GENEL MÜDÜR

Hakan AYDOĞDU

TEZMAKSAN Genel Müdürü
TEZMAKSAN’ın teknoloji dünyası, her geçen gün kendini yeniliyor. Üstelik bu dünya, sadece ürün yelpazesine eklediği yeni
marka ve modellerle değil; çözüm önerileri, mühendislik proje ve uygulamaları ile daha da büyüyor.
TEZMAKSAN’ın her departmanı, kendi uzmanlık alanı doğrultusunda fikir geliştirip sunuyor. TEZMAKSAN CV Bankası,
KAPASİTEMATİK ve geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz PARKURDA’nın yanı sıra ilk lansmanı MAKTEK Konya’da
gerçekleştireceğimiz CUBEBOX da hayata geçti.
TEZMAKSAN olarak tek misyonumuz teknoloji satmak değil. Bizi sanayide neredeyse 40 yıla taşıyan çözüm ortaklarımızı, daha
ileri noktalara taşımanın yollarını ısrarla arıyoruz. İmalatta hizmet veren TEZMAKSAN müşterileri hangi uygulamaları kullanırsa
verim elde eder, rekabet gücünü artırır? İşte bu sorulara yoğunlaşarak, sanayideki ihtiyaçlar doğrultusunda yeni teknoloji ve
uygulamalar geliştirdik.
Sektördeki oyuncuları buluşturan ilk ve tek dijital platform: PARKURDA
PARKURDA, imalat sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği ilk dijital platform olarak kurgulandı. Amacımız, imalat
sektöründeki oyuncuları güvenli bir bilgi paylaşımı ortamında bir araya getirerek Türkiye’nin üretim ve rekabet gücünü artırmak.
CNC operatörü arayışındaki firmalarla iş bulmak isteyen operatörleri; fason iş yaptırmak isteyenle fason iş almak isteyenleri
buluşturan; mesleğinde kendini geliştirmek isteyenlere bilgi desteği sağlayan bir buluşma noktası PARKURDA.
Siz de PARKURDA ile firma profilinizi oluşturarak üretim parkurunuzda boşta bulunan CNC’leriniz için fason iş alabilir; fason
iş vermek için fason imalatçı firmaları, CNC operatör arayışlarınız için CV Bankası’nı inceleyebilirsiniz. “Sektörden haberler”
bölümünde firma haberlerinizi yayınlatabilir; diğer firma haberlerini ve güncel teknolojik gelişmeleri takip edebilirsiniz.
Platformdaki “Akademi” bölümüyle CNC Operatörler, ücretsiz eğitim alabilir ya da açılan sınıflara katılabilir. Yine Akademi
bölümünden firmanızda eğitim almak için talepte bulunabilirsiniz.
Üretimde %50 verimlilik kazandıran CUBEBOX
MAKTEK Konya Fuarı’nda TEZMAKSAN’ın yeni heyecanını, CUBEBOX’ı sanayiciye sunacağız. CUBEBOX ile 24 saat
operatörsüz, hatasız, duruş olmadan çalışabilir bir sistem sunuyoruz. Bu sistem ile özellikle gece vardiyalarında %50 verim
alabilirsiniz. Standart yapısı ile tüm CNC tezgahlara uyumlu olup, firmaya özel robot sistemlerinden %20 daha ucuz ve sadece “1
günde” devreye alınabilmektedir. CUBEBOX, tıpkı KAPASİTEMATİK gibi TEZMAKSAN Ar-Ge Mühendislerince geliştirilen
bir proje ve amacı, kullanıcıya verim kazandırmak.
TEZMAKSAN Uygulamalarına KOSGEB’den %60 destek var!
Yeni teknoloji ve uygulamalara açık olan vizyon sahibi çözüm ortaklarıyla bir müjde paylaşmak isteriz: KOSGEB işletmelerin
üretimde dijitalleşmesini desteklemek amacıyla oldukça faydalı bir proje çağrısı yayınladı. Buna göre; Endüstri 4.0 sistemlerine
geçiş için yatırım yapmak isteyen işletmeler, 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz ve 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak
üzere toplamda 1.000.000 TL’ye kadar destek alabilecek.
Endüstri 4.0’a geçişteki yatırımlar olarak kabul gören CUBEBOX ve KAPASİTEMATİK; KOSGEB’in desteği kapsamında
bulunmaktadır. Destek oranı tüm bölgelerde %60 olup, son başvuru tarihi 2 Mayıs 2019’dur.
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TIMTOS 2019 Fuarı’nda yenilenen
TEZMAKSAN Modelleri

İki yılda bir Tayvan’ın başkenti Taipei’de düzenlenen Taipei Uluslararası
Makine ve Takım Tezgahları Fuarı (TIMTOS) bu yıl 4-9 Mart 2019 tarihleri
arasında gerçekleşti
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TEZMAKSAN, MAKTEK Konya’da
ziyaretçileriyle buluştu
TEZMAKSAN, 10-13 Nisan 2019 tarihlerinde ilk kez gerçekleşen MAKTEK Konya Fuarı’nda
güncel ve son teknolojilerinin yanı sıra uygulama ve hizmetlerini de sanayici ile buluşturdu.
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TEZMAKSAN Akademi’den “Kadınlara özel”
CNC Torna Operatörü Eğitimi

Fırsat eşitliği ve sanayide kadın farkındalığı konusunda ısrarlı olan TEZMAKSAN, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Gününe özel bir eğitim programı gerçekleştirdi.

14

“Teknoloji kiralayarak, cepte kalan sermayemizi
Ar-Ge’ye kanalize ettik, katma değer yarattık”

AG Havacılık Üretim Müdürü Engin Bek: “TEZMAKSAN, kökleri üretime dayanan
güvenilir bir firma. TUSAŞ-TAI ve Alp Havacılık gibi ülkemizin gurur kaynağı kurumların
onaylı tedarikçisi olarak havacılık sektöründe üretim gerçekleştiriyoruz.
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‘KAPASİTEMATİK’E devletten yüzde 60 hibe desteği
TEZMAKSAN tarafından geliştirilen ve şirketlerin karlılıklarını yüzde 30’a kadar artıran
yerli yazılım KAPASİTEMATİK, devlet tarafından destek kapsamına alındı. TEZMAKSAN
Genel Müdürü Hakan Aydoğdu “İşletmelerini yeni çağa hazırlamak isteyen işletmelere devlet
tarafından; yazılım giderleri olarak 100 bin TL hibe (geri ödemesiz), 100 bin TL de faizsiz
kredi desteği verilirken, destek oranı Türkiye genelinde yüzde 60’ı buluyor. Şirketler bu fırsatı
kaçırmamalı” dedi.

.
bir tezmaksan yayinidir
İmtiyaz sahibi:Hacı Mustafa Aydoğdu Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:Berna Şıkel Yayın Süresi:İki ayda bir kez
Yayın Adı:Machine Tool Express Baskı Yeri:Format Matbaacılık San ve Tic. Ltd. Şti.S Yeşilce Mah. Girne Cad. Dumanlı
Sok.No:2 4.Levent - İstanbul İSTANBUL Tel: 0 212 280 98 54 Fax: 0 212 268 38 84 Yönetim Merkezi:Tezmaksan Makina
San. ve Tic. A.Ş. Abdi İpekçi Cad. No:129 Bayrampaşa - İstanbul Tel: 0212 674 60 10 Faks: 0212 577 08 36

BİZDEN HABERLER
TIMTOS 2019 Fuarı’nda yenilenen TEZMAKSAN Modelleri
İki yılda bir Tayvan’ın başkenti Taipei’de düzenlenen Taipei Uluslararası Makine ve Takım Tezgahları Fuarı
(TIMTOS) bu yıl 4-9 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. TAITRA ve TAMI’inin birlikte düzenlediği
fuar, üç ayrı salonda 1230 katılımcı ve 7 bin stant ile açıldı. TEZMAKSAN Genel Müdürü Hakan Aydoğdu ve
TEZMAKSAN Satış Direktörü Erdinç Koç, hem fuarı gözlemlemek hem de temsil ettikleri markaların yanında
olmak için TIMTOS 2019 Fuarı’nda yer aldı. Satış Direktörü Erdinç Koç, markalarından pek çok yeniliği
beraberinde getirdiğini dile getirdi.

