurumuzda yer aldı ve üretime başladı. Kiralama ile üretimde zamandan ve maliyetten kazanarak, kapasite artışı yaşadık.
En büyük avantajları neler?
Gümrükte makina beklememek büyük avantaj… Ancak bizi en çok memnun eden kısmı, kaliteli bir markanın işe uygun tezgahını,
ev kirası öder gibi uygun maliyetlerle çalıştırmak oldu. İyi teknoloji, kaliteyi de beraber getiriyor. Ayrıca, kiralanan tezgahın servis ve
planlı hizmetlerini de TEZMAKSAN üstlenmiş durumda. Yani biz sadece kiramızı ödüyor ve gerisine karışmıyoruz. TEZMAKSAN,
zamanı geldiğinde hiç aksatmadan kiralanan teknolojinin bakımını üstleniyor. Arıza anında TEZMAKSAN’ın Eskişehir’de ikamet
eden personeli derhal sorunu çözüyor. Bir başka avantajımız da kiralanan makinaların, satın alma opsiyonunun sözleşme süresi
dolduğunda bize ait olması… Sözleşme dolduğunda ister satın alır, ister güncellenmiş, yenilenmiş bir teknoloji kiralarız.
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ANKARA

ÜRÜN HABERİ
www.kaleliler.com.tr

“Hurco ile parça işleme süresini 45 dakikadan 8’e düşürdük”
Kaleliler İmalat Müdürü Umut Çelik: “Bağlantı elemanları üretiyoruz. Az zamanda kaliteli ve hassas parçalar
üretmemiz gerekiyor. TEZMAKSAN’dan Hurco’yu temin ettik. Başka tezgahlarda 45 dakikada işlediğimiz
parçayı Hurco ile 8 dakikada, daha kaliteli ve hassas olarak işliyoruz. Yine teknoloji yatırımı yapacak olsak
Hurco’yu tercih ederiz.”

Rıza Onur Abay

TEZMAKSAN Ankara Bölge Müdürü

Umut Çelik

Kaleliler İmalat Müdürü

Firmanızdan bahseder misiniz? Kaleliler ne üretiyor?
Firmamız, Kazım Kaleli tarafından 1995’te Ankara’da kuruldu ancak imalata 2008’de adım atıldı. Kazım Kaleli 33 yıllık meslek
tecrübesiyle firmayı, bağlantı elemanları sektöründe hatırı sayılır bir üretici konumuna taşıdı. Cıvata, ankraj cıvatası, saplamalar,
somunlar ve özel üretimler olmak üzere geniş bir yelpazede üretim yapıyoruz.
Firma imalata neden başladı?
Çünkü firmanın mühendislik birikimi vardı. Bunun yanı sıra şu an üretmekte olduğumuz ürün gamını ithal ediyorduk. Türkiye
pazarında bu sektördeki üretime ihtiyaç duyulması Kaleliler’i harekete geçirdi. Firmamız bağlantı elemanları üretiminde oldukça
iddialıdır. Şu anda Kaleliler’de 120 kişi istihdam ediliyor. 14 bin m2 açık, 9 bin 500 m2 kapalı alanda üretim gerçekleştiriyoruz
TEZMAKSAN ile nasıl tanıştınız?
Firmamız TEZMAKSAN’ı çok eskiden tanırdı. İş ilişkilerimiz de 2007 yılında başladı. Makine parkumuzda TEZMAKSAN’dan
pek çok ve çeşit çeşit tezgahlarımız var.
Memnun musunuz? İşbirliğiniz nasıl gidiyor?
Şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadık. Hatta ticari ilişkilerimiz günden güne güçleniyor, işbirliğimiz de büyüyerek devam ediyor. Bizim
için en önemli faktör servis… Arıza anında TEZMAKSAN’ın çok kısa sürede geri dönüş yapması, zamanla yarışan bizler için oldukça
önemli. Yedek parça stoku bulunması da adeta hayat kurtarıyor. Yani üreticinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetler var TEZMAKSAN’da.
En son bir adet Hurco VMX42i almışsınız… Aslında Hurco, Türkiye pazarına TEZMAKSAN ile yeniden döndüğü için
yeni bir marka sayılır. Bu teknolojiyi temin etmeye nasıl karar verdiniz?
TEZMAKSAN bugüne kadar tezgah seçiminde bizi doğru yönlendirdi. Daha az kar elde etmek pahasına bile işimize uygun
tezgahları önerdi. Biz de her türlü iletişim kaynağından Hurco’yu araştırdık. “TEZMAKSAN’a güveniyoruz” diyerek temin ettik.
TEZMAKSAN, tezgah ve operatör adaptasyonu için gereken kurulum-eğitimi de sağladı. Dört aydır sıkıntısız çalışıyoruz.
Hurco ile makina parkurunuzda neler değişti? Gözlemlediniz mi?
Hurco’nun kurulumu ve çalışması ile çok şaşırtıcı gelişmelere tanık olduk. Hurco, eski tezgahlarımıza göre daha rijit bir teknoloji.
Çok güçlü… Hurco çalışıp ürettikçe bu teknolojinin üstün özelliklerini daha iyi anlıyoruz.
Mesela..?
Aynı parçayı başka tezgahlarda 45 dakikada işlerken Hurco’da 8 dakikada işliyoruz.
Bu özellik size neler kazandırıyor?
Kaleliler olarak ihtiyacımız olan her şeyi… Hurco ile parça işleme sürecimiz kısaldı. Yüzey kalitesi ve hassasiyet had safhaya
ulaştı. Aynı zamanda teknolojinin ara yüzü basit olduğu için set-up süresi de kısalıyor. Kontrol paneli ise fazlasıyla kullanıcı
dostu… O kadar basit ki; kullanıcı tezgahı değil, tezgah kullanıcıyı yönlendiriyor adeta... Hurco hız, kalite ve hassasiyet
beklentimizi tam anlamıyla karşıladı. Tekrar bir tercih yapacak olsak kesinlikle Hurco temin ederiz.
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www.bohler.com.tr

