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Dünya ekonomisinde İkinci Dünya Savaşı
sonrasında küreselleşmenin etkilerinin iyice hissedilmesi
ile beraber uluslararası rekabet kavramı da ortaya çıkmış;
bilgi (know-how) üretimi ve kullanımı konularında beceri
sahibi olan ülkeler uluslararası rekabet alanında gelişme
kaydederken, böyle bir beceriye sahip olmayan ülkeler
ise rekabet koşullarına ayak uyduramamışlardır. Bu bahsi
geçen ekonomik düzende ülke yönetimleri; toplumsal
refahlarını artırmak ve küresel rekabet gücü kazanmak için
daha yenilikçi olmak zorunda kalmıştır.
Bir ülkenin ekonomik gelişimini; ürettiği
teknoloji, bu teknoloji ile piyasaya sunduğu farklı ürünler
ve bu ürünleri pazarlama gücü belirlemektedir. Yenilikçilik
ile ekonomi arasındaki bu güçlü bağ nedeniyle bir ülkenin
yürüttüğü teknoloji ve inovasyon politikasının o ülkenin
kaderini belirlediği söylenebilir.
Yeniliğin ortaya çıkmasında Ar-Ge faaliyetleri
önemli rol oynamaktadır. Ar-Ge ve inovasyon, bir ülkenin
teknolojik yeteneğini tanımlayan en önemli değişkenler
olarak gösterilmektedir. Yenilik, küreselleşen rekabet
ortamında katma değerli ürünleri ortaya çıkarmanın en
önemli yoludur. Bu nedenle yenilik, ekonomide katma
değeri arttırmanın itici gücü olarak gösterilmektedir. ArGe ise yeniliklerin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan
sistemli çalışmalardır.
Ar-Ge harcamaları büyüklüğüne nazaran, Ar-Ge
yoğunluğu, ülke ekonomilerinin büyüklüğünü de göz
önünde bulundurduğu için daha sağlıklı bir karşılaştırmayı
mümkün kılmaktadır. Türkiye’ de 2005 yılında Ar-Ge
harcamalarının Gayri Safi Milli Hasıla’ya (GSMH) oranı
olan, Ar-Ge yoğunluğu 0,591 olarak gerçekleşmişken,
2016 yılı itibarıyla bu oran 1,060 olarak gerçekleşmiştir.
Bu gerçekleşme, sanayileşmiş ülkelerden olan Almanya,
Japonya ve ABD’ye ve gelişmekte olan ülkelerden olan Çin,
Kore ve Rusya’ya nazaran oldukça düşük bir seviyedir. Yine
Türkiye’nin ortak bir gümrük birliğine sahip olduğu A.B.
ile OECD işbirliği örgütü çatısı altında birlikte bulunduğu
ülke ortalamaları Ar-Ge harcamaları %2 civarındadır. Bu
noktadan hareketle; Türkiye’nin Ar-Ge faaliyetleri, aynı
ekonomik sistem içerisinde bulunduğu ekonomilere
nazaran oldukça düşüktür.
BEST A.Ş. Ar-Ge Merkezi olarak; 2016 yılında
geçekleşen 17.4M TL Ar-Ge harcaması ile firma cirosunun
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%2.7’lik oranını Ar-Ge projelerine yatırmıştır. Bu oran ile Best
A.Ş.; Türkiye ve Avrupa Birliği ortalama Ar-Ge harcamalarının
üzerinde araştırma masrafı gerçekleştirmiştir. Bu rakam ile
Best A.Ş. Ar-Ge Merkezinin kurulduğu 2010 yılından beri
yapılan en büyük Ar-Ge harcaması gerçekleşmiştir.
Ar-Ge faaliyetlerinin doğurduğu sonuçların
verimliliğini göstermesi bakımından patent istatistikleri
önemli bir Ar-Ge göstergesidir. Mucitlerin yerleşik oldukları
ülkeler bazında patent başvuru verilerine bakıldığında;
Türkiye’de patent başvuru sayısı 2006’dan 2016’ya
yaklaşık 4 kat artmış olmasına rağmen, sanayileşmiş
ülkeler ile arasında çok büyük farklar vardır. Gelişmekte
olan ülkelerden en yakın verilere sahip olduğu Rusya ile
dahi arasında 7 kat fark vardır. Best A.Ş. Ar-Ge Merkezinde
patentler için ayrı bir birim bulunmaktadır. Bu birimin
yaptığı çalışmalar ile 2017 sonu itibari ile 13 adet patent
başvurusuna sahip olan firmamız, patent sayısını da hızla
arttırmaktadır.
Şirketimiz BEST A.Ş. enerji sektöründe global
bir oyuncu olarak; teknik ve teknolojik gelişime
yönelik, yenilikçi
yatırımlarını sistematik bir şekilde
sürekli artırarak sürdürmekte, Türkiye ve Dünyanın öncü
transformatör firması olmayı kendine vizyon belirlemiştir.
Bu süreçte de BEST A.Ş. bütçesinden Ar-Ge’ye ayırdığı
pay, patent sayısı ve Ar-Ge çalışanlarına verdiği önem
ile sektöründeki küresel rakipleri karşısında daha iyi bir
konuma sahip olmayı hedeflemektedir.
Şirketimiz;
ülkemizin
2023
hedeflerini
yakalamasında ve ülkemizin kendi teknoloji geliştirme
kapasitesini oluşturarak küresel pazarlara erişimi
noktasındaki hedeflerini önemsemekte ve bu
sorumluluğun bilinciyle milleti ve ülkesi için çalışmalarına
devam etmektedir