TEZMAKSAN’ın Tayvan markaları
TEZMAKSAN’ın marka ve makina parkurunda; fiyat ve performans
uygunluğunu Türkiye pazarında kanıtlamış, çok geniş yelpazede sunulan pek
çok marka ve modelde Tayvan teknolojileri var: Goodway, Takumi, Dahlih,
First, Finetech, Rayfeng, Extron, Kaoming, Everising, Supertec, Frontier;
farklı model ve türdeki tezgahlarla Türkiye sanayisinin torna-freze, işleme,
kesme ve taşlama ihtiyaçlarına cevap veriyor.
TEZMAKSAN Satış Direktörü Erdinç Koç, bu yıl sekizinci kez gördüğü
TIMTOS Fuarı’nda, Tayvan markası teknolojilerin Endüstri 4.0’a prezentasyonunu; makinaların izlenmesi ve verimlilik
analizlerine ilişkin yazılımların ve endüstriyel robotların artışını gözlemlediklerini belirtti.

TEZMAKSAN’ın Tayvan menşeili markalarında yeni gelişmeler

Supertec’ten yeni dik taşlama tezgahı: G25P - 50CNC
Supertec’in yeni geliştirdiği UVG-600 Dik Taşlama Tezgahı, 700mm’ye
kadar dış çap; 600mm’ye kadar iç çap taşlama imkanı sunuyor. Ayrıca
6 istasyonlu magazini sayesinde farklı form ve tipte taşlama yapma
imkanı kazandırıyor. Bu özelliğiyle büyük çaplı delik taşlama ve ağır
malzemeleri taşlamada epey kolaylık sağlıyor.
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Takumi’den hassas kalıp uzmanı Highspeed UR-1000
Yine Takumi’nin yeni modellerinden UR 1000 tezgahı yüksek
hızlı olması,5 eksen köprü tipi gövde yapısı ve 1000mm tabla
çapı ile Havacılıktan otomotive geniş bir yelpazaye uyumlu
olarak tasarlanmıştır ,
3 farklı kombinasyon olarak sunulabilmektedir
1 eksen döner işmili ve döner tabla
2 eksen döner işmili ve döner tabla
2 eksen döner işmili +döner tabla +sabit tabla

Dahlih DMX-320 5 Eksen İşleme Merkezi’nden marifet şovu

50 yılı aşkın tecrübesiyle Dahlih, Tayvan’da işleme merkezi üreten
en eski firmalardan biri. TIMTOS 2019 Fuarı’nda C tipi ve köprü tipi
tezgahlarıyla küçük ölçülerden büyük ölçülere kadar 5 eksen işleme
kabiliyetini gözler önüne serdi. Özellikle DMX-320 5 Eksen İşleme
Merkezi, 150 kilogramlık parça işleme kapasitesi ve 10.000-15.000
devir işmili seçenekleri ile kullanıcısına, parça işlemede çok farklı
ölçülerde bile rijitlik, hız ve hassasiyet sunuyor.

Goodway’den taşlama mucizesi: GRW 4010

Goodway, taşlama tezgahları konusunda yatırımlarını
sürdürüyor. TIMTOS 2019 Fuarı’nda B ekseni
uygulaması ile beraber krank mili taşlaması yapıldı.
Uygulama, Goodway’in bu konuda iddialı olduğunu
gösterdi. Goodway’de taşlama mucizesi yaratan GRW
4010, hızı ve elde ettiği yüzey kalitesiyle TIMTOS
2019’da öne çıkan modellerden biriydi.

Everising’den tam otomatik ve üç mengeneli
şerit testere tezgahı: P-50 ILA
Dairesel ve şerit testere tezgahlarıyla TIMTOS 2019
Fuarı’nda öne çıkan marka, özellikle tam otomatik
CNC ve tam otomatik şerit testeresi ile parça kesmedeki
iddiasını kanıtladı. Yeni modellerinden P150C dairesel
kesme tezgahı ve P50ILA 3 mengeneli şerit testere
tezgahı, TIMTOS 2019 Fuarı’nda yoğun ilgi gördü.
Everising’in bu modelleri, başta otomotiv olmak üzere
parça kesimi gerektiren tüm sektörlere hitap ediyor.
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BİZDEN HABERLER
TEZMAKSAN, MAKTEK Konya’da ziyaretçileriyle buluştu
TEZMAKSAN, 10-13 Nisan 2019 tarihlerinde ilk kez gerçekleşen MAKTEK Konya Fuarı’nda güncel ve son
teknolojilerinin yanı sıra uygulama ve hizmetlerini de sanayici ile buluşturdu.

Frontier D100
Elmas Uçlu Daire Testere
(Kapasite) Yuvarlak
(Kapasite) Lama
Testere Motor Gücü
Hidrolik Pompamotor Gücü
Testere Hızı
Testere Ölçüsü
Kesme İlerlemesi
Yükleme Tablası (Sehpa)
Sürme İlerlemesi
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: 15-100 mm
: 15-80 mm
: 15 hp
: 3 hp
: 30-130 rpm
: Ø360 x T2,5 x 40 mm
: Servo Motor ve Vidalı Mil ile
: 1200 mm x 5200 mm
: Servo Motor ve Vidalı Mil ile

TEZMAKSAN, CUBEBOX sistemi ile 24 saat operatörsüz, hatasız, duruş olmadan çalışabilir bir
sistem sunuyor. Bu sistem, özellikle gece vardiyalarında kullanıcıya yüzde 50 verim sağlayacak.
CUBEBOX, standart yapısı ile tüm CNC tezgahlara uyumlu olup, firmaya özel robot sistemlerinde
yüzde 20 daha ucuz ve sadece “1 günde” devreye alınabilmektedir. Ayrıca bu sistem ile robot
programlama bilgisine ihtiyaç duymadan parça değişimi yapabilirsiniz. Her tür kontrol ünitesi
ve robot markasına uyumlu; palet değiştirme özelliğine de sahip olan bu sistem, esnek yapısı ile
fabrika içerisinde makinadan makinaya kolayca taşınabilir bir yapıdadır. CUBEBOX’ın ilk lansma
MAKTEK Konya Fuarı’nda gerçekleşti ve ziyaretçiler sistemin çalışma şekline ilişkin bilgi aldı.

Sanayicinin, üretimi uzaktan takip etme ve mobil ortamda anlık rapor alma
ihtiyacına yönelik TEZMAKSAN tarafından geliştirilen KAPASİTEMATİK,
MAKTEK Konya’da TEZMAKSAN ziyaretçileriyle buluştu. Endüstri 4.0’a geçiş
için yatırımlar arasında görülen KAPASİTEMATİK, destek kapsamında bulunuyor
ve KOSGEB tarafından destekleniyor. TEZMAKSAN, MAKTEK Konya’da;
işletmesini Endüstri 4.0’ın gerisinde kalmadan yeni çağa hazırlamak, karlılığını
arttırmak isteyen sanayicilere KAPASİTEMATİK’i tanıttı.

TEZMAKSAN, yatırım riski almak, servis ve bakım masraflarına katlanmak
istemeyen firmalara “Yatırım yapmayın, kiralayın” diyerek TEKNOLOJİ
KİRALAMA alternatifi sunuyor. Kiralamanın avantajlarını öğrenmek isteyen
firmalar, TEKNOLOJİ KİRALAMA standında bilgi aldı. Özellikle proje bazında
iş yapan firmalar, TEKNOLOJİ KİRALAMA uygulamasına yoğun ilgi gösterdi.
TEZMAKSAN’ın bu hizmeti, kullanıcılarına bir tezgahı yatırım yapmadan 12 aydan
48 aya kadar kullanma imkanı sağlıyor. Kiralamanın en büyük avantajlarının başında:
Tezgah yatırımı için planlanan yüklü sermayenin kaliteye yatırımını mümkün kılması.

MAKTEK Konya Fuarı’nda bilgilerini tazeleyip eğitim düzeylerini bir üst seviyeye
taşımak isteyen operatör ve operatör olmayı düşünen ziyaretçiler, TEZMAKSAN
AKADEMİ standında bilgi alıp başvuruda bulundu. Sektörde nitelikli işgücü
yaratma ve kalifiye personel eksikliğine çözüm bulma amacıyla hayata geçen
TEZMAKSAN Akademi, hem firmalara hem bireysel öğrencilere hem de mesleki
ve teknik lisesi öğrencilerine 2015’ten beri CNC eğitimleri veriyor.
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BİZDEN HABERLER
TEZMAKSAN Akademi’den otomotiv tedarik devi
ESTAŞ’a CNC Torna Operatör Eğitimi
TEZMAKSAN Akademi tarafından 4-8 Mart 2019
tarihlerinde düzenlenen CNC Torna Operatör
Eğitimi tamamlandı. Eğitim, TEZMAKSAN
Akademi Öğretim Görevlisi Sinan Soydan
tarafından Sivas’taki ESTAŞ fabrikasında verildi.
ESTAŞ Eksantrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasında
çalışan operatörler, Sivas’ta TEZMAKSAN Akademi
tarafından 4-8 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenen
CNC Torna Operatör Eğitimine katılıp hem teorik
eğitim aldılar hem de makina başında gerçekleşen
uygulamalarla eğitimlerini tamamladılar. Almış
oldukları eğitim sayesinde yeni bilgiler edinerek,
bilgilerini tazelediler. Bu eğitimle ESTAŞ, bünyesinde
çalışan operatörlerin yetkinlik kazanmasıyla
üretimdeki verimliliğini artıracak.