Böhler Sert Maden işbirliği ile kesici takım ve tornalamaya
dair her şey TEZMAKSAN Akademi’de
TEZMAKSAN Akademi eğitimlerini dört gözle bekleyenlere müjde! TEZMAKSAN Akademi ile kesici takım
devlerinden Böhler Sert Maden işbirliğine gitti. Böhler, dünyada 85 Türkiye’de 50 yılı aşkın tecrübe ve bilgi
birikimini, TEZMAKSAN Akademi’de vereceği eğitimler ile sektöre aktaracak. TEZMAKSAN Akademi’de CNC
TORNA TAKIM ve TAKIMLANDIRMA EĞİTİMLERİNİN yanı sıra TORNALAMA EĞİTİMİ de verilecek.
İşleme merkezlerinde de yine Böhler tarafından CNC FREZE TAKIMLANDIRMA EĞİTİMİ de başlıyor. Kısacası
kesici takım ve tornalamaya dair teorik ve uygulamalı eğitim, katılımcılarını bekliyor. Böhler Sert Maden Genel
Müdürü Cüneyt Dik, TEZMAKSAN Akademi ile gerçekleşen işbirliğini ve kurumunun eğitim kültürünü anlattı.

Cüneyt Dik

Böhler Sert Maden Genel Müdürü

Hakan Aydoğdu

TEZMAKSAN Genel Müdürü

TEZMAKSAN Akademi ile ilişkiniz nasıl başladı? Akademi’nin faaliyetlerini takip ediyor musunuz?
Uzun zamandır TEZMAKSAN firması ile tanışıyoruz. TEZMAKSAN Akademi’nin yurt içindeki etkilerini görsel ve yazılı
basından takip ediyoruz. Sanayimiz için son derece faydalı bir kurum olduğunu söyleyebiliriz. Yarım asrı aşkın süredir faaliyet
gösteren fabrikamız, ülkemizin kesici takım okulu gibi hizmet vermektedir. Bu akademi de TEZMAKSAN ile işbirliği yaparak
müşterilerimize fayda sağlayacağını düşündüğümüz eğitimler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Böhler’in TEZMAKSAN Akademi’de vereceği eğitimin hakkında bilgi alabilir miyiz?
Eğitimimiz genel olarak kesici takım teknolojisini kapsamaktadır. Konu başlıklarını metal işleme teknikleri,
takım aşınmaları ve önlemleri, verimli çalışmanın püf noktaları, takım ekonomisi, kesici takım ve sert metal tanımı, torna ve
frezeleme teknikleri olarak sıralayabiliriz.
TEZMAKSAN Akademi ile Böhler Sert Maden arasında ileriye dönük çalışmalar da olacak mı?
Takım tezgahı sektöründe, Türk sanayisine ve ülke ekonomisine değerli katkılar sunan TEZMAKSAN ile dünyada 85 yıllık ,
Türkiye’de 50 yılı aşan tecrübesiyle; metal işleme sektöründe Türk Sanayisine hizmet eden ve kesici takımlar konusunda ilk yerli
üretici olan Boehlerit Türkiye, üretimin olduğu her yerde faaliyet göstermektedir. Endüstri 4.0 ile başlayan yeni sanayi devriminden
geçtiğimiz bu dönemde bilgi birikimimizi gelecek nesillere aktarmak görevlerimiz arasındadır. Bu iki güçlü firmanın; düzenlenecek
ortak eğitimler, bilgi alışverişleri, takımlandırma konularında sunacakları hizmetler ile köklü tecrübelerini sektörde faaliyet gösteren
tüm paydaşlarına aktarabileceği kanaatindeyim. Üretim olmadan kalkınma olmayacağı gerçeği ile Türk sanayisinin büyümesine
katkı sunabileceğimiz alanlarda üzerimize düşen sorumluğu Boehlerit Sert Metal olarak yerine getirmeye hazır olduğumuzu açık
gönüllükle ifade etmek isterim.
Son zamanlarda Böhler Sert Maden’in okullarla işbirliği ve eğitim konusunda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiğini
gözlemlemekteyiz. Bu atılımı biraz anlatabilir misiniz?
Biz insana topluma doğaya duyarlı bir şirketiz, tüm kurum çalışanlarımızın bu misyonu içselleştirmesi ile çevremizde sürdürülebilir
gönüllülük kültürü oluşturmayı amaçlıyoruz. Sosyal sorumluluk çalışmalarımızda çocuklarımız ve gençlerimizin eğitime ağırlık
veriyoruz. Zira çocukların ve gençlerin mutlu olduğu ülkelerin geleceğinin aydınlık olduğuna ve güçlü ekonomiler arasına
girebilmenin tek yolunun eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda, kendi bünyemizde kuracağımız komite ile
sosyal sorumluluk faaliyetleri geliştirmeye ve var olan projelere destek vermeye devam edeceğiz.
Böhler’in 50 yıllık tarihi olduğunu biliyoruz. Bu 50 yılı, mümkünse birkaç cümlede özetler misiniz?
1932 yılında Almanya Duesseldorf ta üretime başlayan BOEHLERİT, 1951 yılında bugünkü merkezimiz Avusturya Kapfenberg’teki
ikinci fabrikasını kurmasının ardından, 1967 yılında İstanbul’da üçüncü fabrikası olan Böhler Sert Maden’i kurmuştur. Türkiye’nin
ilk sert metal üreticisi olarak, iki tezgahla başladığı bu yolda dev bir sanayi olmayı hedefleyen Böhler Sert Maden, bugün 50 yılı aşan
tecrübesi bilgi birikimi ve yetkinliği ile Türkiye ve Dünya’nın önemli üreticileri arasına girmeyi başarmıştır.
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ORTAK KAZANÇ KREDİSİ İLE