Saygılarımızla...

BEST a.ş. AR-GE MERKEZİ

BEST a.ş. AR-GE MERKEZİ
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Faz KaydırmaTransformatörü (200 MVA – 362 kV) Elektrostatik Alan
(Bobin Yapısı) Analizleri
Faz Kaydırma Transformatörleri; yapısal olarak birçok kademeye ve ayar sargısına sahip, zorlayıcı ototransformatörlerdir. Çalışma
kapsamında bobin montaj yapısının netleştirilmesi için beşer adet yürüme ve delinme analizleri yapılarak mevcut mesafeler
için optimum bobin montaj yapısı elde edilmiştir.

Bu analizler yapılırken; sınır koşulları olarak Faz Kaydırma, Ayar, AG (Paralel) ve YG (Seri) sargılarına test edildikleri bağlantı durumunun ilgili gerilimleri tanımlanmıştır. Test koşullarına göre mevcut ara mesafeler için silindir-çıta ve yaka-takoz kombinasyonları elektriksel delinme risklerine karşı güvenilir hale getirilmişlerdir. Ayrıca yakaların yatay bileşenlerinin (flanşların) boyları ayarlanarak elektriksel
yürüme için muhtemel riskler bertaraf edilmiştir.

Çalışma sonuçları, süreç boyunca beraber çalışılan GT-EDM Bobin Grubu ile paylaşılarak yapılan iyileştirmelerin proje resimlerine
yansıtılması sağlanmıştır. İlgili elektriki testleri başarı ile geçen transformatörlerin sahaya nakilleri yapılarak devreye alınmışlardır. Yapılan
çalışmalardan elde edilen know-how dökümante edilerek kayıt altına alınmıştır.
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Dewa (1500 kVA – 12 kV) Kabinli Kuru Tip Transformatörün
Isı ve Akışkan Analizi
Proje kapsamında, 1500 kVA 11/0.4 kV
kabinli kuru tip transformatörün ısı ve akışkan analizi gerçekleştirilmiştir. Transformatör için projede,
maksimum yükseklik olarak 2.1 m ve maksimum iz
düşüm alanı olarak 4 m² gibi kısıtlamalar yer almaktadır.
Analizler ile kabin içindeki havanın hot-spot
noktaları belirlendikten sonra, daha efektif bir soğutma
için kabin geometrisi değiştirilerek birçok analiz
çözümlenmiştir.
Yapılan analizler neticesinde max. hız ve
min sıcaklık dağılımlarını veren geometrinin (konkav
çatı geometrisi) imalatına karar verilmiştir.

Mesh (Çözüm Ağı) Yapısı
Problemin mesh (çözüm ağı) yapısı, istenilen sınır şartları ve çıktı değerleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Aşağıda görülen
model için yaklaşık 10 milyon eleman ve 3,5 milyon düğüm noktası kullanılmıştır. Mesh ağ yapısı oluşturulurken; AG sargısı, YG sargısı,
çekirdek, inlet (giriş) ve outlet (çıkış) bölgeleri refinement (iyileştirme) edilerek elde edilmiştir.
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Analiz Girdileri
ANSYS/Fluent programında
hazırlanan analizlerde; AG, YG sargılarının ve bağlantı baralarının kayıp değerleri (W/
m²) girdi olarak ele alınmıştır. Soğutucu akışkan olarak kullanılan
havanın, ideal gazların özelliklerini göstereceği kabul edilmiştir.
Kabin için ise malzeme olarak, ST37-2 sac tanımlanmıştır.
Problem çözümü için ısı transferinin temel prensipleri olan
iletim, taşınım ve radyasyon yöntemlerinin tamamı kullanılarak bu
yöntemler çözüme dâhil edilmiştir.
Analiz için kurulum değerleri belirlendikten sonra, ısı
problemi yaşanan kabin ile birlikte 3 farklı çatı geometrisinin analizi gerçekleştirilmiştir. Bu çatı geometrilerindeki farklılıklar ise; hava
çıkış yerlerinin ortadan veya yanlardan olmasıydı. Bunun yanında
diğer çatılarda, konkav yerine düz geometrileri seçilmiştir.
Analizler için kullanılan girdi değerleri, mesh sayısı ve
yapısı aynı olacak şekilde çözümlemeler hazırlanmıştır.