İTÜ Facilis Otomobil Takımı, TEZMAKSAN uygulama
desteğiyle Eco-Marathon’a hazır
İTÜ Facilis Otomobil Takımı, Londra’da
düzenlenen Shell Eco-Marathon yarışmasına
TEZMAKSAN’ın teknik desteğiyle işledikleri
parçalarla hazırlandı.
İTÜ Facilis Otomobil Takımı’nın temsilcisi ve İTÜ
Makine Mühendisliği öğrencisi Erdem Çalışkan’ın
çağrısı yankı buldu ve İTÜ Facilis Otomobil Takımı,
TEZMAKSAN’ın misafiri oldu. TEZMAKSAN CAD/
CAM Tasarım Sorumlusu Adil Yıldız’ın da ilgilendiği
projede, Dahlih PT-128A 5 Eksen İşleme Merkezi’nde
parça işlemesiyle İTÜ Facilis Otomobil Takımı’na
teknoloji ve uygulama desteği verildi.

TEZMAKSAN, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde
teknolojiyi konuştu
TEZMAKSAN, Mekatronik Mühendisleri
Derneği (MEKMUDER) Üniversite
Temsilciliği Komisyonu tarafından Isparta
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde
gerçekleşen programda öğrencilerle buluştu.

Gerçekleşen programda TEZMAKSAN Müşteri
İlişkileri Koordinatörü Yalçın Paslı; mühendislerin
çalışma sahaları, TEZMAKSAN firmasının misyonu
ve vizyonu hakkında bilgi verip Torna ile Şekillenen
Hayatlar kitabının içinden alıntılar gerçekleştirdi.
Paslı, Endüstri 4.0 ve Girişimciler, Türkiye Otomotiv
Sektörü ve sektörün öğrencilerden beklentileri gibi konu
başlıklarına da değindi.
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Türkiye ve dünyada kadın işgücü ve istihdamı
Marmara Üniversitesi Kadın Araştırma Merkezi tarafından “Türkiye ve Dünyada Kadın İşgücü ve İstihdamı”
konulu panel düzenlendi. Panelde konuşmacı olarak yer alan TEZMAKSAN Müşteri İlişkileri Koordinatörü
Yalçın Paslı, “Kadın Sanayici Olmaz mı Dediniz?” kitabını anlattı, sanayici kadınların yaşam öykülerini paylaştı.
Marmara Üniversite Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın
Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi (ESKAR) tarafından
Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen “Türkiye ve
Dünyada Kadın İşgücü ve İstihdamı” konulu panel 6 Mart’ta
üniversitenin Sultanahmet Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.
Panel, ESKAR Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu’nun
konuşması ile başladı. Konuşmasında, Türkiye ve dünyada
kadın işgücü ve istihdamına yönelik rakamlardan bahseden
Ayanoğlu, tüm katılımcılara teşekkür ederek saygılarını sundu. Programın
devamında panelin moderatörü olarak A Para spikeri Merve Tepe ile diğer
panelistler TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, Eski Aile Bakanı Yardımcısı Prof.
Dr. Aşkın Aşan; sanayici kadınların öz yaşam öykülerinin derlendiği “Kadın
Sanayici Olmaz Mı Dediniz?” kitabını kaleme alan Yalçın Paslı, Kadın
Girişimciler Derneği Üyesi Nezihe Kılınç ve İstanbul Kuyumcular Odası
Başkanı Mustafa Atayik, konuşma gerçekleştirdi.

Kadın makineciler Hacettepe’de
MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erkunt Armağan, Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu,
Tezmaksan Makine Müşteri İlişkileri Koordinatörü Yalçın Paslı ve Erkunt Traktör AŞ Kurumsal Performans
Müdürü Bahar Aydın Baydık ile birlikte MAİB’in “Kadın Makinecilerle, Var Gücümüzle” projesi kapsamında
Hacettepe Üniversitesi’nde mühendis adayı öğrencilerle bir araya geldi.
Zeynep Erkunt Armağan, burada yaptığı konuşmada, kadın mühendislerin
mutlaka üretim süreçlerinde yer alması gerektiğini söyledi. Kadınların akıllı,
sabırlı, dikkatli, detaycı ve titiz yaradılışlarından dolayı iş hayatında önemli
başarılar elde ettiklerine dikkati çeken Armağan, “Kadın mühendislerimiz
içlerinde var olan gücün farkına varmalı,
bir adım öne çıkmalı ve ‘Ben yaparım’
demeli, ‘Ben de yaparım’ değil. İnsan sadece
kendisi ile rekabet etmelidir. Ben mühendis
kadınlarımızın üretimin havasını bir kere
soluduklarında bundan vazgeçemeyeceklerini
biliyorum.” diye konuştu.

Yalçın Paslı ise “Pahalı diplomanızı ucuz
işlerde harcamayın” tavsiyesinde bulundu.
Paslı, “Üretmek için insan kaynağına
ihtiyacımız var. Bu sıkıntıyı endüstrisi
gelişen Almanya bile yaşıyor. Ülkemizin geleceği için sizler önemlisiniz. Üretim tarafına gelin
ki ülkemiz biraz daha gelişsin” diyerek gençlere çağrıda bulundu. Kadınların işlerinde titiz
olduklarını vurgulayan Paslı, özellikle son yıllarda sanayide kadın istihdamı noktasında giderek
artan bir talep olduğunu bildirdi.
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TEZMAKSAN Akademi’den “Kadınlara özel” CNC Torna
Operatörü Eğitimi
Fırsat eşitliği ve sanayide kadın farkındalığı konusunda ısrarlı olan TEZMAKSAN, 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Gününe özel bir eğitim programı gerçekleştirdi. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen kadın CNC
Torna Operatörlerine, TEZMAKSAN Akademi’de üç gün süren ücretsiz eğitim verildi.
TEZMAKSAN Akademi’de üç günlük teorik ve uygulama eğitimi alan dokuz kadın, aldıkları eğitimin ve CNC operatörlüğünün
önemini anlattı.

Sanayide kendini geliştirmek isteyen
herkese yer var
Hilal Otomat Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kalite Yönetim Temsilcisi Kübra Ayrancı
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Geleceğini imalat sektöründe gören kadınlara şu mesajları
verdi: “Erkekler olduğu gibi kadınlardan da sanayici
olabilir. Bunu başarmak için kadınlarımızın üzerine düşen;
toplumdaki algıya aldırış etmeden, gelişerek yola devam
etmek. Her sektörde olduğu gibi sanayimizin de en önemli
problemi kalifiye personel. Sanayide, kendini geliştirmek
isteyen herkese yer var. Kadınların gücü, bir hayali
gerçekleştirmek için yeterli. Eğer ki geleceğini sanayide
gören kadınlar CNC operatörü olmak istiyorlarsa, bilmeliler
ki: Bizim onlara her zaman ihtiyacımız var.”

Bilinsin istiyorum ki CNC operatörü olmak
isteyen kadınlara sanayide inanılmaz
ihtiyacımız var

Özge Torna Pres Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.
İşletme sahibi Özge Çetin

TEZMAKSAN Akademi’de aldığı eğitim sürecini değerlendirirken
Çetin, yolunun sanayi ile kesişme hikayesini şöyle anlattı:
“Kendimle ilgili çok farklı hedeflerim vardı, babamın atölyesine
destek olmak için sanayiye adım attım. İyi ki de adım atmışım,
işin içine girdikten sonra üretimin önemini fark ettim. Yaklaşık
yedi yıldır bu sektördeyim. Adaptasyonum hızlı gerçekleşti.
‘Artık kendime neler katabilirim’ diye düşünürken TEZMAKSAN
Akademi’deki, kadınlara özel eğitimle karşılaştım.

