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Yılmaz Redüktör Sektörel Yaşam BülteniÜcretsiz Dağıtılır.

Mesut ve Sabahat Yılmaz’ın bir düşü gerçeğe 
dönüştürmeye adadıkları hayatlarının ve Yılmaz 

Redüktör’ün kuruluşunun öyküsüdür bu!..

Evliliklerinin ilk yılları sıkıntı içinde geçen Mesut Yılmaz, 
eşinden büyük destek gördü. Sabahat Hanım, dikişten 
kazandığı parayı biriktirdi, eşine verdi ve bir anlamda 
Yılmaz Redüktör’ün ilk sermaye birikimini yaptı.

Böylece 1958 yılında Şişhane’de ilk atölyeden bugün 
alanında Türkiye’nin lideri olan, Avrupa ve dünyanın 
saygın kuruluşları arasında yerini alan Yılmaz 
Redüktör’e gelindi…

HAZİRAN 2017

Bir dikiş makinesinden
bir dünya markasına...

İki “Yılmaz” Savaşçının Öyküsü!

Editör'den...
Yen i d e n me r ha ba!
Yılmaz Global’in ikinci sayısıyla karşınızdayız.

Bu bülteni çıkarmaya 
karar verirken, sizlerle 

aramızda doğrudan ve 
hayatın içerisinde ne 
varsa onu kapsayan bir 
bağ kurmak için yola 
çıkmıştık. O yüzden 
içimizden geldiği gibi 
rahat bir tavır sergiledik. 
Bültenin içeriğinde elbette 
sektörel konular, haberler, 

bilgiler olacaktı ama bunları aktarırken sıkmadan, 
yormadan başka konulara da girecektik. 
Bazen sizleri alıp eşsiz bir doğanın ortasında 
hayal ettirecek, bazen hayatı güzelleştiren 
sanatçılarımızı biraz daha yakından tanımaya 
çalışacaktık. Galiba oldu!

Yılmaz Global’in birinci sayısı sizler tarafından 
ilgiyle karşılandı. Ve tabii ki anlayışla... Çünkü bu 
işi tamamen amatör bir heyecanla yapıyorduk 
ve eksiklerimiz elbette olacaktı. Sizlerin ilgisi 

arttıkça, biz ısındıkça ve işi sahiplendikçe 
inanıyoruz ki çok daha iyi olacak.

Baharı yazla birleştirecek bu sayımızda yine 
yararlı ve keyifli bir içerik hazırlamaya çalıştık. 

Yılmaz Redüktör’ün temelini atan iki değerli 
kurucumuz Sabahat ve Mesut Yılmaz’a bir saygı 
yazısı göreceksiniz öncelikle… İkinci Dünya 
Savaşı yıllarına uzanan, zorluklarla ve çetin bir 
mücadeleyle geçen hayattan bir başarı hikayesi 
çıkaranları sizlere tanıtmak istedik. Bu hikayenin 
kahramanlarının bizlere olduğu gibi bir çoğunuza 
da bir yaşam kılavuzu olabileceğini umut ediyoruz.

Türkiye’nin el değmemiş güzelliği Çıralı ve Olimpos 
ile ilgili keyifli bir yazımız var. Yine Türk şiirinin en 
önemli temsilcilerinden, aşk şiirlerinin en güçlü 
temsilcilerinden Cemal Süreya bu sayımızın 
konuğu...

Keyifli okumalar!

Özlem Sönmezışık

Bu  sayıdan

Yılmaz Redüktör'den
Mühendis Adaylarına Eğitim Seminerleri

İki "YILMAZ” Savaşçının Öyküsü 
Zor Yıllarla ve Zorluklarla Mücadele

Başkan'dan Sesleniş
Ender Yılmaz / Yılmaz Redüktör
Yönetim Kurulu Başkanı

Yılmaz Redüktör
Piknik ve Çocuk Şenliği

ELK Motor
Marka Bilinirliği Artırıyor

Olimpos Antik Kenti
Çıralı & Olimpos

Aşk Yok Gayri Memlekette 
Cemal Süreya



Değerli İş Ortaklarımız,

Yılmaz Global yayınımızın ikinci sayısında 
firmalarımız ve dünyada sektörümüz 

hakkındaki gelişmeler hakkında kısa bilgiler 
aktarmak istiyorum. Yılmaz Redüktör tarafında 
yeni yatırımlar ve yeni ürünlerin gelişimleri dolayısı 
ile ileri boyutta çalışmalarımız devam ediyor. 2010 
yılında belirlenen orta vadeli stratejik planlamamız 
sonucu, fiziki alan yetersizliği sebebi ile 2017 
Şubat ayında Tekirdağ/Çerkezköy OSB içerisinde 
135.000.-m2 arazi içerisinde 38.000.m2 kapalı 
alana sahip olan yeni bir fabrika satın alındı ve 
buradaki tadilat çalışmalarına hızla başlanıldı. 
Toplam 100.000.m2 kapalı alan olarak planlanan 
yeni yatırım, 2017 Ekim ayı içerisinde CNC döküm 
işleme hattı taşınarak hayata geçirilecek. 2019 yılı 
sonuna kadar Beylikdüzü fabrikamızın tümünün 
yeni fabrikaya geçirilmesi planlandı. Taşınmadaki 
amaç ve düşüncemiz fiziki alan yetersizliği sebebi 
ile gelecek planlaması yapılmasındaki sıkıntılar, 
istanbul trafik sıkıntısı ve en önemlisi dünyanın 
peşinden gittiği Endüstri 4.0 uygulamalarını 
yapabilmek adına daha teknolojik ve verimli üretim 
yapabilecek yapıya sahip olabilmek açısından 
önem arz ediyor. Fiziki alan sıkıntısından dolayı 
ertelediğimiz yeni projelerimizin hayata geçirilmesi 
bakımından yeni Çerkezköy projesi çok stratejik 
ve öneme sahip olacak. Projelerimizin en başında 
rüzgar türbinleri, hızlı tren tahrik sistemi ve motoru, 
raylı sistem metro redüktörleri ile elektrikli araç 
tahrik sistemi oluşturmaktadır. Projelerimizden 
bazılarının test aşaması sonuçlandı ve kısa bir süre 
sonra seri üretime başlanılması düşünülmektedir.

Ayrıca Çerkezköy OSB içerisinde diğer fabrikamız 
Mes Elektromekanik Döküm fabrikamıza taşınma 
işlemi tamamlandı. Yıllık 80.000 Ton döküm 
kapasitesine sahip fabrikamız tam kapasite 
çalışmasına devam ediyor.

Bölgedeki bir diğer fabrikamız ELK Motor yıllık 
üretim kapasitesini her geçen gün daha fazla 
artmaktadır. ELK Motor markası 4.yılında sektörde 
kalite ve dizayn açısından daha iyi bilinmeye ve 
aranan bir marka olmaya başlandı. Yıllık 1 milyon 
adet üretim kapasitesini dolduracak yatırımlarına 
devam ediyor. Önemli olan yüksek üretim 
kapasitenizi aynı kalitede sürekli üretebilmektir. 
ELK Motor bunu başarmış durumdadır.

Otomasyon bölümü 
yatırımlarımız her geçen 
gün daha yukarılara doğru 
tırmanmakta henüz 6 aylık 
bir departman olan bölüm, 
müşterilerin güvenini 
fazlasıyla kazanarak aranılan 
çözümleri müşterilerine 
sunarak güçlü bir şekilde 
yolunda ilerlemeye devam 

ediyor. Müşterilerine kaliteli ürünlerini çok uygun 
fiyata temin ederek teknik çözümleri ile beraber 
sunmaktadır. Ayrıca Yılmaz Grubuna bağlı 

firmalarımız birbiri ile dijital ortamda entegre 
çalışarak müşterilerine daha güvenilir çözümler 
sunmaya devam ediyor, artık firmamız ürünlerinde 
tek yerden ve tek elden çözüm merkezi olmaya 
devam ediyor.   

Dünyada ve Türkiyede sektörel gelişmeler ;

Sektörde her gün yeni bir gelişme sağlanıyor 
özellikle bilgi teknolojileri alanında ve insan 
kaynaklarının önemi ortaya çıkıyor. Bizimde 
rollerimiz değişim göstermeye başladı artık, 
dünyadaki enerji alanında hızlı bir tüketim artışı 
gözlenmektedir. Endüstri 4.0 ana amaçlarından 
biri de enerji alanındaki hızlı tüketimin azalmasını 
sağlamak için yazılım ve donanımdaki ortak 
birliktelikleri sağlayarak üretim içerisinde talep 
edilen üretim sürelerini optimum seviyelere 
çekerek  enerji tüketim 
ihtiyaçlarının azaltılmasına 
katkı sağlayacak olmasıdır.

AB ve ABD dijital dönüşüm 
noktasında birçok 
destekler açıklarken, bazı 
öngörülere göre dünya 
üzerinde 2020 yılına kadar 
birbiri ile konuşabilen 50-
60 milyar üzerinde makine 
ve cihazın olabileceği 
söylenmektedir. Türkiye 
içerisinde Endüstri 4.0 
sanayi devrimi dönüşümü 

konusunda ilgili makamlar tarafından birçok 
destekler çıkmakta ve desteklenmektedir. Ayrıca 
sektörel verimlilik için üretimde yaklaşık %5 ile 
%10 arası verimlilik artışı beklenmektedir.