ALAN DA KAZANIYOR
SATAN DA!
Halkbank ile satıcılar pazarda rekabet
avantajı kazanıyor, alıcılar finansman
desteğini kolaylıkla buluyor.
Siz de Halkbank’a gelin, ticaretinizi
Ortak Kazanç Kredisi’yle yapın,
alırken de satarken de kazanın.

halkbank.com.tr | 0850 222 0 400 Dialog
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www.hpt.com.tr

“800’üncü

ile kusursuz üretiyoruz”

HPT Hartner Teknik Parça Şirket Ortağı Özer Küçükgöl: “TEZMAKSAN, işimize en uygun makinaları
sundu, biz de satın aldık. Son olarak TEZMAKSAN’ın sattığı 800’üncü First’ü, makina parkurumuza dahil
ettik. Kusursuz üretim ancak kusursuz teknolojiyle; kalite, sistem ile elde edilir. Biz HPT Hartner Teknik
Parça olarak hem kusursuz teknolojilere hem de kaliteli sisteme sahibiz. Verimliliği ve sürekliliği destekleyen
TEZMAKSAN’a teşekkürler.”

Asım Çetin

TEZMAKSAN Ege Bölge Müdürü

Özer Küçükgöl

HPT Hartner Genel Müdürü

Sanayi ile nasıl tanıştınız?
1977 yılında henüz çocuk yaştayken İzmirli bir sanayicimiz için tercüman olarak EMO Hannover’de bulundum. Sanayi ile
böylece tanışmış oldum. 1987 yılından sonra da genç bir mühendis olarak sanayinin içerisinde yer aldım.
Firmanızdan bahsedebilir misiniz?
HPT Hartner Teknik Parça, ben ve abim Özcan Küçükgöl olmak üzere iki kardeşin ortaklığı ile 1996 yılında Ege Serbest Bölgesi
İzmir’de kuruldu. Almanya Otomotiv Sanayi başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine de yedek parça üretimi yapmaktayız.
Yani “rekabet yoğun” bir sektörde üretim yapıyorsunuz
Kesinlikle müşteri beklentilerini tam anlamıyla karşılamak için biz de firma olarak yenilikleri takip ediyor ve kendimizi
güncelliyoruz. “Sürdürebilirlik” bizim için çok önemli. Yaptığınız işbirlikleri ve onaylı tedarikçilik anlaşmaları, sizden projesi
süresince aynı hassasiyetle ve kalite ile üretmenizi ister. Süreklilik ve kalıcılık bunu başarmakla mümkün olabilir.
HPT Hartner Teknik Parça olarak süreklilik ve kalıcılığı nasıl sağladınız?
Üstün teknoloji ve sistemli çalışarak… Kusursuzluk ancak kusursuz teknolojiyle; kalite, sistem ile elde edilebilir. Biz HPT
Hartner olarak bu ikisine de sahibiz.
Üstün teknoloji demişken, TEZMAKSAN ile nasıl tanıştınız?
TEZMAKSAN ile işbirliğimiz 15 yılı aştı. Biz TEZMAKSAN’ın müşterisi değil “çözüm ortağı” olduk. Bu ortaklık
TEZMAKSAN’ın firma kültürünün bir sonucudur. TEZMAKSAN, işimize en uygun makinaları sundu, biz de aldık. Müşteriye
bakış açısı ve tanıdığı imkanlar çok geniş. Üstelik firma, sürekli ulaşılabilir… Servis konusundaki kalitesi zaten tartışılmıyor bile.
TEZMAKSAN, 20 yıl önce sattığı makinanın bile arkasında duruyor. Sağladığı güven ve iletişim kabiliyeti de TEZMAKSAN’ı
sektörde oldukça seçkin bir konumda tutuyor. Özellikle belirtmeliyim ki sadece teknolojilerini, markalarını değil; mühendislik
birikimi ve iyileştirici uygulamalarını da sektöre sunuyor. Parkurumuzda çeşitli markalardan 10 adet TEZMAKSAN makinamız var.
TEZMAKSAN’ın sattığı 800’üncü First’ü almışsınız…
Ne güzel bir tesadüf… First MCV 300, işimizi gören ve uygun bir tezgah. Zaten bizim gibi tedarikçiler için uzun yıllar problemsiz
çalışacak teknolojiler lazım. First MCV 300 de sağlam, istediğimiz süre ve kalitede tıkır tıkır çalışan bir teknoloji. Seçimimizden
oldukça memnunuz.
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Renishaw Equator™ karşılaştırma sistemlerini kullanarak, hızlı ve kolay
proses izleme sayesinde, dar boğazları ve hurdayı azaltın
Düşük maliyetli Equator karşılaştırma sistemi ile esneklik ve
denetim kapasitesini arttırmış olan dünya çapındaki yüzlerce
üreticinin arasında yerinizi alın.