Elbette kadından sanayici olacağına inanıyorum

Transvaro Elektron Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Cad / Cam sorumlusu Rabiya Adile Ekici

Kadınlar için CNC operatörlüğünün ideal bir meslek olabileceğini
anlattı. Ekici, “Makine mühendisliği mezunuyum. Elbette kadından
sanayici olacağına inanıyorum. Bunu ispatlamış sayısız başarılı örnek
var. CNC operatörlüğü çok ihtiyaç duyulan, ciddi bir meslek. Kadınların
meslek seçiminde biraz daha cesur olmaları gerekiyor. Umarız ki CNC
operatörlüğünün ciddiyeti anlaşılır ve daha fazla CNC operatörü kadın
görürüz gelecekte” sözleriyle kadınları sanayide çalışmaya davet etti.
Eğitimin son aşamasında TEZMAKSAN Yönetim Kurulu Üyesi Fatma
Aydoğdu, eğitimini tamamlayan kadın öğrencileri tebrik etti ve 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Merak etti, CNC Operatörü oldu, şimdi kendi üretim
atölyesi var
Ege Makine Genel Müdürü Hülya Erarslan:

Lise mezunuyum, muhasebe deneyiminin ardından Seka Selüloz ve Kağıt
Fabrikası’nda devam ettim çalışmaya. Kağıdı üretmek için tomrukların biçilip
işlenmesini gördüğümde üretimin emek istediğini anladım. Seka’nın özelleşmesiyle
yolum bir talaşlı imalat firmasına düştü. Hafta içi stok, ambar ve sevkiyat görevlisi
olurken, cumartesi günleri CNC torna tezgahlarını incelerken buldum kendimi. Hatta
uygulama yapmaya başlamıştım. CNC’lere ve imalata dair bir şeyler öğrendikçe,
merakım daha da arttı. Kendimi yetiştirmek adına ithalat ve ihracat, muhasebe
eğitimleri aldım. İlgimi çeken bir alan olduğu için imalata adım atmak istedim.
Teşviklerden de faydalanabileceğimi düşündüm ve Ege Makina’yı kurmak için adım
attım. Firmada fason olarak talaşlı imalatta bağlantı yedek parçaları üretiyoruz.
Otomotiv debriyaj, pompa, vana, makina, ev aletleri üretimleri yapan birçok firma için
üretim yapıyoruz.
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ÜRÜN HABERİ
“TEZMAKSAN’dan aldığımız Frontier ile öğrencilerimiz,
plastik kalıplarını işleyerek temel eğitim alacak”
PAGEV MTAL Müdürü Özkan Cantürk: “Okulumuz PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, plastik
sektörüne kalifiye işgücü sağlamak üzere 2002’de hayata geçti. Öğrencilerimiz, okulda bulunan talaşlı imalat
atölyesinde; talaşlı üretimin teorik ve pratik olarak temellerini alırlar, sonrasında plastik kalıplarının imalatını
gerçekleştirirler. Frontier MCV 650’yi plastik kalıp işlemede uygulamalı eğitim vermek için temin ettik.”

Özkan Cantürk

PAGEV MTAL Müdürü

Bize okulunuzdan bahsedebilir misiniz?
Türkiye’de önemli ölçüde bir plastik sektörü var. Bu sektöre yetişmiş, kalifiye işgücü sağlamak adına 2002 yılında PAGEV Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi açıldı. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın girişimiyle kurulan okulumuz, plastik
teknolojisi alanında yer alan dalların yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veriyor.
Okulunuzda hangi dallar var?
Okulumuzdaki Plastik İşleme Dalı, plastik işlemecisinin sahip olması gereken plastik üretim teknolojileri ve üretim süreci ile ilgili
yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verir. Plastik Kalıp Dalı’nda ise bir plastik kalıpçısının sahip olması gereken
plastik kalıp teknolojileri ve kalıp üretimi ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir.
Yakın zamanda TEZMAKSAN’dan bir adet Frontier MCV 650 temin ettiniz…
Öğrencilerimiz, okulumuzda bulunan talaşlı imalat atölyesinde; talaşlı üretimin teorik ve pratik olarak temellerini alırlar, sonrasında
plastik kalıplarının imalatını gerçekleştirirler. Plastik kalıpların imalatı, plastik sektörünün basamağı… Haliyle talaşlı imalat
atölyesinde aldıkları uygulamalı eğitim, hayati önem taşıyor. Biz de PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu atölyede ileri
teknolojilerle öğrencilerimize eğitim vermek istiyoruz. İhtiyaç üzerine TEZMAKSAN’dan Frontier MCV 650 temin ettik.
Frontier MCV 650 yatırımıyla neyi amaçladınız?
Öğrencilerimiz, okulumuzun bu yatırımıyla talaşlı imalatta daha iyi uygulama yapabilecek. Mesleki ve teknik liselerin en büyük
misyonlarından biri okul sıralarında edinilen teorik bilgileri, atölye ortamında verilen eğitimle pratiğe dökmelerini sağlamak olmalı.
Elbette bu konuda teknoloji yatırımı çok önemli... Frontier MCV 650’yi plastik kalıp işlemede uygulamalı eğitim vermek için temin
ettik. TEZMAKSAN, fiyat – performans uygunluğu olan teknoloji markalarını mesleki ve teknik liselere sunuyor, dolayısıyla Türkiye
sanayisine işgücü yetiştirmede faydalı bir iş yapıyor.
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Eskişehir

“Teknoloji kiralayarak, cepte kalan sermayemizi
Ar-Ge’ye kanalize ettik, katma değer yarattık”
AG Havacılık Üretim Müdürü Engin Bek: “TEZMAKSAN, kökleri üretime dayanan güvenilir bir firma. TUSAŞTAI ve Alp Havacılık gibi ülkemizin gurur kaynağı kurumların onaylı tedarikçisi olarak havacılık sektöründe
üretim gerçekleştiriyoruz. TEZMAKSAN’dan Hurco gibi hızlı, hassasiyet gözeten, sağlam bir teknolojiyi
kiralayarak; yatırımlarımızı Ar-Ge ve inovasyona kanalize ettik. Böylece katma değerli üretim ivmesi yakaladık.
Üretimi iki vardiya olarak planlamıştık ancak tezgahtan maksimum verim alınca vardiyayı üçe çıkardık. Hem
teknolojimizden hem kiralama uygulamasından gayet memnunuz.”

Cem Koçoğlu

TEZMAKSAN Bursa Bölge Sorumlusu

Engin Bek

AG Havacılık Genel Müdürü

AG Havacılık’tan bahseder misiniz?
AG, “Artı Gürbüz” şirketler grubunun kısaltmasıdır. Çeşitli sektörlere yatırım yapan grup, Eskişehir’de ilerlediğini gördüğü
havacılık sektöründe de üretim gerçekleştirmek istedi. Böylece AG Havacılık, bir adet 5 eksen tezgahla 2015 yılında hayata
geçti. AG Havacılık, “Özgün Helikopter Projesiyle” çok güzel bir trend yakaladı. Özgün Helikopter’in radyo frekans sistemi ve
pedaliye grupları AG Havacılık bünyesinde yapıldı. Bu proje AG için mükemmel bir deneyim olmanın yanı sıra TUSAŞ’ın onaylı
tedarikçisi olmanın bir adımıydı.
TEZMAKSAN’la nasıl tanıştınız?
TEZMAKSAN’ı şahsi olarak 1990’lı yıllardan bu yana tanıyorum. Çalıştığım yerlerde hep TEZMAKSAN tezgahları vardı.
TEZMAKSAN’la ilgili beni etkileyen şey: Geçmişimizden kaynaklanan güven. Çünkü birçok firmadan önce küreselleşmişti ve
kökleri “üretime” dayanıyordu. Bir de TEZMAKSAN’dan tezgah almayacak bile olsak sorularımızı her zaman memnuniyetle
yanıtlıyordu. Bugün TEZMAKSAN’a güvenerek yanılmadığımızı çok rahatlıkla görüyorum. Üstelik ileri teknolojinin sanayiye
kazandırılmasında TEZMAKSAN’ın çok büyük katkıları var.
Neler üretiyorsunuz, müşterileriniz kim?
AG Havacılık’ta uçakların yapısal parçalarını üretiyoruz. Sert metal, alüminyum ve titanyum alaşımları işleyerek üretim
yapıyoruz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi’nin (TUSAŞ-TAI) onaylı tedarikçisiyiz. Alp Havacılık’la yoğun şekilde çalışıyoruz.
TEZMAKSAN’ın bize kazandırdığı teknoloji gücüyle proje kapasitemiz arttıkça müşteri portföyümüz de artıyor.
Kiralamanın en büyük avantajı nedir sizce? Teknoloji kiralama ile sermayenizi tek bir teknolojiye bağlamak yerine,
“işletme sermayesi” olarak kullanabiliyorsunuz.
Satın almada kullanacağınız parayı, işletmenizi rakiplerden ayıran özel alanlara yatırım yaparak kullanmak, katma değer yaratır.
Biz satın alacağımız standart bir tezgahın parasını, Ar-Ge ve İnovasyon’da kullanmayı tercih ettik.
TEZMAKSAN’ın son zamanlarda ön plana çıkan markası Hurco’yu kiraladınız. Nasıl buldunuz Hurco’yu?
İlk defa kullandım ve çok şaşırdım. Hurco, çok sağlam, hızlı ve işimizi kolaylaştıran bir teknoloji. En önemli avantajlarından
biri: Hassasiyet… Havacılık sektöründe üretim yapıyorsanız maksimum hassasiyeti garanti etmek zorundasınız. Titanyum ve
sert metal işlemekten bahsedince aklımızca çok uçuk fiyatlı tezgahlar geliyordu. O teknolojilerin neredeyse üçte biri fiyatına
olan Hurco’da; haftanın altı günü, üç vardiya kesintisiz sert malzeme işliyoruz. Aslında planlamayı iki vardiya olarak yapmıştık
ancak tezgah sorunsuz ve güçlü olunca üretimi üç vardiyaya çıkardık. Hurco ile parçaları hızlı ve sorunsuz işlemekle kalmayıp
kusursuzluğu da garantileyebiliyoruz. Şu ana kadar teknik olarak hiçbir problem yaşamadık. Hurco bize iki şey kazandırdı:
Çok net gözlemlenen kalite ve süreklilik. Çok hassas ve stratejik bir sektörde üretim yapan bir imalatçı, daha ne isteyebilir ki?
Sözleşmemiz bitse bile tezgahımızı geri vermeye niyetimiz yok açıkçası.
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CNC, Robotik ve Otomasyon Ürünleri
Robotik Kontrol Sistemleri
Pulse Kontrolörler
R5000 / R6000 / R7000 / R8000
Network Haberleşmeli Kontrolörler
R5800 / R6800 / R7800 / R8800