Dünyadaki bu hızlı değişim ve dönüşün atağında 
sektörümüzde her zaman öncü olmaya devam 
eden firmamız Yılmaz Redüktör yeni dijital 
yatırımları ile bu sürecin gerisinde kalmamak için 
çalışmalara uzun zaman önce başladı. Her geçen 
süre içerisinde olumlu sonuçlar da alınmaya 
başlandı. Özellikle makine üretimde redüktör ve 
elektrik motorlarına ihtiyaç duyulan her noktalarda 

hızlı ve ekonomik çözümleri sunmaya devam 
ediyoruz.

60 yıldır dünyada güvenilir ve tercih edilen 
markamız Yılmaz Redüktör 4.Sanayi Devriminin 
ana teması olan birlikteliği düzenleyerek 
haberleşme ve paylaşma kültürünü her alanda 
artırarak güçlü yurtdışı distribütör ağı, Türkiye 
bayi yapılanması ile değerli müşterilerinin istek 
ve talepleri doğrultusunda dünyada tanınan ve 
aranılan global marka yaratmanın haklı gururunu 
yaşamaktadır. Yılmaz Global dergisinin adı işte bu 
sebep dolayısı ile belirlenmiştir.

Her alanda güçlü markalar yaratmak için çok ama 
çok çalışıyor ve  sürekli yatırımlar yapıyoruz.       

Sağlıkla ve sevgiyle kalın...

YILMAZGLOBAL • Haziran 2017 • Sayı 2 • Syf 2

Başkan'dan Sesleniş...

Ender Yı lmaz
Yönetim Kurulu Başkanı / Yılmaz Redüktör A.Ş. 



Değerli Bülten Takipçilerimiz,

1996 yılından beri her sene katıldığımız ve 
Nisan ayı sonunda yapılan Hannover-Almanya 

Fuarı’nı bu sene de ardımızda bıraktık. Bu seneki 
“Industrial Automation”  konulu fuarın önceki 

birkaç yıla oranla daha canlı bir fuar olduğunu 
söyleyebilirim. Birçok Türk üreticinin katılımcı 
olduğu fuar firmamız Yılmaz Redüktör için de 
oldukça başarılı geçmiştir. 

Avrupa pazarından olumlu sinyaller gelmektedir. 
2017 başı birçok Avrupa firması için rekor cirolar 
ile geçmiştir. Avrupa makine üreticileri yeniden 
kapasitelerini doldurmakta ve üzerine çıkmaktadır. 
Tarım sektöründe de olumlu gelişmeler 
gözlenmekte ve tarım makinaları imalatçılarının 
2017 yılının ikinci yarısına kadar sipariş ile dolu 
olduğu bilgisi gelmektedir. Bu da temel pazarı 
Avrupa olan bizim gibi üreticileri sevindirmektedir. 

Firmamız için, hâlihazırdaçalışmakta olduğumuz 
ve Dünya’da çelik sektöründe lider konumda 

olan firma ile farklı ürün gruplarında ve ülkelerde 
ticaretimizi genişletme kararı alırken, yine rüzgar 
enerjisi sektöründe Dünya devi lider firmalar ile 
ön görüşmeler sağlanmış ve olumlu gelişmeler 
yakalanmıştır. Bunun haricinde Dünya’nın birçok 

noktasından bayilik talepleri alınmıştır. 

Konunun endüstriyel otomasyon olması sebebi 
ileözellikler robot teknolojileri, otonom üretim 
teknolojileri, sürücüler, motorlar ve endüstri 
4.0 uyumlu teknolojiler ön planda tutulduğunu 
gözlemledik. Yılmaz Redüktör grubu altında 
sunduğumuz çözüm ve ürünler de fuarın konusu 
ile tam bir paralellik göstermektedir. Yılmaz 
Redüktör, 1958 yılından beri üretmekte olduğu 
endüstriyel dişli kutuları ve motorlu redüktörler 
yanında dört yıldır seri üretimini yaptığı “ELK 
Motor” markası altında üretilen yüksek verimli 
“IE3” motorlarını ve yine 2017 yılbaşından itibaren 
sunduğu dört farklı seviyedeki sürücü ailesini  
fuar ziyaretçilerine tanıttı. 

Yılmaz Redüktör, ürün ailelerini Dünya’nın 

müşterilerinin beklentisi doğrultusunda geliştirip, 
yeni ürünleri müşterinin kullanımına sunmaktadır. 
Bunu yaparken, müşterinin yeni ürünleri tanıması 
ve kullanabilir hale gelebilmesi için gerekli teknik 
desteği de eksiksiz sağlamaktadır. Özellikle 
endüstri 4.0’ı üretim yöntemlerini destekleyen 
ürünler geliştirilmesi ve aynı zamanda kendi 
iç üretimimizde de endüstri 4.0 kullanımının 
yaygınlaştırılması adına önemli yatırımlar 
yapmaktayız. Fuarda sergilediğimiz entegre 
sürücülü motor ve redüktör grupları, boşluğu 
azaltılmış redüktörlü motorlar bu amaca 
uyarlanmış ürünlerdir. Getirdiğimiz yeniliklerimiz 
arasında, sürücüler ve bunlar ile bütünleşmiş 
ürünler dışında, 470.000Nm’ye kadar genişletilmiş 
H tipi endüstriyel ürünler, K serilerinde ilave edilen 

ara ürünler, D serisine eklenen ufak ürünler de 
tanıtılmıştır. 

Sunduğumuz sürücü aileleri 4 ayrı sınıftan 
oluşmaktadır. Yılmaz Redüktör kullanıcılarının 
alışık olduğu şekilde yine sürücülerde de en basit 
kullanım seviyesinden, en karışık PLC fonksiyonları 
bütünleşmiş ürünlere kadar geniş bir yelpaze 
sunmaktayız. Buna devreye alma konusunda 
sunduğumuz hizmetler de eklendiğinde, firmamız 
şebekeden gelen enerjiden başlayarak, yükün 
çevrildiği hareket noktasına kadar gerekli tüm 
tahrik ve sürücü grubu ürünlerini tek bir elden 
sunmaktadır. Bu kullanıcılarımız için büyük 
bir avantaj sağlamaktadır. Buna “tahrik zinciri” 
diyoruz. Bu konuda eğitimler ve seminerler 
düzenlemekteyiz. Konu ile ilgili daha fazla bilgi 
için firmamıza dönüş yapabilirsiniz. Size yardımcı 
olmaktan mutluluk duyarız. 

Tüm Dünya’da barış ve huzur dileklerimle,
hoşça kalın. 

YILMAZGLOBAL • Haziran 2017 • Sayı 2 • Syf 3

IE3 Hannover 2017 Fuarı'ndaydı...

Metin Yı lmaz 
Genel Müdür / Yılmaz Redüktör A.Ş. 
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Yılmaz Redüktör ve ELK Motor bayii ve 
müşterilerine 4 – 13 Nisan tarihlerinde 

motor ve motor hız kontrol cihazları (sürücüler) 
konularında seminerler düzenlendi.

Yılmaz Redüktör Otomasyon Bölüm Müdürü 
Özgür Biliz sürücüler konusunda, ELK Motor 
Satış Müdürü Alkan Demircioğlu da elektrik 
motorları konusunda olmak üzere ve geniş 
katılıma cevap verebilmek adına Ankara, 
Bursa, Adana ve İstanbul illerinde tekrarlanan 
aktivitelerimize toplamda 100ün üzerinde bayi ve 
müşterilerimizden katılım oldu.

Özellikle yeni kurulan Otomasyon Bölümü ve 
çatısı altında bünyemize katılmış olan motor hız 
kontrol cihazlarının daha yeni bir konu olmasından 
dolayı biraz daha fazla zaman ayırdığımız konu 
başlığımız sürücüler olmuştur. Bu zaman zarfında 
ise sadece portföyümüze ekleyerek bayi ve 
müşterilerimizin beğenisine sunulan hız kontrol 
cihazlarının münferit özelliklerin anlatımının yanı 
sıra, çok daha genel ve sürücü konusunda marka 
bağımsız bilgiler de paylaşılmıştır.

Teknik olarak sürücünün doğası ve genel çalışma 
prensiplerinden tutun, doğru bilinen yanlışlara, 
tipik uygulama örnekleri ve gündelik hayatımızdan 

örneklere kadar geniş bir 
yelpazede sürücü konusu 
işlenmiştir.

Özellikle çok sıklıkla yapılan 
uygulamalar, karşılaşılan 
problemler ve çözümleri 

gibi popüler konuların da gündeme gelmesiyle, 
gerek sürücü gerekse motor konularındaki 
sunumlar interaktif katılımlar ile çok daha keyifli 
bir havada yapılmıştır. Katılımcılarımızdan gelen 
sorulara, yine katılımcılarımızın genel katılımı 
ile gelen cevaplar ve çözüm önerileri de bizlerin 
motivasyonunu arttırmış olup aktivitemizin 
verimli geçtiğinin sinyallerini vermiştir.

Benzer formatta aktivitelerimizin tekrarlarını 
ve ötesinde, test ünitelerinin başında daha 
derin teknik ve ürüne yönelik detay bilgilerin de 
birlikte bizzat denenerek uygulanacağı tarzda 
eğitimlerimiz planlanmaktadır. Bu sayede 
redüktör-motor-sürücü komple çözümünün 
son kullanıcı ve müşterilerimize sunulurken, 
komple sistemi gözeterek yapılacak mühendislik 
seçimlerinin ve uygulamalarının tek noktadan, 
tek marka altında, en doğru şekilde sunulması 
hedeflenmektedir.

Bizi izlemeye devam edin!

Yılmaz Redüktör & 
ELK Motor Sürücü 
Seminerleri

Yılmaz ailesi yalnız çalışırken değil, 
eğlenirken de bir arada olmanın keyfini 

yaşıyor.