• Ölçüm yeteneğinde düşük maliyetle artış
• Birden çok parçayı ölçme esnekliği
• Atölye içi sıcaklık değişikliklerinden etkilenmeme

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

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

Daha detaylı bilgi almak için www.renishaw.com/equator adresini ziyaret ediniz
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“Üretimde yaşadığımız sorunları

H10 ile aştık”

MDK Makina Dizayn Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Vatansever: “TEZMAKSAN ile 25 yılı aşkın süredir
çalışıyoruz. İlk kendi atölyemizi kurarken referans olarak leasing ile üniversal torna ve freze temin etmemizi
sağladı. Böylece imalata atıldık. Üniversallar ile başlayan çözüm ortaklığımız CNC’lerle de devam etti. Son
zamanlarda TEZMAKSAN’dan Takumi H10 aldık. Bu teknoloji ile istediğimiz hassasiyeti ve yüzey kalitesini,
daha hızlı elde ettik.”

İsmet Vatansever Asım Çetin

Sadık Çabas

MDK Yönetim Kurulu Başkanı TEZMAKSAN Ege Bölge Müdürü MDK Firma ortağı

Bu firmayı kurmak için adeta şartlarla mücadele etmişsiniz… Firmanızın kuruluşunu anlatabilir misiniz?
Otomotiv yedek parça sektöründe hizmet veren büyük, isim sahibi bir firmada 10 yıl çalıştım. Edindiğim bilgi ve uygulama birikimi
ile mühendislik tasarımına yönelik çalışmak istedim. Mühendislik tasarımları yaparak kazanmak, fikstür ve kalıp bağlama aparatları
üretmek istedim. Çünkü o zaman da, bugün olduğu gibi mühendislik sevdalısıydım.
TEZMAKSAN ile de bu noktada karşılaştınız herhalde…
Aslında o kadar da kolay olmadı… 1992 yılıydı ve cebimde sadece iki maaşım vardı. Yeni evlendiğim için henüz hiçbir birikimim
de yoktu. Atölyeye, malzemeye, hammaddeye ihtiyacım vardı. Tezgahtan cıvataya kadar ihtiyacım olan her şeyi bir liste ile
belirlemiştim. Üretime yönelik niyetimin sanayicilere anlattım, istediğim yatırımı yapabilmek için destek istedim. Ancak olumlu
yanıt almadım. TEZMAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydoğdu, yazdığım niyet mektubunu içeren faksı okumuş ve beni
araştırmış. O zaman hiçbir sanayicinin yapmaya cesaret edemeyeceği bir şeyi yaparak, referans olarak; leasing ile bir adet Tessan
torna ile bir adet de First freze almamızı sağladı. Bizim aramızdaki sadece firma-müşteri ilişkisi değil. Bu biraz da gönül borcu
dediğimiz mesele…
Neler üretiyorsunuz?
Bugün hem makina hem de alüminyum döküm olmak üzere iki farklı sektörde üretim gerçekleştirmekteyiz. Montaj makinaları,
işleme merkezleri, alçak basınç döküm makinaları, ölçüm ve test makinaları, fikstürler, dökümhane kalıpları, malzeme besleme
sistemleri sunmaktayız.
Neredeyse çeyrek asırdır TEZMAKSAN ile iş yapıyorsunuz…
TEZMAKSAN sektörde güç ve hacim sahibi bir firma. Bu güç ve hacim, en başta güvenilirliği ve müşteri odaklılığından
kaynaklanıyor. TEZMAKSAN ile çalışırken özellikle de servis hizmeti konusunda “yarın ne yaşarız” diye kaygılanmıyoruz. Bizce
en ama en önemlisi “kazanç” değil “çözüm” odaklı olması. Üstelik geniş bir marka ve ürün yelpazesinden bize ihtiyacımıza yönelik
tezgahları sunuyor.
TEZMAKSAN’dan son olarak Takumi H10 almışsınız… Memnun musunuz?
Eski tezgahımız yaşından dolayı formunu kaybetmişti. Yüzey sorunları yaşıyorduk. Takumi H10’u Ocak 2018’de temin ettik. Yüzey
sorunları, hassasiyet ve de hız konusunda yaşadığımız tüm sorunları Takumi H10 ile aştık. Hızda yüzde 10 artış yaşadık. Tesviye
işimizin süresi üç günden bir güne düştü. Takumi H10, sağlam ve hızlı bir tezgah olarak imalat alanında fark yarattı. Memnunuz.
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TEZMAKSAN Akademi,
CV Bankası ile iş ve işçi arayışındakileri buluşturuyor