Endüstriyel Robotlar
IRS J605 / IRS J610 / IRS J620 / IRS S405
IRS D401 / IRS D403 / EZ IRS G203 / IRS G305

Cnc ve Robotik Kontrol Sistemleri için
MPG-2000 (MPG El Çarkı)
Kablolu ve Kablosuz (Wireless)

Otomasyon Kontrol Üniteleri
APAC5000 / APAC5800
APAC6000 / APAC6800

Wi Fi

CNC Torna ve Freze
Dos Sistemli Kontrol Üniteleri
Pulse Servo Kontrolü

CNC Torna ve Freze
Linux Sistemli Kontrol Üniteleri
Network Servo Kontrolü
ENABLE INTELLIGENT MACHINES

Merkez
Abdi İpekçi Caddesi No: 129/5 34040 Bayrampaşa/İSTANBUL
T: +90 212 674 80 60 pbx F: +90 212 674 80 65
Depo
Necip Fazıl Bulvarı Keyap F1 Blok No: 90 34775 Ümraniye/İSTANBUL
T: +90 216 540 86 00 F: +90 216 540 86 01

marketotomasyon.com | info@marketotomasyon.com

Tasarruf sihirbazı KAPASİTEMATİK’e ulaşmak
artık çok daha kolay

www.kapasitematik.com

TEZMAKSAN tarafından geliştirilen ve şirketlerin karlılıklarını yüzde 30’a kadar artıran yerli yazılım
KAPASİTEMATİK, devlet tarafından destek kapsamına alındı. TEZMAKSAN Genel Müdürü Hakan Aydoğdu
“İşletmelerini yeni çağa hazırlamak isteyen işletmelere devlet tarafından; yazılım giderleri olarak 100 bin TL
hibe (geri ödemesiz), 100 bin TL de faizsiz kredi desteği verilirken, destek oranı Türkiye genelinde yüzde 60’ı
buluyor. Şirketler bu fırsatı kaçırmamalı” dedi.

Son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalı seyir ve artan enerji maaliyetler şirketleri tasarrufa yöneltiyor. Özellikle üretim
sektöründe faaliyet gösteren firmalar tasarruf konusunda yeni alternatifler arıyor. Hükümet ise tasarrufa yönelik teknoloji geliştiren
veya kullanan işletmelere destek oluyor. Tam bu noktada TEZMAKSAN tarafından geliştirilen yazılım programı KAPASİTEMATİK,
şirketlerin bu alandaki ihtiyaçlarına cevap veriyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen KAPASİTEMATİK, makina verimliliğini
analiz ederek, hataları anında raporluyor. Bu sayede kullanıcıya hatasız üretim imkanı sağlanıyor. Üretim esnasında kapasite
eksiklerini tespit eden sistem, iyileştirme yapılması gereken noktaları belirleyerek bildirimde bulunuyor. Makina performansı, arıza
dağılımı, planlı/plansız duruş süreleri ve makina ömrü gibi kritik noktaları analiz eden KAPASİTEMATİK, tüm bu verilerin online
izlenmesine ve arşivlenmesine imkan tanıyor. Böylece şirketler zamandan ve maaliyetlerden tasarruf ederken, karlılıklarını yüzde 25
ile 30 arasında artırıyor. Üstelik yerli yazılım olan KAPASİTEMATİK’i kullanan işletmelere devlet tarafından destek de veriliyor.
Hem üretici hem ülke kazanıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ülke ekonomisine fayda sağlayacak olan teknolojik yatırımları desteklediğini söyleyen
TEZMAKSAN Makina Genel Müdürü Hakan Aydoğdu “Teknoloji üreten veya ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde bu
teknolojiyi kullanan firmaların, belli limitlerde desteklenmesi bir süredir hayatta olan bir konu. KOSGEB’in bu alandaki girişimini
son derece doğru buluyorum. Biz de KAPASİTEMATİK gibi bir yazılımı ülkeye kazandırdığımız için son derece gururluyuz. Şirket
maliyetleri düşerken, hem üretici hem de ülkemiz kazanıyor. KAPASİTEMATİK’i kullanan şirketlerin yüzde 60’a kadar devletten
hibe alabilmesi de bu tür yatırımların önünü açıyor. İşletmelerini yeni çağa hazırlamak ve karlılığını artırmak için bu destekten
yararlanmak isteyen işletmelere; yazılım giderleri olarak 100 bin TL hibe (geri ödemesiz), 100 bin TL de faizsiz kredi desteği
verilirken destek oranı Türkiye genelinde yüzde 60’ı buluyor. Yerli makine alımlarında yüzde 15 oranında artı ilave yapılırken faizsiz
krediler de 18 ay ödemesiz 42 ay vadeli olarak sunuluyor” dedi.
Son başvuru tarihi: 2 Mayıs
Bu önemli projeye imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilirken, bu işletmelerin 2018 yılında bilanço
esasına göre defter tutması ve 2018 yılı verilerine göre net satış hasılatının en az 500 bin TL olması şartı aranıyor. Projeye son başvuru
tarihi ise 2 Mayıs 2019 olarak belirtildi.
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Tekirdağ

www.vastas.com

“Tezgah kullanılmaz hale geldikten sonra yapılan bakımın anlamı yok”
VASTAŞ Otomasyon Proje Müdürü Murat Tosun: “Planlı bakım, fazlasıyla önemsediğimiz bir konu.
Eskiden tezgahlarımızın bakımını kendimiz yapardık. Ancak daha ayrıntılı bir bakım yapmak gerektiğinden;
tezgahlarımızı profesyonel bir ele, yani TEZMAKSAN’a bıraktık. TEZMAKSAN, geniş kapsamlı bir bakım
yaparak tezgahlarımızın pek çok noktasına müdahale etti. Planlı bakımın temelinde: arıza oluşmadan önüne geçmek
var. Çünkü bir ürün, kullanılamaz hale geldikten sonra yapılan müdahalenin veya bakımın hiçbir anlamı yok.”