Bu amaçla zaman zaman gerçekleştirilen 
organizasyonlar çalışanlar ve ailelerini 
Yılmaz bünyesinde olmanın ayrıcalığını 
hissetmelerini sağlıyor.

Firmamızın gerçekleştirdiği son 
organizasyon baharı kutlamak için 

düzenlenen piknik ve çocuk şenliği oldu.

Yılmaz Redüktör ve ELK Motor çalışanlarının 
katıldığı etkinlik 7 Mayıs Pazar günü 
Çerkezköy’de yeni alınan Yılmaz Redüktör’e 
ait arazide gerçekleşti.

Çocuklar için şişme oyun parkları kuruldu 
ve çeşitli yarışmalar yapılarak hediyeler 
dağıtıldı. 

Yılmaz Redüktör Piknik ve Çocuk Şenliği
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1932 yılında Kastamonu’nun Abana 
ilçesinde Yılmaz ailesinin üçüncü 

çocuğu olarak doğan Mesut Yılmaz, yaşadığı 
çağın zorluklarıyla hayata başladı. Hem 
sanayileşme ve üretim yeni yeni başlamış, 
hem İkinci Dünya Savaşı tüm dünyayı derinden 
etkilemişti…

Bu dönemde babası Mehmet Bey’in 
kahvehanesinde çalışan Mesut Yılmaz, 
yalnızca ilkokulu okuyabilmişti. Meslek 
öğrenme hevesi ile ailesinden habersiz bir 

yolcu gemisiyle İstanbul’a kaçtı. Karaköy’de 
metal işleme atölyesinde çırak olarak iş 
hayatına atılan Yılmaz, konaklama olarak da 
kendine ancak eski bir kahvehanenin çatı katını 
bulabildi… 

Bu zor yıllar iki Abana’lı Mesut Bey ile Sabahat 
Hanım’ın yollarını kesiştirdi. 1933 yılında doğan 
Sabahat Yılmaz, Hacıyüzbaşı oğullarından 
Hulusi Bey’in kızıydı. Sabahat ve Mesut 

Yılmaz’ın üç çocukları oldu. 
Evliliklerinin ilk yılları sıkıntı 
içinde geçen Mesut Yılmaz, 
eşinden büyük destek gördü.

Sabahat Hanım, yalnızca 
çocuklarını yetiştirmekle, 
Mesut Bey’e manevi destek 
olmakla kalmadı; çeyizinde 
getirdiği dikiş makinesinin 
başına geçti, çevredekilere 
en güzel elbiseler dikti, para 
kazandı. Dikişten kazandığı 
paraları biriktirdi, eşine 
verdi ve bir anlamda Yılmaz 
Redüktör’ün ilk sermaye 
birikimini yaptı.

Mesut Bey, 1958 yılında 
Şişhane’de ilk atölyesini açtı. Burada bir 
arkadaşı ile torna, matkap ve testere 
üretimine başladılar. 

Kendini işine ve ailesine 
adayan Mesut Yılmaz, 
çeşitli makine parçaları 
üretiminden standart 
dişli kutuların üretimine 
geçti.  Avcılık ve balıkçılık 
ile uğraşmaktan zevk 
alan Mesut Yılmaz, 17 
Ağustos 2001 yılında 
teknesi ile denize açılmaya 
hazırlanırken ani bir kalp krizi 
sonucu aramızdan ayrıldı.

Bugün alanında Türkiye’nin 

lideri olan ve Avrupa ve dünyanın saygın 
kuruluşları arasında yerini alan Yılmaz 
Redüktör, vizyonu ve başarısıyla kurucusu 
Mesut Yılmaz’ın adını gururla yaşatmaktadır. 

Bir dikiş makinesinden bir dünya markasına...

İki “Yılmaz” Savaşçının Öyküsü!

Mesut 
ve Sabahat 

Yılmaz’ın bir düşü 
gerçeğe dönüştürmeye 
adadıkları hayatlarının 
ve Yılmaz Redüktör’ün 

kuruluşunun 
öyküsüdür

bu!..
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İmalat sanayisinin kazandıran 
fuarı WIN EURASIA Automation, 

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
16 – 19 Mart tarihleri arasında açıldı. 
Yenilikçiliği ve öncülüğü ile sektör 
liderliğini elinde bulunduran Yılmaz 
Redüktör, bu fuara bir aile şirketi 
olan ELK Motor ile birlikte katıldı. 

Fuarın sürdüğü dört gün boyunca 
sektörel çözümler ve yenilikler 
konusunda geliştirdiği ürünleri 
ve en son yeniliklerini  sunan 
Yılmaz Redüktör ve ELK Motor’un 
standlarına ziyaretçiler yoğun ilgi 
gösterdiler.

Yılmaz 
Redüktör 

ve ELK Motor 
ziyaretçilerin 
yoğun ilgisini 

çekti.

Yılmaz Redüktör ve ELK Motor
WIN EURASIA Fuarı'nda Büyük İlgi Gördü...



Yılmaz Redüktör sektöründe lider firma 
olmanın verdiği sorumluluk ile mühendislik 

öğrencilerine sahip olduğu tasarım, üretim ve 
uygulama tecrübelerini aktarmak amacıyla 
düzenlediği üniversite eğitim seminerleri 
büyük bir ilgiyle devam ediyor.

2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar 
yarıyılında da düzenlediğimiz üniversite eğitim 
seminerlerine öğrencilerin ilgisi oldukça 
yoğun oldu. Yılmaz Redüktör’ün konusunda 
tecrübeli mühendis ekipleri tarafından 
verilen eğitim seminerleri, Türkiye’nin bir çok 
önemli üniversitelerinde gerçekleştirildi ve 
gerçekleştirilmeye de devam edecek. 

Üniversitelerde düzenlediğimiz bu 
seminerlerin yanında fabrikamıza teknik gezi 
düzenleyerek gelen genç mühendis adayları 
dişli imalatında kullanılan son teknolojiler 
hakkında bilgiler aldılar.

Uygulamalarda karşılaşılan zorluklar, 
redüktör seçimi yaparken dikkat edilmesi 

gereken hususlar, sektördeki yenilikler 
hakkında bilgilerin verildiği seminerler 
ile önümüzdeki yıllarda da üniversite 
öğrencileri ile buluşmalarımızı devam 
ettireceğiz.

MEHMET NACİ ŞENSOY
MAKİNA MÜHENDİSİ

Y ılmaz Redüktör ana sponsorluğunda 
"Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği 

Bölüm Günleri" 8 Mart tarihinde 
gerçekleştirildi. 

Etkinliğin açılışına Makine Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydoğan Özdamar, 
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube 
Başkanı Güniz Gacaner Ermin, Bölüm Günü 
ve Mezun İlişkileri Komisyonu Başkanı Yrd. 
Doç. Seçkin Erden, Bölüm Öğrenci Temsilcisi 
Ceren Karadoğan, akademisyenler ve 
öğrenciler katıldı. 

Ana sponsorluğunu üstlendiğimiz etkinlikte 
firmamızın sunumunu gerçekleştiren 
Mehmet Naci Şensoy, firma tanıtımının 

yanı sıra redüktör seçimi konusunda bilgi 
paylaşımında bulundu ve öğrencilerin 
sorularını yanıtladı.

Yılmaz Redüktör’den Mühendis 
Adaylarına Eğitim Seminerleri
Tüm Hızıyla
Devam Ediyor...
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Yılmaz Redüktör Sponsorluğunda Makina 
Mühendisliği Günleri
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                         Marka Bilinirliğini 
Günden Güne Artırıyor

Ailemizin bir diğer şirketi olan ELK Motor 
Fabrikamız, Yılmaz Redüktör A.Ş. ana 

hissedarları tarafından 2013 yılında Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruldu. 100.000 
m2 açık, 40.000 m2 kapalı alanda elektrik 
motorlarımızı üretiyoruz. Yine aynı alan 
içerisinde MES döküm fabrikamız var. İlk olarak 
kendi redüktörlerimizde kullanmak amacıyla 
üretimine başladığımız elektrik motorlarımızı 
bugün geldiğimiz noktada yüksek adetlerde 
sanayimizin direkt hizmetine de sunmaya 
başladık. 

Şu an itibarıyle 0,18kW’tan 
37kW’a kadar üretimini 
gerçekleştirdiğimiz 
motorlarımızı Avrupa 
standartlarına uygun  
aynı zamanda IE2 ve IE3 
verimlilik sınıflarında üretip, 
müşterilerimizin kullanımına 
sunuyoruz. Yıllık 1 milyon 
adet üretim kapasitesine 
sahip fabrikamızda halen 
250.000 adet elektrik motoru 
üretiyoruz. Üretimimizin 
yaklaşık yarısını Yılmaz 
Redüktör dişli kutularımızda 
kullanıyor, diğer yarısını 
da pompa, fan, kompresör, 
konveyör bant teknolojileri vb. sektörlerin 
hizmetine sunuyoruz. 

Standart imalatımız sırasıyla 2, 4 ve 6-Kutuplu 
3 Fazlı Sincap Kafesli Asenkron Motorlarımız 
ile başlıyor.  Çift Hızlı, Dahlander Sargılı, 
S3-Kesintili çalışmalı, Kompakt Gövdeli, Özel 
Milli, vb. özel tasarım AC motor imalatlarımızı 
da müşterilerimizden gelen farklı ihtiyaçlar 
doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Ülkelerin 
birbirinden farklı şebeke şartlarında 
çalışabilecek özel sargılarda AC motor 
imalatlarımız da bulunmaktadır. Motor hız 
kontrol cihazları (inverter) ile birlikte olan 

uygulamalara daha 
yüksek performanslarda 
çözüm sunabilmek 
amacıyla özel 87Hz 
uygulamasına yönelik 
özel tasarım elektrik 
motorları da üretiyoruz. 