Sonuçlar
Yapılan analizler sonucunda max. hız ve min. sıcaklık
dağılımlarını veren geometri (konkav çatı) tasarım ve imalat için
uygun görülmüştür. Kabinin imalat resimleri, bu geometriye göre
hazırlanmış ve imal edilmiştir.
Üretilen transformatör, ısınma testlerine tabi tutularak
sınır sıcaklık değerlerinin altında sonuçlar ölçülmüştür. Test sırasında alınan termal kamera görüntüleri ve sıcaklık ölçümleri incelendiğinde, analiz ile birbirine yakın değerlerin (hava sıcaklığında
% 97) elde edildiği görülmüştür.
Tüm bu testlerden sonra, akredite laboratuvarlardan KEMA
‘ya (Hollanda) gönderilen transformatör, burada da tabi tutulduğu
ısınma testlerinden başarı ile geçmiş bulunmaktadır.

8

BEST a.ş. AR-GE MERKEZİ

Tasarım

Ayrıca, Ar-Ge Merkezi çalışanlarımızdan Makine Mühendisi Ramazan Altay ve Yüksek Lisans Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Gülşen YAMAN ile birlikte yüksek lisans çalışmalarının sunumunu yapmak üzere katılmış oldukları ICCESEN17(International Conference Computational and Experimental Science and ENgineering) konferansında bu proje ile ilgili çalışmalar da ilgili sunuma dâhil edilmiştir.
Yine bu çalışmalar devam ederken, çatı geometrisi için BEST A.Ş. ‘ye özel yeni bir dizayn prensibi için 2017/11039 numaralı patent başvurusu yapılmıştır. Proje sonucunda, nihai sıcaklık değerleri ele alınarak değerlendirildiğinde; eski dizayna göre % 9 ‘luk soğutma
performansı artışı elde
edilmiştir.
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Quick Response Code
QR code(kare kod), isminden de anlaşılacağı üzere; kayıtlı
verilere daha hızlı ulaşabilmek adına kullanılan araçlardan biridir.
İlk defa Japon Denso firması tarafından 1994 yılında geliştirilmiş
ve patenti alınmış bir teknolojidir.
Kare kod genel olarak kartvizit tasarımlarında, akıllı telefon uygulamalarında ve malzeme etiketlemelerinde karşımıza
çıkmaktadır. Ar-Ge olarak böyle bir teknolojinin fabrikamıza katılmasının gerekli olduğunu düşünerek; biz de trafo etiketlerinde,
teknik personele hızlı ulaşımda ve hızlı belge oluşturulması işlemlerinde kullanılmasına karar verdik.
İlk olarak transformatör işaret plakaları üzerine QR Kodlar
yerleştirildi. Plaka üzerine tanımlayıcı kodları işleyerek; kullanıcının
daha
hızlı bir şekilde transformatör bilgilerine ulaşmasına olanak tanındı.
Böylece, olası bir arıza durumunda çok hızlı bir şekilde BEST A.Ş. ile
iletişime geçebilecek ve ilgili sorun en kısa sürede giderilebilecektir. İlerleyen zamanlarda sistem daha da geliştirilecek, daha hızlı ve
güvenilir bir veri akışı sağlanarak müşterilerimize daha iyi hizmet
sunulacaktır.
Kare kodu şimdilik onay dokümanları ve işletme bakım
talimatlarının ön yüzlerinde, şirket tanıtımı yapmak amacı ile
kullanılmaktadır. Bu kodlar sayesinde müşterilerimiz hem görsel
olarak hem işlevsel olarak hizmet almaktadırlar.
İlerleyen aşamalarda müşteri portalı oluşturularak bu
kodlar sayesinde kağıt kullanımı minimuma indirilmiş olacaktır.
Müşteri portalı sayesinde üst seviye güvenlik önlemleri dahilinde
transformatörün bilgileri sadece müşterinin istediği kişilere
aktarılacaktır.
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Kodun aktif olarak kullanılacağı bir diğer bölge ise, fabrika içi iş tanımlarının yapıldığı belgelerdir. Bu belgelerin üzerine
transformatörün gerekli tüm bilgileri basılarak uygulama personellerine gönderilmekteydi. Artık bu belgelerin üzerine kare kod
ile dizayn personelinin kartviziti de basılmaktadır. Uygulama personeli tek bir tuş ile sormak istediklerini dizayn personeline iletebilmektedir. Böylece uygulama personeli ile dizayn personeli hızlı
bir şekilde iletişime geçerek; sorunların üstesinden gelmektedirler.
Yaptığımız analiz sonucu hazırlanan programda ise
transformatör numarasını girmek ve sadece istenen formları
seçmek yeterli olmaktadır. Program ERP sistemine bağlanarak talep
edilen formları oluşturup çıktı almaya hazır hale getirmektedir.