Erdinç Güney

Murat Tosun

TEZMAKSAN Bakım Sorumlusu VASTAŞ Otomasyon Proje Müdürü

Çok çeşitli vana üretiminiz var. Bize VASTAŞ’ın öyküsünden bahsedebilir misiniz?
Üretimimizin kökleri 1945’e dayanıyor. VASTAŞ, vana ve aktüatör tasarlayan, üreten ve tamir eden bir Türk şirketi. 74 yıllık
tecrübemizle dünya çapında 80’den fazla ülkeye petrol, gaz, su ve enerji projeleri için hizmet veriyoruz. 250’nin üzerinde
personelle yılda 11 bin tonluk üretim gerçekleştiriyoruz.
TEZMAKSAN’la ilişkileriniz nasıl başladı?
TEZMAKSAN’la CNC makineler ile ilgili olarak 2004’de çalışmaya başladık. TEZMAKSAN, müşterilerini uzmanlıkla
yönlendiren bir tedarikçi. Sadece satış değil, hizmet odaklı olduğunu da gözlemledik. Bugün fabrikamızda Goodway, Samsung
(SMEC), Toyoda, First ve Finetech olmak üzere TEZMAKSAN’nın temsil ettiği birçok CNC tezgah markası var.
TEZMAKSAN’ın planlı bakım hizmeti ile nasıl tanıştınız?
Eskiden makinalarımızın planlı bakımını kendimiz yapıyorduk. Tezmaksan bize bakım ile ilgili ilginç bir teklif ve bakım içeriği
sundu. Bu teklif ilgimizi çekti ve bu denemeyi yapmaya karar verdik. Bakımlarımızı da yaptırdık. Verilen hizmetten memnunuz.
Şimdi izleme ve ölçme pozisyonuna geçtik. Yaklaşık 1 yıl sonra daha iyi bir değerlendirme yapma fırsatımız olacak. Bakım
konusu önemsediğimiz, çok ciddiye aldığımız bir konu. TEZMAKSAN, teknik bilgi birikimi ve tecrübesi göz önüne alındığında
“İşin mutfağından gelen” bir firma.
Böylece makinalarınızın planlı bakımını TEZMAKSAN üstlendi, öyle mi?
Yaklaşık 10 tezgahımız, TEZMAKSAN’ın bakımından geçti. Planlı bakım çok kapsamlı bir süreç… Makinaların her aksamı
tek tek kontrol ediliyor. İlk kez bu kadar kapsamlı ve komplike bir bakım süreci yaşadık. Gördüğümüz şu ki: TEZMAKSAN’ın
sadece satış ve sonrası hizmetleri değil; planlı bakımları da profesyonel. Zaten firma, en yoğun çalıştığımız tedarikçilerden biri.
Bu bakım ile tezgahların pek çok noktasına müdahale ediliyor, tezgahlar deyim yerindeyse “check-up”tan geçiyor.
Planlı bakımın avantajlarını nasıl görüyorsunuz?
Belirttiğim gibi makinaların her bir aksamı tek tek inceleniyor. Planlı bakım ile oluşması muhtemel arızalar hakkında bilgi alıp
gerekli müdahaleyi yapabiliyorsunuz. Temelinde, arıza oluşmadan önüne geçmek var. Aslında planlı bakım “maliyet” olarak
görülse de, duruş süresini ve servis maliyetini kurtaran bir hizmet. Çünkü bir ürün, kullanılamaz hale geldikten sonra yapılan
müdahalenin veya bakımın hiçbir anlamı yok.
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Bursa

FİRMA HABERİ

“TEZMAKSAN hızlı, doğru hizmet anlayışını ve müşteri
memnuniyetini kendine ilke edinmiş”

www.agrinoks.com

AGR INOKS Üretim Müdürü Gökhan Kirvetözen: Atölyemizdeni beş tezgahtan dördü TEZMAKSAN
markası. Her şeyden önce zaman, sanayi için çok önemli. Sözleşmeyi yaptıktan sonra beş gün içinde
tezgahlarımız geldi, kuruldu; operatör-tezgah adaptasyon eğitimi sağlandı. TEZMAKSAN’ın serviste olduğu
kadar satış sonrası hizmetlerde de eli çok kuvvetli. Hızlı, doğru hizmet ve müşteri memnuniyetini kendine ilke
edinmiş bir firma. Her zaman birinci tercihimiz TEZMAKSAN olacaktır.

Gökhan Kirvetözen

AGR Inoks Üretim Müdürü

Cem Koçoğlu

TEZMAKSAN Bursa Bölge Sorumlusu

Firmanız ne zaman kuruldu?
Firmamızın temelleri dedemiz Mustafa Kemal Kirvetözen tarafından 1952 yılında karyola ve sandalye imalatıyla atıldı. Zamanla
babam Ali Osman Kirvetözen ve amcam Refik Kirvetözen de bu sanayi serüvenine katıldı. 1983 yılında kapasitenin artmasıyla beraber
“Ar Özen Çelik“ şirketi daha büyük bir tesiste kuruldu. 2004 yılında Ali Osman Kirvetözen tarafından farklı talepleri karşılamak üzere
“AGR INOKS” kuruldu. Bugün hala paslanmaz çelik sektörüne yönelik hizmet veriyoruz.
Hangi alanlarda üretim yapıyorsunuz?
Yat aksesuarlarından tutun, mağaza dekorasyonuna; merdiven korkulukları ve hastane ekipmanlarına kadar paslanmaz çeliğin
girebileceği pek çok sektörde iş yapabiliyoruz. Özel imalat da gerçekleştiriyoruz.
TEZMAKSAN’la nasıl tanıştınız?
TEZMAKSAN’la iletişimimiz 2014 yılında CNC Torna arayışımızla başladı. Birkaç firmayla görüştük ama bir dostumuz bize
TEZMAKSAN’ı önerdi. TEZMAKSAN sağ olsun, konuyla ilgilendi ve hemen sözleşmemizi imzaladık. Goodway GCL 2L ile talaşlı
imalata adım attık. Ancak biraz hızlı bir giriş yapınca yeniden bir yatırım yapma ihtiyacı duyduk. TEZMAKSAN’la alışverişimiz bir
de Finetech SMV 1060 H3L ile taçlandı. Böylece üç ay arayla iki tezgahımız oldu TEZMAKSAN’dan. Yine zamanla ihtiyacımıza
yönelik Goodway GA 3300L ve bir adet daha Finetech SMV 1060 H3L temin ettik.
Tezgahların performansından da bahsedebilir misiniz?
TEZMAKSAN’ın yönlendirmesiyle işimize en uygun tezgahları aldık. Bugüne kadar sıkıntısız çalıştılar. Zaten bir sıkıntı olduğunda
doğrudan bize çözüm sunacak ekibi de mevcut Bursa’da. Yüksek performanslı, hızlı, hassas ve kaliteli üretim konusunda temin
edebileceğimiz en iyi tezgahları aldık.
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TEKNİK MAKALE
www.belginoil.com

Doğru yağ kullanımı ile üretim verimliliğinizi artırabilirsiniz!
Belgin Madeni Yağlar, “Su ile karışan metal işleme sıvıları”
konusunda hazırladığı makale ile hem çevre duyarlılığını ortaya
koyuyor hem de üretimde verimlilik sağlamaya yönelik yağ
kullanım çözümlerini sunuyor.
Doğru ürün seçimi ve kullanımı ile elde edilecek kazanımlar:
- Operasyonel maliyetlerde düşüş
- Üretim verimliliğinde artış
- Atık bertaraf maliyetlerinde azalış
- Çevreye duyarlı ürünler
- Operatör sağlığı açısından yönetmeliklere uyum
Takım tezgahlarında metal işleme operasyonunun en önemli bileşenlerinden birisi
su ile karışan metal işleme sıvılarıdır. Kullanıcılar arasında genel olarak bor yağı,
soğutma sıvısı, kesme yağı, su ile karışan metal işleme sıvısı veya benzer isimler
ile ifade edilen sıvılardır. Bu sıvıların doğru hazırlanması, kullanımı ve kullanım
esnasındaki takibi; uzmanlık ve dikkat gerektirmektedir.
Doğru kullanım plansız duruşların önüne geçip üretim verimliliğini artırıyor
Bu ürünler metal işleme operasyonunda su ile karıştırılarak emülsiyon halinde
kullanılırlar. Bu yüzden emülsiyon performansının kontrolü, takibi ve gerekli
önlemlerin alınması emülsiyon ömrünün uzamasına; bakım maliyetlerinin
azalmasına ve tezgahlarda yaşanabilecek plansız duruşların önlenmesine yardımcı
olarak üretim verimliliğinin artmasını sağlar.
Su ile karışan metal işleme sıvılarının görevleri ve sağladığı faydalar:
- Çok iyi soğutma yaparak işlenen yüzey kalitesini ve takım ömrünü artırırlar,
- Korozyon ve pas oluşumuna karşı koruma sağlayıp sürtünmeyi azaltırlar,
- İyi yıkama özellikleri sayesinde depozit ve tortu birikimini önleyerek tezgah içi ve yüzeyinin temiz kalmasını sağlarlar,
- Metal işleme esnasında yağ dumanı ve sis oluşumunu önlerler,
- Parlama veya yanma riski yoktur,
- Emülsiyon hazırlanırken su ile düşük oranlarda karıştırılarak kullanıldığından ekonomiktirler.

Uygun ürün seçimi:
Seçimi yapılan ürünün tavsiye edilen şartlarda kullanımı ve kullanım esnasında yakın takibi üründen maksimum verim alınmasını sağlar.
• Prosese uygun ürün seçimi en önemli kriterdir ve uzmanlık gerektirir. Bu seçimi yapmak için prosesin tipi, tezgâh bilgileri, kullanılan
suyun kalitesi, işlenecek malzemenin cinsi, çalışma koşulları ve kullanım esnasındaki basınç bir bütün olarak değerlendirilmelidir.
• Doğru ve uygun ürün seçimi; emülsiyonun kullanım ömrünü, kesici takım ömrünü,
malzeme yüzey kalitesini ve ölçü hassasiyetini direkt etkiler.
• Müşterinin gereksinimlerini tam olarak karşılayacak ürün seçimi yapılmalıdır.