Bugün ülkemizde 
sürücüden (inverter) 
elektrik motoruna, elektrik motorundan 
redüktöre ve redüktörden iş makinesine tek 
çatı altında komple çözüm sunabilen tek 

yerli üreticiyiz. Bu gücü, bu 
avantajı mümkün olabildiğince 
tüm müşterilerimize anlatıp, 
kendilerine diğer hiçbir 
rakibimizin sunamadığı komple 
çözüm hizmetlerimizi sunmayı 
hedefliyoruz.  

IE3 verimliliği ile ilgili “VDE 
Kalite Onay Belgesi”ne 
sahibiz

IE3 süper yüksek verimli 
motorlarımıza ilişkin bugün 
itibarıyla başka hiçbir yerel 
rakibimizin sahip olmadığı IE3 
verimliliği ile ilgili “VDE Kalite 
Onay Belgesi”ne sahibiz. VDE, 

Almanya portalında bağımsız bir laboratuvar 
ve bu belge imalatçı olarak ürettiğimiz elektrik 
motoru ile kataloğumuza yazdığımız teknik 
verilerin birbirleriyle tam uyumlu ve doğru 
olduğunu belgeliyor. Müşterilerimiz bizi tercih 
ettiklerinde, kullandıkları AC motordan, verim 
değerinden, kendilerine sağlayacağı enerji 
verimliliğinden %100 emin oluyorlar. Bu, aynı 
zamanda yurt dışı projelerimizde de önümüzü 
açıyor. Global ticarette en önemli kriterler; 
ürünün yüksek kalitesi, normlara uygunluğu ve 
uluslararası sertifikasyon. 

Tercihlerini Yüksek Verimli AC Motorlarımızdan 

yana kullanan müşterilerimiz, doğal olarak 
işletmelerinde daha yüksek oranlarda enerji 
tasarrufu sağlıyorlar. Kazançları daha yüksek 
oluyor. Büyük tesislerin kendi kazançlarını 
hesaplamasında bizden talep edilmesi 
durumunda kendilerine teknik destek 
verebiliyoruz.

ELK Motor Ailesi olarak tüm sektörlere yanıt 
verebilecek, yüksek performanslı, yüksek 
verimli elektrik motorları imal ediyoruz. 
Önce ortam şartlarına, sıcaklığa, rutubete, iş 
makinesinin ihtiyacı olan moment değerine, 
motor ile makine arasındaki mekanik bağlantı 
şekline, motorun şebeke veya inverter 
üzerinden çalışıp çalışmadığına, motorun yapı 
inşa şekli gibi tüm ortam koşullarına dikkat 
ediyor; bundan sonra müşterilerimiz için en 
uygun ürünü seçiyoruz.

2017 yılı sonuna kadar, mevcut üretimimizin 
üzerine 250 gövdeye (55kW) ulaşmayı 
hedefliyoruz. Teknik ve imalat planlamalarımız 
doğrultusunda, 2018 yılı ilk altı aylık zaman 
dilimi içerisinde de sırasıyla 280 gövde (90kW) 
ve 315 gövde (200 kW) motorlarımızı da ELK 
Motor ürün yelpazemize dahil edip sanayimize 
komple çözümlerimizi sunmaya devam ediyor 
olacağız. Bir diğer müjdemiz ise, 63 gövde 
imalatımızı da 2017 yılı içerisinde hayata 
geçirmeyi planlıyoruz. ELK Motor olarak, yakın 
gelecekte ülke sanayimizin en çok tercih edip 
güven duyduğu elektrik motoru markası olmayı 
hedefliyoruz.

Performans ve maliyet avantajı sağlayacak 
özel motorlar üretiyoruz

ELK Motor olarak elektrik motorlarımızı 
temel tasarım ve teknolojisi itibarıyla IE3 
verimlilik sınıfını da karşılayacak şekilde 
tasarladığımızdan; hâlihazırda zorunlu olan 
IE2 verimlilik sınıfından IE3 verimlilik sınıfına 
geçişte, mekanik boyutların aynı kalması 
sayesinde, müşterilerimize sorunsuz bir geçiş 
imkânı sağlıyoruz. Avrupa standartlarına 
uygun olarak ürettiğimiz standart motorlarla 
beraber müşterilerimize performans ve 
maliyet açısından avantaj sağlayacak özel 
motorlar da üretiyoruz. ELK Motorlarımızı, 
mühendisliğinden talaşlı imalata, dökümden 
sac işleme ve motor sarımına kadar tüm 
süreçleriyle Çerkezköy’deki fabrikamızda 
kendimiz üretiyoruz. 

Performans 
ve maliyet 

açısından avantaj 
sağlayacak özel 

motorlar da 
üretiyoruz. 
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Mil, gövde ve kapaklar tam otomatik CNC 
tezgâhlarda sürekli kalite kontrol denetiminde 
üretilirken, rotor ve stator paketleri otomatik 
kilitlemeli laminasyon kalıplarında basılıyor. 
Rotor paketleri rotor mil grubu hâline 
getirilirken, stator paketleri de otomatik 
sargı makinelerinde sarıldıktan sonra ihtiyaca 
ve kullanım sahasına bağlı olarak otomatik 
daldırma yöntemi ya da VPI (Vacuum Pressure 
Impregnation) olarak anılan yöntemle 
verniklenerek montaja hazır hâle getiriliyor. Bu 
sayede ürettiğimiz tüm elektrik motorlarımız 
daima kalite ve performans açısından en ileri 
seviyeye ulaşıyor.  Ürün reçetelerine uygun 
olarak montajı yapılan motorlarımız, %100 son 
kontrol ve test aşamalarını geçtikten sonra 
ambalajlanarak sevkiyata hazır hâle geliyor.

İhracatımızı güçlendiriyoruz

ELK Motor ürün gamımızı 
daha da büyüterek çimento, 
rafineri, tekstil, demir-çelik, 
kağıt, atık su ve arıtma, 
vb. ağır sanayi kollarına 
da hitap ediyor olacağız.  
Fabrikamızın imalat gücü ve 
esnekliği, özel imalatlarımız 
ve tekliflendirme grubumuz 
ile bir bütün olarak özel 
mühendislik ürün ve 
çözümlerimizi de artıracağız.

İç pazar satışlarımızın yanısıra 
ihracatımızı da sürekli 
olarak güçlendiriyoruz. Batı 
Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Rusya 
pazarlarına ihracatlarımız mevcuttur. ELK 
Motor olarak amacımız sürekli olarak yerelde 
ve globalde marka bilinirliğimizi ve tercih 
edilirliğimizi arttırmaktır. Bunun için gerekli 
tüm sertifikasyon amaçlı çalışmalarımız 
eş zamanlı olarak devam etmektedir. 
Çerkezköy’de yerleşik motor fabrikamız 
ISO 9001 Belgesi almış bulunmaktadır. IE3 
motorlarımızda sahip olduğumuz VDE Kalite 
Sertifikamız, bizi rakiplerimizden bir adım öne 
çıkaran bir diğer büyük avantajımızdır. Amerika 

Pazarı için gerekli olan UL 
Sertifikasyonunu da yakın 
zamanda kazanmış olacağız.  

Sektörel fuarlara katılıyoruz

2017 Mart ayında İstanbul 
Tüyap WIN Otomasyon 
Fuarındaydık. Fuar’da 
Yılmaz Redüktör’ün kendi 
elektrik motorunu ELK 
Motor markasıyla üretmeye 
başladığını öğrenen 
ziyaretçilerimizden çok 
olumlu geri dönüşler aldık. 
Elektrik motorlarımızı 
piyasaya yaymak, farklı satış 
kategorileri yaratmak ve basın 

yayın vasıtasıyla sektörde adımızı her yerde 
duyurmayı amaçlıyoruz. En büyük avantajımız 
ürünümüzün kaliteli, yüksek verimli ve sağlam 
olmasıdır.

2017 Nisan ayında Hannover Fuarındaydık. 
Uluslararası arenada katılımda bulunduğumuz 
ilk fuar olması açısından ELK Motor için çok 
büyük, heyecan ve gurur verici bir deneyimdi. 
Standımızı dünyanın çeşitli ülkelerinden 
çok sayıda müşteri ziyaret etti, karşılıklı iş 
görüşmeleri gerçekleştirildi. Ziyaretçilerimize 

yeni teknolojilerimizi, yüksek verimli elektrik 
motorlarımızı, (Fren+Enkoder+Cebri Fan) 
modifikasyonlu kesit motorumuzu gösterdik 
ve büyük beğeni aldık. 

Geride bıraktığımız bu fuarların yanı sıra Eylül 
ayında Münih’te DrinkTech, Ekim ayında Bükreş’te 
Teknoloji TIB 2017 ve Kasım ayında Nürnberg’te 
SPS IPC Drive Fuarlarına katılacağız. 

Hem vizyon hem de icraat açısından kabuk 
değiştiriyoruz

Yakın dönemde fabrikalarımızın Çerkezköy’de 
aynı ortak tesis içerisinde birleşik bir sistem 
ile yer almasını hedefliyoruz. Motor, Redüktör 
ve Döküm Fabrikalarımızla, yol haritamızı 
Endüstri 4.0 üretim anlayışıyla güçlü, ortak bir 
zeminde oluşturuyoruz.