BEST a.ş. AR-GE MERKEZİ

MKM Takımhane Malzeme ve Ekipmanların
Barkod Sistemi ile Kayıt Altına Alınması ve Takibi

MKM Takımhane içerisinde bulunan malzeme ve ekipmanların çalışanlara teslim, çalışanlardan iade, tedarikçilere iade ve
tedarikçilerden teslim alma süreçlerini;
Belirli bir düzen içerisinde takip edebilmek,
Minimum sipariş miktarları ile ihtiyacı karşılayabilmek,
Elde bulunan malzeme/ekipman miktarların anlık kontrolünü gerçekleştirebilmek,
Gerektiği durumda malzeme ekipman hareketlerini ve
stok sayımlarını raporlayabilmek, amacıyla bu proje gerçekleştirilmiştir.
Proje Kapsamında Yapılanlar
Takımhane içerisindeki karmaşayı azaltmak amacıyla yeni
raf siparişleri verilmiş ve malzeme/ekipmanların optimum şekilde
istiflenmesi sağlanmıştır.

Raflar etiketlendirilmiş ve bu sayede bir görsel kontrol
oluşturulmuştur.
5S çalışmaları kapsamında takımhane içerisinde düzen
ve standartlaşmaya gidilmiştir.
Takip sistemi için MEKTAP (Malzeme Ekipman Takip
Programı) adı verilen bir program hazırlanarak MKM takımhaneye
ilişkin süreçlerin takibi bu program üzerinden gerçekleştirilmesi
sağlanmıştır.

Bakım Envanteri Sınıflandırılması, Kayıt Edilmesi ve Kalem Kodu Oluşturulması
Bakım ana ambarı ve koltuk ambarlarında yer alan ve ERP sisteminde kalem kodu ile takip edilecek, tüm malzemeleri kayıt altına
alan bir program ve algoritmanın oluşturulması projenin ana amacıdır.
		
Mevcut durumda kullanılan, elde bulunan tüm malzemeler için kategorilendirme çalışması yapılmıştır. Bu kategoriler,
Mekanik, Elektrik, İnşaat ve Diğer olarak belirlenmiştir. Hazırlanan programa kayıt edilen malzemeler belirli bir algoritmaya
göre barkod numarası almaktadır. Bu barkod numarası aynı
zamanda ERP sistemindeki kalem kodu olacaktır. Bu program
aynı zamanda ürünlerin markasını, ait olduğu makineyi, fabrikayı, gerekli açıklamayı ve resmini barındırdığından dolayı
tüm yedek parça ve malzemeler için bir veri tabanı niteliği
taşımaktadır. Bu tip bilgilere ihtiyaç duyan yönetici ve personel istediği ürüne ait bilgilere doğru ve hızlı bir şekilde erişebilmektedir.
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Kuru Tip Transformatör Kalıp Takip Sistemi KATAP
Üretim için iş emirleri yayınlandığında personel, projeye uygun önce iç kalıbı daha
sonra dış kalıbı hazırlamaktadır. Ancak kalıp sayısı ve çeşidi çok fazla olduğundan dolayı stok
sahasında yapılan aramalar çok uzun sürebilmektedir.
Üretilecek olan transformatör sayısı birden fazla ise iç kalıp ve dış kalıp sayısını
planlamak içinden çıkılamaz bir probleme dönüşebilmektedir. Örnek verecek olursak: 6
adet projesi aynı olan bobin üretilecek. Ancak 3 adet kalıp bulunmakta. Bu projede 3 adet
daha kalıp sipariş edilmeli mi? Ya da teslim tarihine kadar 3 kalıp sırası ile projelerde kullanılır ise yetiştirilebilir mi?