Uygun ürün seçimi:
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Makalenin devamına Machine Tool Express’in sonraki sayılarında ulaşabilirsiniz…

Detaylı
bilgi
için;

TEZMAKSAN Ar-Ge Mühendislerinden verimliği
%50 artıran yeni proje: CUBEBOX

CUBEBOX
videosunu
izlemek
için;

TEZMAKSAN, müşterilerinin rekabet edebilirliğini ileri seviyelere taşımak için yeni projeler ve uygulamalar
geliştirmeye devam ediyor. MAKTEK Konya Fuarı’nda lansmanı yapılacak olan CUBEBOX, sanayicinin
verimliliğini %50’den fazla artırmak için TEZMAKSAN Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirildi.
TEZMAKSAN İnovasyon ve İleri Teknoloji Çözüm Mühendisi Muhammet Bozkır, Robotik teknolojilerin
Eğitime Entegrasyonu ve CUBEBOX’a dair merak edilenleri yanıtladı.

Muhammet Bozkır

İnovasyon ve İleri Teknoloji
Teknik Çözüm Mühendisi

Hamdi Soydemir

“Robotik Teknolojilerin Eğitime Entegrasyonu” tam olarak nedir?
Sanayiciler bu cümleden ne anlamalı?
Sanayide aranan, robot alanında nitelikli personel sorununu çözmek
ve bununla birlikte mesleki yeterlilik sınavı ve eğitim içeriklerinde
güncelleme yapılması diyebiliriz. TEZMAKSAN olarak amacımız:
İmalattaki çözüm ortaklarımıza sadece teknoloji sunmak değil,
sunduğumuz teknolojiyi doğru ve efektif biçimde kullanarak
verimliliklerini arttırmak. Otomasyon sistemleri ve robotların, üretimde
çağ atlamak için üstlendikleri rol çok önemli. “Robotik Teknolojilerin
Eğitime Entegrasyonu” ile kullanıcılara nitelikli projeler gerçekleştirme
imkanı sunuyoruz.