Vizyonumuz, kendisine hem yurtiçinde hem 
de yurtdışında %100 güven duyulan, sürekli 
en önde tercih edilen, globalde güçlü bir 
marka olma yolunda hızlı ve emin adımlarla 
ilerlemektir.  

Saygılarımızla,

Elektrik Yük.Müh.
Alkan DEMİRCİOĞLU
Satış ve Pazarlama Müdürü
ELK MOTOR SAN.ve TİC.A.Ş. 

Avantajımız: 
ürünümüzün 

kaliteli, yüksek 
verimli ve sağlam 

olmasıdır.



YILMAZGLOBAL • Haziran 2017 • Sayı 2 • Syf 10

Yılmaz Hız Kontrol Cihazları

Yılmaz Redüktör, birbirini tamamlayan iki 
ürün olan motor ve redüktörü, yerli imalatçı 
olarak tek çatı altında  üreten tek firmadır. 
Ancak kullanıcılarına komple çözüm sunma 
konusunda bir seviye daha yukarı çıkmak 
adına, kısa süre önce Otomasyon Bölümü’nü 
kurarak motor hız kontrol cihazlarını da 
ürün yelpazesine ekledi. Motor hız kontrol 
cihazları (inverterler) otomasyonun 
kalbinde diyebileceğimiz cihazlardır. Tek 
elden, tek marka altında çözüm sunma 
noktasında da önemli bir konumdadır. 
Bunun sebebi; sürücülerin bir taraftan 
elektrik motoruna, varsa redüktörüne ve 
mekanik yüke bakıyorken, diğer taraftan 
elektrik şebekesi yani enerji beslemesi 
tarafına dönük bir yüzü ve otomasyon 
anlamında da kontrol merkezine, 
sistemlerine (PLC, DCS vb.) açılan bir kapısı 
da olmasındandır.

Yılmaz motor hız kontrol cihazları ailesinde 
baktığımızda; toplam dört segmentte ürün 
görmekteyiz. Bunlar;

• YI – Yılmaz Integrated Serie / Motor 
üzerine entegre hız kontrol cihazı serisi

• YB – Yılmaz Basic Serie / Temel seviye 
hız kontrol cihazı serisi

• YA – Yılmaz Advanced / Gelişmiş seviye 
hız kontrol cihazı serisi

• YE – Yılmaz Expert / Uzman seviye hız 
kontrol cihazı serisi

şeklindedir.

YI – Entegre Motor Hız Kontrol Serisi

Bu seri, hız kontrol cihazının motor üzerine, 
tam söylemek gerekirse terminal kutusunun 
üzerine entegre olması nedeniyle diğer 
pano tipi cihazlardan ayrılmaktadır. Bu 
seri, elektrik motorunun üzerine monte 

olan yapısı nedeniyle, doğası gereği IP65 
gibi yüksek bir koruma sınıfına sahip 
olmak zorundadır. Fiziksel olarak motorun 
bulunduğu ortamda olma zorunluluğundan 
ötürü bu kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu yüksek 
koruma sınıfı mecburiyeti ve beraberinde 
getirdiği 
ilave maliyet, 
ilk bakışta 
dezavantaj gibi 
algılanabilir 
ancak öteki 
taraftan 
bakınca; 
özellikle 
motor-sürücü 
arası kablonun 
neredeyse yok 
denecek kadar 
kısalmış olması 
teknik açıdan çok büyük avantajlar sunar. 
Bu avantaj, sadece merkezi pano - motor 
arası kablo çekme ihtiyacının ortadan 
kalkmasının yanısıra, özellikle yüksek 
gerilim, yüksek akım ve doğası gereği PWM 
tetiklemeli çalışan sürücülerde, motor 
kablosunun uzun olmasının çevresel kötü 
etkilerinin de ortadan kalkması şeklinde 
düşünülmelidir. Sürücü uyguamalarında, 
özellikle de doğru mühendislik ve montaj 
kuralları hassasiyetle uygulanmaz ise, 
çevredeki diğer cihaz ve ekipmanları, 
sürücü-motor kablosunun etrafa yaydığı 
elektromagnetik girişim (parazit, EMI – 
elektromanyetik gürültü) ile kötü etkileme 
riski vardır. Bu entgere serilerde sürücü 
motorun hemen üzerinde olduğu için bu 
noktada endişeleri de bir bakıma en aza 
indirir denebilir. Yapısının sunduğu bu 
avantajların yanısıra, dahili EMC filtreleriyle 
de birlikte elektromagnetik gürültüden 
etkilenme ve çevreyi kötü etkileme olasılığı 
engellenmiştir.

Yılmaz’ın portföyünde bulunan entegre 
sürücüler 7.5kW’a kadar motorlara monte 
edilebilmektedir. Tamamı ağır şartlar (60s. 
%150) çalışmaya uygun çıkış gücündedir. 
Gereğinde motora eklenebilecek bir 
artımsal encoder sayesinde kapalı çevrim 
vektör kontrol çalışabilen bu sürücüler, 
AC motor hız / tork kontrol noktasında, 
günümüz teknolojisinin sağlayabildiği 
en yüksek hassasiyet ve dinamizm ile 
zirvededir.

PLC’lerin sıklıkla kullandığı bir standart 
olan IEC61131 dokümanlarında tarif 
edilen programlama dilleri ile serbestçe 
programlanabilme yapısı sayesinde, bir parçası 
oldupu prosesin bir alt kğmesinin kontrolünü 
de yapabilir hale gelmekte ve böylece kullanım 
noktasında sunduğu imkanlara baktığımızda 
hassas motor kontrolü yapabilmenin bir 
seviye üzerine çıkmaktadır. Hız kontrol 

cihazları, genellikle emir alan (slave) yapısında 
cihazlardır. Örneğin motorun bir banda bağlı 
olduğunu ve bir sensör malzemeyi gördüğünde 
bandın ‘otomatik’ durması gerektiğini ve 
takip eden 5s. içinde de tekrar çalışmaması 
gerektiğini düşünelim. Bu uygulamanın bu 
bahsedilen mantıksal denetimi aslında basit 
de olsa konsept olarak bir PLC işidir. Ancak YI 
sürücüler, PLC gibi programlanabilen sürücüler 
olduğu için bu gibi taskları kendi içerisinde, ek 
bir PLC’ye ihtiyaç bırakmadan çözebilirler.

YI sürücüler, konvansiyonel yöntemler 
ile komutlar alabilir. Örneğin, analog 
girişleri üzerinden referans alabilir, dijital 
girişleri üzerinden start/stop/yön/hız 
seçimi vb. bilgiler le yönetilebilir. Ancak, 
yapısı gereği sahaya dağıtılmış olan bu 
cihazların, merkezi bir kontrolcü üzerinden 
haberleşme yapıları ile daha yetkin ve 
fonksiyonel proses kontrol kurguları 
yapılabilmesi adına, birçok haberleşme 
imkanını da beraberinde sunar. Profibus, 
Profinet, EtherCat, CANopen, Modbus vb. 
birçok haberleşme imkanı olan versiyonları 
vardır. Özellikle PLC gibi programlanabilen 
yapısı ile bu haberleşme imkanlarının 
birleştiği uygulamalarda, proses ve kontrol 
mühendisliği için son derece kolay ve 
verimli kontrol, veri iletişimi, veri toplama 
ve dağıtılmış zeka uygulamaları yapma 
imkanlarını beraberinde sunar.

YB1000 – Temel Seviye Motor Hız Kontrol 
Serisi

37kW’a kadar güç aralığında sunulan bu 
pano tipi AC motor hız kontrol cihazı, 
en temel ve en standart motor hız 
kontrol taleplerine cevap vermek üzere 
tasarlanmıştır. Fonksiyon ve özellikler 
açısından en hafifletilmiş seri olması, en 
kolay kullanımı olan cihaz olma özelliğini 

de beraberinde getirir. Tamamı ağır şartlar 
kullanımına uygun olarak 60s. %150 aşırı 
yüklenebilirlik kapasitesi ile birlikte gelir. 
Üzerinde standart olan Modbus protokolü, 
RS485 portu üzerinden dış dünya ile 
konuşabilir ve tüm parametreler ve/veya 
anlık çalışma bilgileri kontrol edilebilir, 
gözlenebilir.

Özgür Bi l i z
Otomasyon Bölümü Md. / Yılmaz Redüktör A.Ş. 
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Açık çevrim V/f kontrol çalışan bu 
YB1000 serisi sürücülerin, otomatik 
tork güçlendirme fonksiyonu vardır. Fizik 
kurallarının izin verdiği değerlerin ötesinde 
yapılmış hatalı parametrizasyonlarda, 
kalkış ve duruş sürelerinin otomatik olarak 
uzatılmasını sağlayan kontrol imkanlarını 
beraberinde sunar. Üzerindeki entegre 
potansiyometre ile en basit manuel kontrol 
uygulamalarında, sadece parametreleme 
konusunda değil, uygulama anında da 
maksimum düzeyde kullanıcı dostu 
olduğunu ön plana çıkartmaktadır. Duruş 
profili olarak; standart rampalı duruş, 
motoru boşa bırakma veya DC frenleme 
yapma gibi farklı seçenekleri kullanıcıya 
ayar imkanı olarak sunar. Çoklu dijital 
frekans seçimlerini I/O’lar yardımı ile 
seçmek ve hatta bunlar arasında otomatik 
süreye bağlı geçiş yapmak mümkündür. 

Dahili PID fonksiyonu sayesinde, sadece 
motorun frekansını kontrol etmenin 
ötesinde, basınç, akış, seviye, sıcaklık vb. 
bir proses değişkeni de kontrol edilebilir. 
YB1000, kaplamalı kartları ile atmosferik 
kirliliklere de dirençli yapısıyla son derece 
güvenilir kompakt bir hız kontrol çözümü 
sunmaktadır.