TEZMAKSAN Akademi, sadece sektöre kalifiye personel yetiştirmekle kalmıyor; aynı zamanda bünyesinde
eğitim alan ve çalışmak isteyen personel ile kalifiye eleman arayışındaki firmaları buluşturuyor. TEZMAKSAN
Akademi’deki CV Bankası’na bıraktıkları özgeçmişler sayesinde Salih Demirel ve Kaan Karan, yeni
işyerlerinde CNC Operatörlüğüne başladı bile…
1

MessMatic CNC Torna Operatörü Salih Demirel

12 yıldır CNC Torna Operatörü olarak talaşlı imalat sektöründeyim. Bursa Mustafakemalpaşa Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi’nin torna-tesviye bölümünden mezun oldum. TEZMAKSAN Akademi ile
Asteknik vana firmasında çalışırken tanıştım. TEZMAKSAN’dan yeni tezgahlar alınmıştı. Teknik servis
hizmetini de TEZMAKSAN yaptığı için teknik ekibi ile iç içe çalıştık. TEZMAKSAN Akademi’nin
varlığını onlardan öğrendim ve bu eğitimi almak için başvurdum. TEZMAKSAN Akademi’de CNC
Torna Operatörlüğü eğitimi aldım ve çok çok memnun kaldım. Teoride öğrendiklerimizi uygulamada da
aktarmak için pek çok pratik bilgi ve kısa yol öğrendim. Zaten belirttiğim gibi 12 senedir bu mesleği icra
etmekteyim ve işimi fazlasıyla severek yapıyorum. Eğitim süreci bu yüzden de oldukça keyifli geçti. İş
bulmak konusunda açıkçası ümidim yoktu. İster istemez bir şirket tarafından aranılınca heyecan duydum.
Yeni bir iş, iş ortamı; yeni çalışma arkadaşları insan heyecanlanıyor. TEZMAKSAN Akademi’de aldığım
eğitim de bireysel bir özgüven yarattı. İçerisinde bulunamasam da TEZMAKSAN’ı hem web hem de
sosyal medya aracılığı ile elimden geldiği kadar takip ediyorum. Minnettarım.
Teşekkürler TEZMAKSAN Akademi…
2

Saygılı Makina CNC Operatörü Kaan Karan

İki seneyi aşkın süredir sektör içindeyim. Çatalca Endüstri Meslek Makina Bölümü eğitimini
tamamladım. TEZMAKSAN’ı hem iş çevremdeki yakınlarımdan hem de sosyal medyada görerek eğitim
almaya karar verdim. Eğitim süreci kısa olmasına rağmen oldukça faydalı ve bana pratiklik kazandıran
bilgiler edindim. Gerek hocamız gerekse diğer çalışan ekip tarafından çok iyi bir şekilde ağırlandık.
TEZMAKSAN’ın yaklaşımı, aldığım eğitim bu anlamda üst seviyede. Ama beni etkileyen yanı sadece bu
olmadı. Başlangıçta eğitim için geldiğim TEZMAKSAN’ın bana iş bulacağından hiç ümidim yoktu. Ama
“Belki benim için bir kapı açar” düşüncesiyle TEZMAKSAN’ın CV bankasına özgeçmişimi bıraktım.
Eğitim sonrası iş ararken, TEZMAKSAN İç Satış Sorumlusu Onur Dağlar tarafından arandığımda doğru
yerde ve iyi bir ekipten eğitim aldığımı hissettim. TEZMAKSAN sayesinde Saygılı Makine firmasında işe
başladım. İmalat bölümünde CNC operatörü olarak çalışmaktayım.
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Hata Kodlarının Tamamına Ulaşmak İçin;
www.tezmaksan.com.tr/hata-kodlari/fanuc