Mekanik Tasarım Mühendisi

TEZMAKSAN olarak bu alanda faaliyet yürütmeye, robot
entegrasyonuna hangi amaçlarla başladınız?
TEZMAKSAN, makine sanayisinde kurumsal hafızasını ve
deneyimlerini, çeşitli mühendislik uygulamaları ile çözüm
ortaklarına sunuyor. Alanında uzman olduğu “MakineRobot Entegrasyonu” yaparak, “devreye alma” konusundaki
tecrübelerini sanayiye aktarmaktadır. Bugüne kadar entegratör
firmalara sunduğumuz “Robot- Makine haberleşmesi” desteğiyle
birçok projede önemli rol oynadık. 2019 yılında da bu alanda
yeni yatırım ve istihdam gerçekleştirerek, projelerimizi “anahtar
teslim çözümler” ile sunuyoruz.
TEZMAKSAN’ın YENİ projesi CUBEBOX’tan bahseder misiniz? Hangi amaçla hayata geçirdiniz?
Elbette müşteri ihtiyaçlarına göre teknolojik çözümler üreterek bu projeyi geliştirdik. Türkiye ve dünyadaki yoğun rekabet ortamında,
müşterilerimizin rekabet edebilirliğini ileri noktalara taşıma amacımız, CUBEBOX projesinin temel taşıdır. Çünkü kurum olarak
rekabetin anahtarının Ar-Ge, inovasyon ve katma değerli üretim olduğunun bilincindeyiz. TEZMAKSAN İnovasyon ve İleri Teknoloji
Departmanı olarak da “Müşterilerimize fayda sağlayacak, verimlilik arttıracak ve fark yaratacak hangi projeleri hayata geçirebiliriz”
sorusunda yoğunlaşıyoruz. CUBEBOX, ergonomik tasarımı sayesinde kolay devreye alma ile çok kapsamlı yapısıyla firmaların
verimliliğini yüzde 50’den fazla arttırmak amacıyla TEZMAKSAN Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirildi.
Kullanıcıların CUBEBOX ile kazanımları neler olacak? Özelliklerinden de bahseder misiniz?
CUBEBOX sistemi ile 24 saat operatörsüz, hatasız, duruş olmadan çalışabilir bir sistem sunuyoruz. Bu sistem ile kullanıcı özellikle
gece vardiyalarında %50 verim alabilir. Standart yapısı ile tüm CNC tezgahlara uyumlu olup, firmaya özel robot sistemlerinden %20
daha ucuz ve sadece “1 günde” devreye alınabilmektedir. Ayrıca bu sistem ile “Robot Programlama” bilgisine ihtiyaç duymadan parça
değişimi yapabilir. Her türlü kontrol ünitesi ve robot markasına uyumludur. Palet değiştirme özelliğine de sahip olan bu sistem; robot,
makina ile birlikte çalışırken operatör de magazini doldurup boşaltabilmektedir. Esnek yapısı ile fabrika içerisinde makinadan makinaya
kolayca taşınabilir bir yapıdadır.
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TORNA İLE ŞEKİLLENEN HAYATLAR
Sobacı Vehbi Usta’nın atölyesinden
şirketler grubuna uzanan bir hikaye
Kosova’da öğrendiği sobayı Türkiye’de daha iyi yapmaya çalışan bir baba, babasının yolundan giderek
sanayinin farklı kollarında kendini geliştiren, fabrika yapabileceği bir alana eğitim merkezi yapmayı tercih
etmiş bir sanayicinin, Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener’in yaşam öyküsü.
1950 yılında Kosova’da
doğup, 1955 yılında
Türkiye’ye göç etmiş bir
ailenin çocuğuyum. Babam
Vehbi Usta, Kosova’da
yapmakta olduğu sobacılık
mesleğine Türkiye’ye
geldiğinde devam etti.
Babam iyi bir soba ustasıydı,
mesleğini Avusturyalı ısı
mühendisinden öğrenmişti ve
işin standardını iyi biliyordu.
Bizde küçük yaştan itibaren
çalışmak adet olduğu için,
5 yaşından itibaren ben de
babamın yanında çalışmaya
başladım, soba yapmayı
öğrendim. Aradan bunca yıl
geçmiş olmasına rağmen,
bugün bile babam sayesinde
çok iyi öğrendiğim ve ezbere
bildiğim ölçülere göre
sobayı yapabilirim. Çalışmakla birlikte, teknolojik merakım çok fazlaydı. O zamanlarda görmeye değer takım tezgahı pek yoktu,
herhangi bir yerde torna gördüğüm zaman başında dakikalarca bekler, meraklı bir kedi gibi büyük bir heyecan ile incelerdim.
İlkokul sonrasında yaptığımız işin gereği Tophane Endüstri Meslek Lisesine devam etmeye karar verdim. Küçük yaştan itibaren
babamın yanında çalıştığım için, meslek seçimimi imalattan tarafa yapmaya karar vermiştim. Elektrik motoru yapmayı istediğim
için, ortaokuldan sonra kaydımı elektrik bölümüne yaptırdım. Ertesi gün babamın atölyesine gittiğimde babamı oldukça
üzüntülü gördüm, sebebini sorduğumda soba kalıplarını yapan Rafet Usta’nın babama ait kalıpları yetiştiremediğini, bu yüzden
müşterilerine mahcup olduğunu söyleyince ertesi gün okula giderek; bölümümü, yeni açılan kalıp atölyesi olarak değiştirmek için
istekte bulundum. Okulumuzun kurucusu olan Aydın Hoca’ya durumu izah ederek gerekli değişikliği yaptırdım. Biraz da şartların
zorlaması ile seçtiğim kalıpçılığı çok sevmiş ve meslek olarak benimsemiştim. Çok meraklı olduğum için hocalarım sadece
mesleği öğretmekle yetinmediler ayrıca beni kalıp konstrüktörü olarak yetiştirdi. Resme yatkın olduğumu gördü ve konstrüksiyon
(tasarım) eğitim verdi. Üç yıllık eğitimimin sonunda ülkemizin diplomalı ilk “kalıp konstrüktörü “olarak mezun oldum.
Liseden sonra da eğitimime devam etmek istiyordum, ailem lise bitinceye eğitim ile beni hep destekledi. İstanbul’da Yıldız Teknik
Üniversitesi’nde eğitime devam edebilmem için para kazanmak zorundaydım. Liseden kıymetli diploma ile mezun olmuştum. 1972
yılında Bursa’ya dönerek kendime küçük bir kalıp atölyesi kurmaya karar verdim.
Kendime güvenimden dolayı kimsenin cesaret edemeyeceği, kendimin bile hayal edemediği kalıpların yapımını üstlendim ve üretmeyi
başardım. Artık ismim duyulmaya başlamış bir de önüne “mektepli” lakabı takılarak “mektepli kalıpçı” olarak Bursa’da nam salmıştım.
Ne yazık ki ülkemizde “kalıp” denilince kek, ayakkabı, inşaat kalıbı akla geliyor ve kimse bu mesleğin farkına varamıyor.
Milletvekilliği dönemimde önce 29 bayan milletvekiline, sonra tüm parlamenterlere, bakanlara anlatmaya çalıştım ama dinleyen
kulağı olmayan bir otorite ile karşı karşıya olduğumu üzülerek fark ettim.
Kalıpçılık, dünyayı koşturan bir meslek dalıdır. İçinde bütün bilim dallarını barındırır. Çoklu, kaliteli, ekonomik üretim ancak
kalıp endüstrisinin varlığı ile mümkündür.
Mühendis olmak iyidir ama yeterli değildir. Herkes işini, işe yarar nitelikte yapmalıdır. Mezuniyetten sonraki ilk 10 yıl köle gibi
çalışabilmelidir. Bizler “bugünün efendisi olabilmek için geçmişte köle gibi çalışmayı” bilebildik. Bulunduğun ortamın ölçeği ne
olursa olsun bütün işletmeler kalkınmalı, çalışan kişiyi kıskandırmalı ve kamyon şoförlerinin bir zamanlar kasalarına yazdıkları
gibi “nazar etme ne olur, çalış senin de olur” felsefesini hiçbir zaman terk etmemeleri gerekmektedir.
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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)
363 n AXIS: ABNORMAL CLOCK (INT) Yerleşik pulse coderda bir saat hatası oluştu.
364 n AXIS: SOFT PHASE ALARM (INT) Dijital servo yazılımı, yerleşik pulse coderda geçersiz veri algıladı.
365 n AXIS: BROKEN LED (INT) Yerleşik pulse coderda bir LED hatası oluştu.
366 n AXIS: PULSE MISS (INT) Yerleşik pulse coderda bir darbe hatası oluştu.
367 n AXIS: COUNTMISS (INT) Yerleşik pulse coderda bir sayım hatası oluştu.
368 n AXIS: SERIAL DATA ERROR (INT) Yerleşik pulse coderdan iletişim verileri alınamıyor.
369 n AXIS: DATA TRANS. ERROR (INT) Yerleşik pulse coderdan alınmakta olan iletişim verilerinde bir CRC veya durdura biti
hatası oluştu.
380 n AXIS: BROKEN LED (EXT) Ayrı saptayıcı hatalı.
381 n AXIS: ABNORMAL PHASE (EXT LIN) Ayrı doğrusal ölçekte bir aşama veri hatası oluştu.
382 n AXIS: COUNTMISS (EXT) Ayrı saptayıcıda bir darbe hatası oluştu.
383 n AXIS: PULSE MISS (EXT) Ayrı saptayıcıda bir sayım hatası oluştu.
384 n AXIS: SOFT PHASE ALARM (EXT) Dijital servo yazılımı, ayrı saptayıcıda geçersiz veri algıladı.
385 n AXIS: SERIAL DATA ERROR (EXT) Ayrı saptayıcıdan iletişim verileri alınamıyor.
386 n AXIS: DATA TRANS. ERROR (EXT) Ayrı saptayıcıdan alınmakta olan iletişim verilerinde bir CRC veya durdurma biti
hatası oluştu.
Servo alarmları
401 SERVO ALARM: n---TH AXIS VRDY OFF n---inci eksen (eksen 1---8) servo yükseltici READY sinyali (DRDY) kesildi.
Sorun giderme prosedürüne bakınız.
402 SERVO ALARM: SV CARD NOT EXIST Eksen kontrol kartı sağlanmaz.
403 SERVO ALARM: CARD/SOFT MISMATCH Eksen kontrol kartı ve servo yazılımı bileşimi geçersiz.
Olası nedenler aşağıdaki gibidir:
· Doğru bir eksen kontrol kartı sağlanmaz.
· Doğru servo yazılımı hızlı bellekte kurulu değil.
404 SERVO ALARM: n---TH AXIS VRDY ON n ---inci eksen (eksen 1---8) READY sinyali (MCON) kesilmiş olsa bile, servo
sürücüsü READY sinyali (DRDY) hala açık. Veya güç kapatıldığında, MCON kapalı olsa bile DRDY açıldı. Servo arabirim
modülü ve servo amplifikatörü bağlı.
405 SERVO ALARM: (ZERO POINT RETURN FAULT) Konum kontrol sistemi hatası. Referans konumu geri dönüşünde bir
NC veya servo sistemi hatası nedeniyle, referans konumu geri dönüşü doğru şekilde yürütülemedi. Manüel referans konumu geri
dönüşünden yeniden deneyiniz.
407 SERVO ALARM: EXCESS ERROR Senkronize eksen konumu sapmasındaki fark, ayarlanan değeri aştı.
409 SERVO ALARM: n AXIS TORQUE ALM Anormal servo motor yükü saptandı. Yada, Csmodunda anormal iş mili motor
yükü saptandı.
410 SERVO ALARM: n---TH AXIS --- EXCESS ERROR n ---inci eksen (eksen 1---8) durduğunda konum ofset değeri
ayarlanan değerden büyük. Sorun giderme prosedürüne bakınız.
411 SERVO ALARM: n---TH AXIS --- EXCESS ERROR n ---inci eksen (eksen 1---8) hareket ettiğinde konum ofset değeri
ayarlanan değerden büyük. Sorun giderme prosedürüne bakınız.
413 SERVO ALARM: n---th AXIS --- LSI OVERFLOW n ---inci eksene (eksen 1---8) ilişkin hata kaydı içeriği 231 gücünü
aştı. Bu hata genellikle hatalı şekilde ayarlanmış parametrelerin sonucu olarak oluşur.
415 SERVO ALARM: n---TH AXIS --- EXCESS SHIFT n---inci eksende (eksen 1---8), 524288000 birim/s’den daha büyük bir
hız ayarlanmaya kalkışıldı. Bu hata genellikle CMR’nin uygun şekilde ayarlanmamasından kaynaklanır.
417 SERVO ALARM: n---TH AXIS --- PARAMETER INCORRECT Bu alarm, n---inci eksen (eksen 1---8) aşağıda listelenen
koşullardan birinde olduğunda oluşur. (Dijital servo sistemi alarmı)
1) Parametre No. 2020’de (motor biçimi) ayarlanan değer belirtilen sınırın dışında.
2) Parametre No.2022’de (motor dönüş yönü) uygun bir değer (111 veya ---111) ayarlanmadı.
3) Parametre No. 2023’te geçersiz veri (0’ın altında bir değer, vs.) ayarlandı (motor devri başına geri besleme hızının sayısı).
4) Parametre No. 2024’te geçersiz veri (0’ın altında bir değer, vs.) ayarlandı (motor devri başına geri besleme konumunun sayısı).
5) Parametre No. 2084 ve No. 2085 (esnek alan dişli hızı) ayarlanmamış.
6) {1 --- kontrol eksenleri sayısı} sınırı dışında bir değer veya sürekli olmayan bir değer (Parametre 1023 (servo eksen numarası),
1 ile eksen sayısı aralığı dışında bir değer veya yalıtılmış değer (örneğin, öncesinde 3 gelmeyen 4) içeriyor.
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Equator™ 500 programlanabilir mastar – Daha büyük parçalar için akıllı proses
kontrol yöntemleri
Yeni model Equator 500 ile daha büyük parçaların mastar kontrolü mümkün; 500 mm çap, 400 mm boy çalışma hacmi ve
100 kg’a kadar parça yükleme kapasitesi
• Yüksek hızda ebat, pozisyon ve form hatalarının tespiti
• 45°C‘lik çalışma sıcaklığı aralığında bile hızlı sıcaklık değişimlerine karşı otomatik telafi özelliği
• Equator 500 kontrolörü üzerinden tezgahların takım offsetlerini otomatik olarak ethernet üzerinden değiştirebilme yeteneği
• Yeni otomatik parça yükleme/boşaltma sistemi

Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret edin: www.renishaw.com.tr/equator500

Renishaw Teknoloji Çözümleri Ltd. Şti. Şerifali Mah. Turgut Özal Bulv. No:193 Ümraniye 34775 İstanbul Türkiye
T +90 216 380 92 40 F +90 216 380 92 45 E turkiye@renishaw.com

www.renishaw.com.tr