YA1000 için ilk bakışta akla gelen 
uygulamalrdan bazılarını şöyle 
sıralayabiliriz:

• Konveyör

• Fan

• Pompa

• PID kontrol ile proses değişkeni kontrolü
   (basınç, akış, sıcaklık vb.)

YA10 – Gelişmiş Seviye Motor Hız Kontrol 
Serisi

Gücü 180kW’a kadar sunulan YA10 gelişmiş 
seri, temel seviye sürücülerimizin 

özelliklerinin üzerine, 
sınırlı sayıda da 
olsa serbestçe 
programlanabilir 
bloklar sunmaktadır. 
Bu bloklar sayesinde 
standart bir 
motor hız kontrol 
uygulamasının 
ötesine geçip, 
prosesle alakalı bir 

takım otomatik yapılması gereken lokal işler 
de sürücü bünyesinde çözülebilmektedir.

YA10 serisi cihazlar gelişmiş açık çevrim 
vektör kontrol performansı ile %0.5 hız 
hassasiyeti sunabilmektedir. Tamamı 
EMC filtreli ve ağır şartlarda çalışmaya 
(60s. %150) göre tasarlanmış bu seri, 
kontrol hassasiyeti, programlanabilir 
ekstra blokları ve talepkar uygulamalara, 
ağır şartlar çalışmaya uygun hemen her 

uygulama için optimum çözümler sunar. 
Tamamı kaplamalı kartlar ihtiva eden bu 
seri, kötü atmosferik şartlara karşı da 
dirençlidir.

Kullanıcı dostu parametre yapısının 
yanısıra, avuç içi bıyutundan bile daha 
küçük olan bir parametre klonlama aracı 
sayesinde, gerek cihazdan cihaza gerekse 
PC-cihaz bağlantısı yapabilmek adına tek 
bir el ekipmanı ile son derece hızlı devreye 
alma imkanı verir. Bu sayede, seri imalat 
kapsamında olan ve dolaysıyla sürekli 
kopyalanması gereken uygulamalar için, PC 
bağlantı imkanının yanısıra, çok daha hızlı 
işlem görecek basit bir el cihazı kullanımı 
imkanını sunar.

YA10 için ilk bakışta akla gelen 
uygulamalardan bazılarını şöyle 
sıralayabiliriz:

Temel Seviye Uygulamalarına ek olarak;

• Santrifüj
• Mikser
• Paketleme Makineleri
• Tekstil Makineleri
• Etiket Makineleri
• Yıkama Makineleri
• CNC fener mili
• Otomatik Kapı
• Vektör kontrol hassasiyeti gerektiren 
uygulamalar 

YE30 – Uzman Seviye Motor Hız Kontrol 
Serisi

Gücü 250kW’a kadar sunulan ve farklı 
kontrol kartları ile istenebilen bu seri, 
adından da anlaşılacağı üzere en talepkar 
uygulamaları çözmek adına geliştirilmiş 

uzman seviye bir cihazdır. IEC61131 
programlama dilleri ile programlanabilen 
bu sürücüyü, PLC + sürücü olarak düşünmek 
yanlış olmaz. Kapalı çevrim vektör kontrol 
performansının yanısıra, gereğinde 
DC baradan beslenebilen modelleri, 
rejenerasyon ve şebekeye geri enerji 
verebilen modelleri gibi daha sofistike 
özellikler sunmak üzere özelleştirilebilir.

Kaplamalı kartlara sahip olan bu 
seri atmosferik şartlara karşı ekstra 
direnç gösterirken, EMC filtreleri 
sayesinde elektromanyetik kirlilik ile de 
savaşmaktadır. Ağır şartlar (60s. %150) 
ve normal kullanım olmak üzere iki farklı 
güç seçim imkanı sunar. Opsiyonel kart 
ilavelerine izin veren elektronik  yapısı 
sayesinde gerek haberleşme kartları 
gerekse ek I/O genişleme kartları ilave 
edilebilir. Çift encoder desteği ile senkron 
çalışma, master-slave uygulamaları, özel 
enerji tasarrufu modu, yük paylaşım, açıcı/
sarıcı uygulamaları gibi kıyasla zor fakat 
standart olarak sunulan ileri düzey hız 
kontrol uygulamalarının yanısıra, sunduğu 
serbestçe programlanabilirlik yapısı 
sayesinde tamamen kullanıcıların kendi 
yazacakları kodlar ile, o güne kadar belki hiç 
yapılmamış bir uygulamayı dahi yapabilme 
imkanını sunar.

YE30 için ilk bakışta akla gelen 
uygulamalardan bazılarını şöyle 
sıralayabiliriz:

Gelişmiş Seviye Uygulamalarına ek olarak;

• IEC61131 dilleri ve PLC fonksiyonları
• Proses kontrol ve zamanlamaya dayalı 

çalışma
• Sarıcı/açıcı hazır uygulama bloğu
• Çift encoder desteği
• Vinç uygulamaları; senkron kaldırma, 

senkron yürütme, rejenerasyon, yüke bağlı 
hız ayarı…

• Akışkan (fan/pompa) kontrolü için ek 
özellikler
•• Kayış koptu algılama
•• Pompa susuz çalışma algılama
•• Tıkanıklık/akış algılama
•• Özel enerji verimlilik optimizasyonu
•• Yangın modu
•• Kademeli (çoklu) pompa/fan kontrolü 

Yılmaz 
Redüktör

Hız Kontrol Cihazları 
Farklı Özellikleriyle 
Kullanım Kolaylığı 

Sağlıyor.
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Konveyör Redüktörleri
İki kademe helisel dişlilerden oluşan 
motorsuz redüktörlerdir. Redüktör çıkışı 
delik milli olarak imal edilmektedir. 
Konveyörün tambur mili redüktör çıkış delik 
miline geçerek bağlantı yapılmaktadır. 
Herhangi bir bağlantı elemanı kullanımına 
gerek olmadığı için kompakt bir bağlantı 
elde edilebilmektedir. 

Yılmaz Redüktör TT Serisi

Motor ile redüktör arasındaki hareket 
iletimi kayış-kasnak mekanizmaları 
yardımı ile sağlanır. Kayışın istenilen 
tork değerini taşıyabilmesi için belli bir 
gerginlikte ayarlanması gerekir. Bunun 
için gerdirme kolu kullanılır. Redüktör 
gövdesi üzerindeki bağlantı deliklerinden 
gerdirme kolu vasıtasıyla istenilen 
gerginlik sağlanır. Aşağıda uygulanabilecek 
bağlantı şekillerinden bir tanesi örnek 
olarak verilmiştir. Redüktör dönüş yönü 
ve servis faktörüne göre 
Yılmaz Redüktör TT Serisi 
ürün kataloğunda bağlantı 
örnekleri verilmiştir. Ayrıca 
katalogda 
DIN 
normunda 
motor 
gücü ve devrine 
göre tavsiye edilen 
kayış-kasnak çaplarını da 
bulabilirsiniz.

TT Serisi redüktör montaj örneği

Redüktör girişinde kullanılan kayış-kasnak 

mekanizmasından dolayı oluşan radyal 
yükün güvenilir şekilde taşınması için 
giriş milinde yüksek radyal yük taşıma 
kapasitesine sahip masuralı rulmanlar 
kullanılır.

Eğimli konveyörlerde kullanılan 
redüktörlerde mekanik kilit mekanizması 
mevcuttur. Redüktör gövdesi içerisinde 
konveyör dönüş yönüne göre montaj edilen 
kilit mekanizması motor durduğunda 
konveyörün güvenilir şekilde geriye 
kaymadan durmasını sağlar.    

Testere Redüktörleri
Piyasada yaygın olarak kullanılan testere 
makinalarında özel çıkış boğazına 
sahip E Serisi veya K Serisi redüktörler 
kullanılmaktadır. Bu redüktörler testere 
bıçağının sarıldığı kasnağa yeterli dönüş 
torkunu vermesinin yanında kesme işlemi 
esnasında oluşan yükleri karşılayacak 
şekilde özel mil malzemesine ve yataklama 
sistemine sahiptir. 

 

Yılmaz Redüktör K Serisi Testere 
Redüktörü

Redüktörlerde kullanılan güçlendirilmiş 
çıkış boğazı sayesinde testere makinası 
üreticisi kendi makinasında ilave bir 
yataklama sistemine gerek kalmadan 
kasnağı redüktör çıkış miline takarak 
montaj edebilmektedir.  

Testerenin çalışması esnasında kesme 
sıvısının redüktör içerisine girmesini 

engellemek için çıkış boğazında özel 
sızdırmazlık elemanları 

kullanılmıştır. 

Kovalı Elevatör 
Redüktörleri
Kovalı elevatörler dökme yüklü malzemelerin 
bir seviyeden daha yüksek bir seviyeye 
dar bir alandan hızlı bir şekilde geçirilerek 
taşınması için kullanılır.

Taşıma işlemi zincir veya kayışlarla birbirine 
bağlı kovalar ile yapılır. Kovalar malzemeyi alt 
seviyeden kepçe şeklinde dalarak alır ve üst 
seviyeye geldiğinde ters dönerek malzemeyi 
boşaltır. 