FANUC hata ve alarm kodlarının devamı
Program hataları (P/S alarmları)
190 ILLEGAL AXIS SELECT Sabit yüzey hız kontrolünde, eksenbelirtimi hatalı. (ParametreNo. 3770.) Belirtilen eksen komutu
(P) geçersiz değer içeriyor. Programı düzeltiniz.
194 SPINDLE COMMAND IN SYNCHRO---MODE Seri iş mili eşzamanlı kontrolmodunda, bir kontur kontrolümodu, iş mili
konumlandırma modu (Cs---ekseni kontrolü)modu veya hassas kılavuz çekme modu belirtildi. Seri iş mili eşzamanlı kontrol modu
önceden serbest bırakılacak şekilde programı düzeltiniz.
197 C---AXIS COMMANDED IN SPINDLE MODE Sinyal CON(DGN=G027#7) kapalıyken, program Cf ---ekseni boyunca
bir hareket belirtti. Programı düzeltiniz veya sinyalin açılmama nedenini bulmak için PMC ladder diyagramına başvurunuz.
199 MACRO WORD UNDEFINED Tanımsız makro kelimesi kullanıldı. Özelmakroyu değiştiriniz.
200 ILLEGAL S CODE COMMAND Hassas kılavuz çekmede, bir S değeri aralık dışı veya belirtilmedi. S için hassas kılavuz
çekmede belirtilebilecekmaksimum değerler, 5241--- 5243 arası parametrelerde belirtilebilir. Ayarı parametrede değiştiriniz
veya programı değiştiriniz.
201 FEEDRATE NOT FOUND IN RIGID TAP Hassas kılavuz çekmede, F değeri belirtilmedi. Programı düzeltiniz.
202 POSITION LSI OVERFLOW Hassas kılavuz çekmede, iş mili dağıtım değeri çok büyük.
203 PROGRAM MISS AT RIGID TAPPING Hassas kılavuz çekmede, bir sert M kodu (M29) veya bir S komutuna ilişkin konum
hatalı. Programı değiştiriniz.
204 ILLEGAL AXIS OPERATION Hassas kılavuz çekmede, bir sert M kodu (M29) bloğu ve G84 (G88) bloğu arasında bir eksen
hareketi belirtildi. Programı değiştiriniz.
205 RIGID MODE DI SIGNAL OFF 1 Hassas M koduyla (M29) belirtilen G84 (G88) yürütüldüğünde, hassas kılavuz çekme
sinyali (DGNG061 #1) 1 değil. 2 Hassas kılavuz çekme iş mili çok milli bir sistemde seçilmedi (DI sinyali G27, #0 ve #1 veya
G61, #4 ve #5 ile). Sinyalin açılmama nedenini bulmak için PMC ladder diyagramına başvurunuz.
207 RIGID DATA MISMATCH Hassas kılavuz çekmede belirtilen mesafe çok kısaydı veya çok uzundu.
210 CAN NOT COMAND M198/M099 1 Zamanlama işleminde M198 veM199 yürütülür. Veya DNC işleminde M198 yürütüldü.
Programı değiştiriniz. 2 Birden fazla tekrarlanan cep işlemi hazır çevriminde, bir kesinti makrosu belirtildi ve M99 yürütüldü.
211 G31 (HIGH) NOT ALLOWED IN G99 Yüksek hızlı atlama seçeneği sağlandığında, dönüş başına komutta G31
komutu verildi. Programı değiştiriniz.
212 ILLEGAL PLANE SELECT Z---X düzleminden başka bir düzlem için doğrudan çizim boyutları programlaması komutu
verildi. Programı düzeltiniz.
213 ILLEGAL COMMAND IN SYNCHRO---MODE Eşzamanlı olarak kontrol edilecek eksenler için hareket komutu verildi.
214 ILLEGAL COMMAND IN SYNCHRO---MODE Eşzamanlı kontrolde, koordinat sistemi ayarlandı veya kaydırma tipinin
takım kompanzasyonu yürütüldü. Programı düzeltiniz.
217 DUPLICATE G251 (COMMANDS) Çokgen parça işleme modunda, ayrıca G51.2 veya G251 komutu da belirtildi.
Programı değiştiriniz.
218 NOT FOUND P/Q COMMAND IN G251 G251 bloğunda P veya Q komutu verilmedi veya komut değeri aralık
dışında. Programı değiştiriniz.
219 COMMAND G250/G251INDEPENDENTLY G251 ve G250 bağımsız bloklar değil.
220 ILLEGAL COMMAND IN SYNCHR---MODE Eşzamanlı işlemde, hareket komutu NC programıyla veya eşzamanlı
eksen için PMC eksen kontrolü arabirimiyle verilir.
221 ILLEGAL COMMAND IN SYNCHR---MODE Eşzamanlı çokgen parça işleme ve eksen kontrolü veya dengeli kesme
bir kerede yürütüldü. Programı değiştiriniz.
224 RETURN TO REFERENCE POINT Çevrim başlangıcından önce referans noktasına gidilmedi.
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TEKNİK MAKALE