Yılmaz Redüktör BT Serisi
Yardımcı Tahrikli Redüktör

Elevatörlerin tahriğinde özel aksesuarlara 
sahip konik giriş kademeli yardımcı tahrikli 
yatık redüktörler kullanılır. Yardımcı tahrik 
olarak isimlendirilen redüktör ana redüktör 
gövdesinin sağında veya solunda ara 
kademeye montaj edilmiş redüktördür.  Bu 
redüktör elevatörün bakımı yapılacağı zaman 
çalıştırılmaktadır. Yüksek redüksiyondan 
dolayı ana redüktör çıkış mili yaklaşık 2 d/dak 
hızda çalıştırılarak elevatörün kovalarında, 
zincirinde veya kayışlarında arıza olup 
olmadığı kontrol edilebilmektedir. 

Yılmaz Redüktörün kovalı elevatör 
redüktörlerinde standart olarak iki adet 
mekanik kilit tertibatı bulunmaktadır. 
Birinci kilit yardımcı tahrik redüktörü ile 
ana redüktör arasındaki bağlantı boğazında 
bulunur. 

Yardımcı tahrik redüktörü çalışırken 
hareketin kilit üzerinden iletilmesini, ana 
redüktör çalışırken ise hareketin yardımcı 
tahrik redüktörüne iletilmemesini sağlar. 
İkinci kilit mekanizması ana redüktör 
gönvdesinin yan tarafında ara kademeye 
montaj edilmiştir. Motor durduğunda 
elevatörün geri kaçması önleyerek sahip 
olduğu pozisyonda durmasını sağlar. 

Yılmaz Redüktör Ar-Ge Müdürü
Hakan Yardımcı

Sektöre Özgü Redüktörler-2



Zeytinyağlı
Deniz Börülcesi
(Ortalama 2-3 kişilik)

MALZEMELER
3 diş sarımsak
1 demet deniz börülcesi

SOSU İÇİN
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesi 
1 yemek kaşığı kırmızı pul biber 

İL  BAYİİ İL  BAYİİ
ADANA Özteknik Elektrik San. ve Tic. Ltd.

ADANA Özteknik Enerji Market Motor Ltd.

ANKARA Abelsan Elektromekanik Tic.ve San. A. Ş.

ANKARA Akarsu Güç ve Aktarım Sistemleri-Mustafa Akarsu

ANKARA Aydınlar Elektrik San. ve Tic. Ltd.

ANKARA Cündoğlu Ticaret-Acar Cündoğlu

ANKARA Mera Motor Makina San. Tic. Ltd.

ANKARA Tekin Akarsu Redüktör Motor San. Ltd.

BURSA A.S.C. Motor San.Tic.Ltd.

BURSA Değişim Motor Makina Yedek Parça San. ve Tic. Ltd.

ÇORUM Dalyan Makina İmalatı San. ve Tic. Ltd.

DENİZLİ Avcılar Rulman Ticaret San. Ltd.

DENİZLİ Doğan Rulman San.ve Tic.

DİYARBAKIR Voltam Ticaret

ESKİŞEHİR Eliaçık Elektrik Elektronik Otomasyon ve Malz. San. Tic.

GAZİANTEP İbrahim Germeyan Ticaret Ltd.

GAZİANTEP Yaşar Makina San. ve Tic. Ltd.

HATAY Özümit Elektrik Tic. Ltd.

İSTANBUL Çerko Motor A.Ş.

İSTANBUL Eksen Redüktör & Motor San. ve Tic. Ltd.

İSTANBUL Elpa Elektrik Motorları San. Tic. Ltd.

İSTANBUL EMPAR Elektrik Motoru Redüktör San. ve Tic. Ltd.

İSTANBUL G.M.P.Genel Motor Pazarlama Tic. Ltd.

İSTANBUL Gentes Genel Makina San. Tic. Ltd.

İSTANBUL Güleray Elektrik Motorları San.Tic.Ltd.

İSTANBUL Kasaboğlu Elektrik ve Motor San. Tic.Ltd.

İSTANBUL Meg Endüstri Ekipmanları İth. İhr. San. ve Tic. Ltd.

İSTANBUL Mekanik Hırdavat San. ve Tic. Ltd

İSTANBUL Merkez Motor Makine San.ve Tic.A.Ş

İSTANBUL Şalter Elektrik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş

İSTANBUL Tavukçuoğlu Elektrik Makina San.Tic.Ltd.

İSTANBUL Vek Verimli Endüstriyel Komponentler Ltd.

İSTANBUL Yeni Ay Seri Motor Ltd.

İZMİR Avcı Rulman Tic.ve San.Ltd.

İZMİR Motorcular Elektrikli Mak.San. ve Tic. Ltd.

KAYSERİ Fen-İş Dişli Teknik Hırdavat Mehmet Aykut

KOCAELİ Empo Elektrikli Motor Redüktör Ltd.

KOCAELİ Tamsan Elektrik Motor San. ve Tic. Ltd.

KONYA Alternatif Motor Redüktör San.ve Tic.Ltd

KONYA Yasinoğulları Elektrik Motorları San.Tic.Ltd

RİZE Özçelik Hırdavat Ticaret Ltd.

SAKARYA Arm Ada Redüktör Motor San.Tic.Ltd.

SAKARYA Atlas Elektrik San. Tic. Ltd.
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ŞEF'ten Damak
Şenlendiren Tarifler

HAZIRLANIŞI: Bir tencere kaynar suya 
ayıklayıp soyduğunuz sarımsakları bütün 
olarak ekleyin. Deniz börülcesini ilave 
edip 7-8 dakika haşlayın. Bir süzgece alıp 

soğumaya bırakın. Soğuyunca saplarından 
tutarak odunsu kısımlarından ayıklayın 

ve bir kaseye alın. Sosu 
için gerekli olan tüm 
malzemeleri bir kasede 
karıştırıp börülcelerin 
üzerine dökün. Soğuk servis 
yapın.

DENIZ BÖRÜLCESİ: 
Ege mutfağının favori 
zeytinyağlılarından olan deniz börülcesi, deniz kıyılarında yetişen 
ve denizdeki mineralleri içinde hapsettiği için besin değeri yüksek 
bir sebzedir. Deniz börülcesi, iyot oranı yüksek olduğundan özellikle 
guatr hastalarına önerilir. Afiyet Olsun.

FUAR TAKVİMİ
 FUAR ADI TARİH KONU ŞEHİR ÜLKE

 MACHTOOLS 09/05/17    12/05/17 Makine Johannesburg GUNEY AFRIKA
 SAJAM TEHNIKE 15/05/17    19/05/17 SANAYİ Belgrad SIRBISTAN
 CTT 2017 30/05/17    03/06/17 Makine Moskova RUSYA
 INNOPROM 10/07/17    13/07/17 Otomasyon Ve Mühendislik Ekaterinburg RUSYA
 DrinkTech 11/09/17    15/09/17 Teknoloji Münih ALMANYA
 RWM  12/09/17    14/09/17 Geri Dönüşüm Birmingham İNGİLTERE
 MOTEK 09/10/17    12/10/17 Uretim ve Montajda Otomasyon Stutgart ALMANYA
 TIB 2017 11/10/17    14/10/17 Makine Bükreş ROMANYA
 Industrial Forum 21/11/17    24/11/17 Endüstri Kiev UKRAYNA
 SPS IPC Drive 28/11/17    30/11/17 Otomasyon NÜRNBERG ALMANYA
 TIIE 2017 TAHRAN SANAYI 10/01/18   13/01/18 SANAYİ Tahran IRAN



Antalya’nın 85km batısındaki Çıralı, 
dünyaca ünlü plajıyla göz kamaştırıyor. 

Sevimli caretta carettalara ev sahipliği yapan 
Çıralı’ya özellikle gençler çok rağbet ediyor. 
İki yandan kayalarla çevrilmiş, akan dere 
yataklarının serinlik verdiği hafif taşlı denizi 
ve ince taneli kumla bezeli kumsalı sizi hemen 
kendine çekiveriyor. Deniz turkuaz renginde, 
sahil gürültüsüz. Plaja gitmek için içinden 
geçtiğiniz Kral Zeus'un mezarı, antik tiyatro 
ve hamam kalıntıları sizi Roma devrine doğru 
büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Ünlü antik kent 
Olimpos’un da yanı başında yer alıyor.

Çıralıya gidenler bilir, deniz tarafında önce bir 
sıra yemek konusunda hizmet veren işletmeler, 
onların arkasında ise pansiyonlar ve küçük 
oteller yer almakta. Lüks denebilecek fazla 
sayıda konaklama tesisi yok, 
hele 5 yıldızlı şaşalı oteller hiç 
yok.

Butik denebilecek birkaç otel 
var ama oralarda konaklayanlar 
da herkesin girdiği aynı 
sahilden denize giriyor. Çıralı’da 
özellikle sabah kahvaltıları çok 
başarılı. Az ama öz, abartı yok, 
çay sürekli demleme ve taze. 

Çıralı’ya gidenler mutlaka 
Olimpos antik kentini de 
geziyor. Antik kent muhteşem! 

Gezebilmek için ağaç dalları 
ve çalılıklar arasında kendinize 
yol açarak ilerleyebiliyorsunuz. 
Antik kente yol yok ama kent 
haritasından faydalanabilir 
ya da tabela ve okları takip 
ederek yolunuzu bulabilirsiniz. 
Tırmanarak tepeye kadar 
çıktığınızda ise çalılıkları 

yararak vazgeçmeden 
devam ettiğinize 
aşağıdaki 
manzarayı görünce 

şükrediyorsunuz. 
İşte Türkiye’nin en 

güzel sahili 
olarak 

tanımlanan Çıralı!.. Bu güzel 
koy ve denizden gözlerinizi 
alamazken, dönüp Olimpos 
antik kenti kalıntılarına 
bakıyor; tepesindeki 
sis tabakası ile daha da 
muhteşem görünen Tanrıların 
Dağı denen Olimpos’a (şimdiki adıyla Tahtalı 
dağı) bakıyor ve kesinlikle Tanrıların buralarda 
yaşamış olduğuna inanıyorsunuz.  