CNC İşleme Merkezleri’nin rimel fırçaları ile nasıl bir ilişkisi var?
Sağlık ve kozmetik sektörlerinde, beklentilerimizin üzerinde
estetik özelliklere sahip ürünler bulmak zor. Plastik enjeksiyon
kalıplama ile üretilen bu ürünlerin estetik açıdan dizayn, renk,
yüzey kalitesi ve genel görünüm gibi özellikleri karşılıyor
olması gerekmektedir. Yüksek kalite standartları, üretimi
beraberinde getirir. Dahası, söz konusu ürünlerin kalıplarını
üreten makinaların üstün standartlarla üretim yapmalarının
yanı sıra; üretkenlik kapasiteleri ve güvenilirlikleri de
bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Sağlık ve kozmetik
sektörlerindeki ürünlerin üretimi için tezgah ve makina
üretimi yapan ve Almanya’nın önde gelen kurumlarından biri
olan Zahoransky Automation & Molds şirketi, üretimlerinde
Röders’in hassas frezeleme merkezlerinin performansına ve
yüksek kalite standartlarına güveniyor.
Almanya, Freinburg’da bulunan Zahoransky Automation & Molds şirketinin Üretim Müdürü Volker
Waizmann “Zahoransky Grup şirketlerine bağlı, 190 çalışanı ile orta ölçekli bir firma olarak biz, enjeksiyon
kalıplama ile diş fırçaları, rimel fırçaları, kişisel hijyen ve
temizlik fırçaları gibi fırça üretimi ve üst kaplama ile üretiminde
yüksek teknoloji gerektiren tıbbi malzemelerin üretimlerini yapan
müşterilerimiz için tezgah ve makinalar üretmekteyiz. Sağlık
ve kozmetik sektörlerinin yanı sıra tıbbi malzemeler üreten
müşterilerimize komple üretim çözümleri sunmaktayız. Satışını
yapmakta olduğumuz tezgah ve makinalarımızın, arzu edilen
mükemmellikte sonuçlar vermesini sağlayacak şekilde üretimi, son derece komplike
ve uzmanlık gerektiren bir iş… Örneğin: Diş fırçalarının birçoğu, birbirini takip eden
üç farklı plastik malzemenin enjeksiyonlanmasıyla üretilmekte. Kalıplar genellikle
çok büyük olur ve birbirinin aynısı düzinelerce boşluğun mükemmel bir şekilde
doldurulmasını gerektirir. Bu işlemin zorlayıcı yanı sadece her bir boşluğun kusursuz
bir şekilde doldurulmuş olması değil aynı zamanda her bir dolumun konum ve şekil
toleransları açısından da mükemmel sonuç vermesini beraberinde getirmektedir. Tüm bunlara ek olarak; birbirinden farklı her bir
boşluğun, değişik plastik içerikler ile ve sırayla enjekte edilmesinde; sadece her birinin istenilen kontur özelliklerine sahip olması
değil; aynı zamanda boşlukların arasındaki üç boyutlu kavisli ayrışma yüzeyi ile de eşleşmesi gerekmektedir. Bu gereklilik eğer
doldurulacak boşluklar değiştirilecek ise sırt hatası oluşmasını engellemek için de zorunludur. ”
Üretimde hataya toleransımız yok
Zahoransky Automation & Molds şirketinin Üretim Müdürü Volker Waizmann “Aletlerimizin çoğu üretiminde yüksek tecrübe ve
donanım gerektiren ve tek bir ürün üreten tezgahlardan oluşmakta ve her geçen gün bizler onların daha da mükemmel olması için
limitlerimizi zorlamaktayız. Basit işler eskide kaldı ve artık ne hataya ne de maceraya yer kalmadı.” diyor. Bay Waismann “İleri
düzey tezgahlarımız 48 boşluğa kadar işlem yapabilmekte ve müşterilerimiz bizden mümkün olan en yüksek seviyede üretim
için herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilecekleri tezgahlar beklemekte. Daha da ötesi; Olası bir hata durumunda, hatayı
oluşturan enjeksiyon işlemlerinin değiştirilmesinin herhangi bir modifikasyon olmadan tamamlanmasını istemekteler. Bu isteğin
gerçekleşmesi için bizlerin; sadece kalıp üretimi yapan makinelerin üretiminde tecrübe sahibi olması yeterli değil, aynı zamanda
üretimin tüm aşamalarına da hakim olmamız beklenen bir durum. Ayrıca, örneğin, çoklu parçalı üretimlerde, farklı plastik
içeriklerin malzeme özelliklerinin ve davranışlarının da hataya yer olmayacak seviyedeki bir mükemmlikte tarafımızca bilinmesi
gerektirmektedir ki üretimin birbirini takip eden aşamalarında sorunlu bir işlemin üretim sürecine devam edilmesin. Seri üretimde
verimlilik üzerine olan talepler o kadar yükseldi ki bazı durumlarda taşıma sistemleri ürünün bir saniyeden kısa bir süre içerisinde
tamamlanıp alınması üzerine programlanmış durumda. Tabiki tüm bunlar olurken, üretim prosesleri hem güvenlir olmalı hem de
çıkan ürün yüksek işçilik ve estetik beklentileri karşılarken hem de tüketicisinin elinde beğeni ile kullanacağı bir ürün olmalı. Bu
ancak tecrübeli çalışanlar ve plastik enjeksiyon kalıplama işlemlerini üretimden önce modelleyen ve simule eden son teknoloji
bilgisayar programları ile mümkün olur. Şirketimizin tecrübeli personelleri ve gelişmiş yazılımları sayesinde bizler çok şükür hem
düşük maaşlı personel çalıştıran ülkelerin ürünleri ile başarılı bir şekilde rekabet edebiliyor hem de müşterilerimizin taleplerini
karşılayabiliyoruz” diyor.
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Yazının devamını bir sonraki sayımızda okuyabilirsiniz.