Antik şehre ilerleyen patika yol üzerinde 
kaynak sularının oluşturduğu buz gibi küçük 

havuzlar var. Soğuk kaynak suyuna girebilenler 
girip çıkıyor, zaten 1 dakikadan fazla o suda 
kalabilmek mümkün değil. Öğlen yemeği için 
Toros dağlarından eriyip gelen kar sularının 
oluşturduğu küçük şelaleler üzerine kurulmuş 
olan restoranların olduğu, dev çınar ağaçları 
ile örtülü, içine girdiğinizde dışarıyla hiç ilgisi 

olmayan Ulupınar Şelalesine gidebilirsiniz. 

Akşam üzeri Çıralı yanartaşlarını görmeye 
gidebilirsiniz. Ellerinizde fenerler, alaca 
karanlıkta yukarı doğru 1-1,5 km patika bir 
yol çıkıyorsunuz. Dönüşte hava kararmış 
olacak.  Yanmayan kısımlara, yanan yerlerden 
ellerindeki çalıları yakıp ateş taşıyorlar ve 
sönmüş alevleri de canlandırıyorlar. Çok 
etkileyici. Sanki gerçekten ateş Tanrısı hala 
orada ve sistem onun gücüyle devamlılığını 
sürdürüyor gibi bir his kaplıyor içinizi. Bir de 
yüksektesiniz ya, arada vuuvvv diye esen 
rüzgar, hava da kararmış… Etkilenmemek ne 
mümkün.

Çıralı’da bir tekne kiralayabilir, Ceneviz Koyu’na 
doğru bir mavi tura katılabilirsiniz. Vaktiniz 
varsa Phasellis antik kentine de mutlaka 
uğramalısınız.

Çıralı & Olimpos
Bir yanda Olimpos antik kenti,   
 bir yanda turkuaz bir deniz…
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 “Çıralı’ya gitmeden ölme” demişler!.
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“Aşk yok gayri memlekette, Cemal Süreya 
gideli…”  Cemal Süreya hakkında böyle 

diyordu Can Yücel... Yine Türk Şiirinin bir başka 
ustası Ülkü Tamer, Cemal Süreya’yı “Tanrı 
bin birinci gece şiiri yarattı, bin ikinci gece 
Cemal’i...” diye anıyordu.

Cemal Süreya, asıl adıyla Cemalettin Seber, 
Hüseyin ve Gülbeyaz çiftinin ilk çocuğu olarak 
1931’de Tunceli, Pülümür’de dünyaya geldi.

 Dersim İsyanı sebebiyle, 1938’de bölgeden 
sürgün edilen 500 bin insanın içinde Cemal 
Süreya ve ailesi de vardı. Aile, Bilecik’e 
yerleştirildi. Cemal Süreya, o yıl annesini 
kaybetti. Röportajlarında, annesinin siluetinin 
bile gözünde canlanmadığını söyledi.

Çocukluk döneminde kitap okuma imkanı 
kısıtlı olduğu için bulabildiği her şeyi 
okuduğunu söylüyordu. Süreya, ilkokula 
İstanbul’da başlayıp Bilecik’te bitirdi.

 
Ortaokulu da Bilecik’te 

okuduktan sonra İstanbul’da Haydarpaşa 
Lisesi’ne kaydoldu.

Yüksek öğrenim için yolu Ankara’ya düştü. 
Ankara Üniversitesi’nde iktisat ve maliye 
bölümünü bitirdi. Ortaokulda Karamazov 
Kardeşler’i okudu. Dostoyevski’yle tanışmasını 
ikinci doğum günü olarak niteleyen Süreya’nın, 
içindeki huzursuzluğu yazarak ifade etme 
dönemi 
başlıyordu. 

Üniversiteyi 
bitirdikten 
sonra Maliye 
Bakanlığı’nda 
müfettiş 
yardımcısı 
olarak başladığı 
görevini uzun 
yıllar devam 
ettirdi. Görevi 
sebebiyle birçok 
şehir gördü, çok insanla tanıştı.

Kısa bir dönem Darphane Genel Müdürlüğü 
yaptı. İstifa ve geri dönüş sonrası 1982’de 
emekli oldu.

Çocukluğundan beri içine kapanık, yeni yerler 
görmekten veya günlük hayat rutinlerini 
değiştirmekten memnun olmayan biri olan 
Cemal Süreya, hayatta aradığı temel şeyin 
şefkat olduğunu söylüyordu. Süreya, aradığı 
şefkati bulabilmek için 5 kez evlendi.  1969’da 
oğlu Memo dünyaya geldi. 

Kendini, çocukluğunu 
yitirmemiş, yalnız, okumayı seven bir adam 
olarak görüyordu. Aynı masada oturmayı, aynı 
yerlere gitmeyi, aynı arkadaş grubunu görmeyi 
seviyordu.

Yakın arkadaşlarından Turgut 
Uyar ve Edip Cansever’in erken 
ölümleri, Süreya’daki yalnızlık 
hissini ve ölüm korkusunu 
güçlendirdi. Edip Cansever için 
şu dizeler kaleminden döküldü:

“Yeşil ipek gömleğinin yakası

Büyük zamana düşer. 

Her şeyin fazlası zararlıdır ya,

Fazla şiirden öldü Edip Cansever.”

İkinci Yeni’nin önde gelen şairlerinden olan 
Süreya, 1958’de Üvercinka’yı yayınladığında 
edebiyat dünyasında derin bir ses getirdi.

Şiirde yeni imgeler, 
çağrışımlar ve 
soyutlamalar başlıyordu.

İkinci Yeni’de Süreya’ya 
yol arkadaşlığı eden 
diğer şair ve yazarlar; 
İlhan Berk, Ülkü Tamer, 
Edip Cansever, Turgut 
Uyar, Sezai Karakoç ve 
Ece Ayhan’dı. Süreya, 
şiirlerinde şehirli aşkları 
konu alıyordu.

Artık şairlerin doğum yerleri sadece İstanbul 
değil, Anadolu’nun birçok yeri olmaya 
başlamıştı. Türkiye değişirken edebiyat 
dünyası da değişiyordu.

Şiirleri sadece aşkla sınırlı değildi. Satır 
aralarında hiciv de barındırıyor ancak bunları 
dolaysız yollarla değil benzetme ve ironi 
kullanarak incelikli üslubuyla işliyordu.

Edebiyatla ilişkisi şiirden ibaret değildi. 
Fransızca’dan çeviriler yapıyor, deneme ve 
eleştiri de yazıyordu.

9 Ocak 1990’da aşk şiirleriyle tanınan Cemal 
Süreya bu dünyadan sessiz sedasız ayrıldı. 
Oğlu ile tartışmasında darp edildiği ve girdiği 
şeker koması nedeniyle öldüğü söylenir.

Cenaze töreninde Süreya’nın eşi ölmeden 
hemen önce yazdığı şu satırları paylaştı:

“Ölüyorum tanrım

Bu da oldu işte. 

Her ölüm erken ölümdür

Biliyorum tanrım. 

Ama, ayrıca, aldığın şu hayat

Fena değildir... 

Üstü kalsın...”

ANADOLU'NUN GÜNEŞLERİ

“Aşk yok gayri
memlekette,

Cemal Süreya gideli…”

Cemal Süreya SİZİN HİÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ?

Sizin hiç babanız öldü mü?

Benim bir kere öldü kör oldum

Yıkadılar aldılar götürdüler

Babamdan ummazdım bunu kör oldum

Siz hiç hamama gittiniz mi?

Ben gittim lambanın biri söndü

Gözümün biri söndü kör oldum

Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak

Şöylelemesine maviydi kör oldum

Taşlara gelince hamam taşlarına

Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi

Taşlarda yüzümün yarısını gördüm

Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü

Yüzümden ummazdım bunu kör oldum

Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?
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İmtiyaz Sahibi ve
Genel Yayın Yönetmeni

Metin Yılmaz

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Özlem Sönmezışık

Görsel Tasarım ve
Basıma Hazırlık

Magna Carta
Marka İletişim Ajansı

Tel. 0212 243 70 43
www.magnacarta.com.tr

Basım Yeri
Lotus Matbaacılık

www.lotusmatbaa.com.tr
Tel. 0212 612 47 44

Faks. 0212 674 55 90

Adres
Atatürk Mah. Lozan Cad. No:17 

34522 Esenyurt
İstanbul - Türkiye

Tel. 0212 886 90 00 ( 8 Hat)
Faks. 0212 886 54 57

Veee, Motor!..

ELK MotorYılmaz RedüktörSanayi
Güçlü

Süresiz

Baş rol

Esnek ve hızlı üretim kabiliyetli, yüksek enerji tasarruflu 
ELK Motor, hızlı imalatı, stoktan teslimatı ve tüm yurda 
yayılmış geniş satış ağıyla size zamandan da kazandırıyor.

• VDE Alman sertifikasyonuna sahip IE3 süper yüksek verimlilik
• %100 özgün Türk mühendisliği ve tasarımı
• Yüksek kalkış ve devrilme momentleri
• 160 gövdeden itibaren pik döküm gövde ve kapaklar
• Özel uygulamalara yönelik ürün teknolojileri

www.elkmotor.com.tr
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ELK Motor bir Yılmaz Redüktör Kuruluşudur.

Ürünlerimizin verimlilik sınıfı bağımsız Alman kuruluşu                  
tarafından onaylanmıştır.