2018 Etkinlik Takvimi
Etkinlik Adı

Etkinlik Tarihi

Etkinlik

7. 5. 2018 - 11. 5. 2018

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

CNC Torna Operatör Eğitimleri
(ANKARA)

21. 5. 2018 - 25. 5. 2018

CNC Torna Operatör Eğitimleri
(İSTANBUL)

28. 5. 2018 - 1. 6. 2018

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

CNC İşleme Merkezi Operatör Eğitimi
(ANKARA)

4. 6. 2018 - 8. 6. 2018

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

4. 6. 2018 - 8. 6. 2018

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

10. 9. 2018 - 14. 9. 2018

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

24. 9. 2018 - 28. 9. 2018

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

10. 12. 2018 - 14. 12. 2018

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

CNC Torna Operatör Eğitimleri
(İSTANBUL)

Esprit CAM ile Kayar Otomat Eğitimi

CNC İşleme Merkezi Operatör Eğitimi
(ANKARA)

CNC Torna Operatör Eğitimleri
(ANKARA)

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

VEFAT DUYURUSU
AYDIN TRAFO firmasının kurucu ortaklarından

ÖZDEN TÜJÜMET
vefat etmiştir.
Merhuma Tanrıdan rahmet,
ailesine başsağlığı dileklerimizi sunarız.

TEŞEKKÜR

İÇİMİZDEN BİRİ

Mustafa Bozkurt
TEZMAKSAN Doğu Satış Sorumlusu

23 Mart 1982’de İstanbul’da doğdum. Bir yüksekokulun perakende
satış ve mağaza yöneticiliği bölümü mezunuyum. İş hayatıma Arçelik
A.Ş’de satış müdür yardımcılığı pozisyonunda başladım.
TEZMAKSAN markasını uzun yıllardır biliyorum. Sektöre çözüm
üreten öncü firmalar arasında ilk sırada gelmektedir. 2017 yılından bu
yana TEZMAKSAN bünyesinde Doğu Satış Sorumlusu olarak görev
yapmaktayım. 10 yıldır evliyim. Altı yaşında bir oğlum var. Adı:
Rüzgar Efe… Boş zamanlarımda oğlumla vakit geçiriyorum. Tiyatro
ve sinemaya gitmeyi, kitap okumayı seviyorum ama genellikle satış
teknikleri üzerine kitaplar okuyorum.

ÜCRETSİZ ABONE FORMU

DOĞUM GÜNLERİ

MAYIS

HAZİRAN

Gökmen BOZTOPRAK
Cüneyt YILDIZ
Cenk TOMRUK
Damla AYŞAN
Yurdanur BÜKE
Tuğçe KARADAĞ

Berna ŞIKEL
Filiz ÖZGEN
Elif BÜTÜNER
Fatih AYAYDIN
Ali YANIK
Yasin KARANFİL
Enes DÜĞÜMOĞLU
Ayşe ÖZBEK
Osman ZEYREK
Yusuf TIRPAN

7.5.1980
11.5.1987
13.5.1986
19.5.2000
21.5.1971
22.5.1991

3.6.1977
5.6.1985
7.6.1981
10.6.1978
16.6.1988
19.6.1990
22.6.1993
25.6.1993
27.6.1985
27.6.1985