Sahadan anlık olarak veri toplayabilmek ve yapılacak olan programda raporlayabilmek adına mobil el terminali kullanılması
2500’ den fazla iç ve dış kalıbı ayırt etmek ve tanımlayabilmek adına ısıya ve ışığa
dayanıklı barkod etiketi ve yazıcısı kullanılması
Planlama işlemini gerçekleştirmek için kuyruklama ve optimizasyon algoritması
geliştirilmesi
Algoritma oluşturulduktan sonra üç farklı input verisine göre üç farklı output verisi
hedeflenmektedir.
Algoritma çözüm sayfasında teslim tarihi ve kalıp sayısı girildiği zaman, teslim tarihinden itibaren çizelgeleme başlayarak eldeki
kalıp sayısı ile üretime ne zaman başlanması gerektiği hesaplanacaktır.

Üretim başlangıç tarihi ve kaç kalıp ile üretimin yapılacağı girildiğinde en erken teslim tarihi sonucu kullanıcıya sonuç olarak
döndürülecektir.
Üretim başlangıç tarihi ve teslim tarihi belirtildiğinde ise kaç adet kalıp ile birlikte üretimin yetiştirilebileceği kullanıcıya hazırlanacak olan algoritma ile iletilecektir.
12
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Daha Kolay, Etkin ve Verimli Yöntemlerin Geliştirilmesi
Daha kolay ve daha etken yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması, maliyetin düşürülmesi amacıyla bir işin yapılışındaki mevcut
ve önerilen yolların sistematik olarak kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesidir.
İnsanlar, makinalar, insan makina sistemlerince yapılan her çeşit işlemin daha ucuz, daha kolay ve daha rasyonel olması için
yapılan çalışmalara Metot Etüdü denir.
Bir işletmenin ana amaçları; verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek, kaliteyi ve üretim seviyesini arttırmak, yatırımları iyi
değerlendirmek olduğuna göre, eğer insan ve makinanın çalışma metodu iyi değilse bu amaçlara ulaşılamaz. Metot etüdü ile süreçler,
yöntemler düzeltilir. İşyeri düzeninin tesisat ve donanım tasarımları düzeltilir, insan gücünde artırım sağlanır.

Çalışmanın Hedefi;
•Mevcut üretim süreçlerini analiz etmek
•Katma değeri olmayan işlemleri belirleyerek kayıpları önlemek ve süreçlerin
masını sağlamak
•İşlem sürelerini video analizler ile daha etkin takip etmek
•Analizlere güvenilir girdi sağlamak
•Ergonomik olmayan süreçleri belirleyerek çalışma şartlarını iyileştirmek
•Yapılacak analizin süresini kısaltarak kısa sürede kesin sonuçlar almak
Daha Önce Yapılmış Örnek Bir Metod Etüdü Sonuçları;
•Value Adding (Katma Değer); %70
•Required(Gerekli); %13
•Loss(Kayıp); %17
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İÇİMİZDEKİ DAHİYİ KORUYALIM
Üretmek kadar önemli olan bir şey varsa o da ürettiğini belgelendirmektir!!!
Patent, her ne kadar buluşların belgelenmesi olarak tanımlanıyor olsa da; asıl olan patentin bir güç unsuru olduğudur. Patent
belgesine sahip olan; buluş üzerindeki her türlü tasarrufa hakim olmaktadır. Bu bilinç ile bakıldığında; patent belgesi almak bir şirketin
öncelikli hedeflerinden biri olmak zorundadır. Bu bağlamda, Dünya’da hızla büyüyen patent pazarında yer almak, firmaların üzerinde
çalışmaları gereken bir olgudur.

Dünyanın gelişmiş ülkeleri, Grafik 1’de de görüleceği üzere patent konusunda büyük harcamalar yapmaktadırlar. Çin’in patent
başvuru sayısı yıllık 1.000.000 adet seviyelerine, A.B.D ’nin 300.000 adet seviyelerine, Japonya’nın da 250.000 seviyelerine çıkmış bulunmaktadır. Bunların yanında Türkiye’deki yıllık başvuru sayıları 10.000 seviyelerine henüz çıkabilmiş değildir. Bu bağlamda, ülkemizde
patent başvuru yapmak; gelişmiş ülkelere nazaran daha değerlidir. Aynı zamanda Çin’in yakın zamandaki gelişim hızını patent sayıları ile
karşılaştırdığımızda; doğru bir orantı olduğunu rahatlıkla görebilmekteyiz.
Başarılı şirketlerin patent sayılarını görebiliriz. Amerika ve Türkiye patent ofislerine yapılan başvuru sayılarına bakılacak olursa; gelişime ve değişime önem veren firmaların satış hacimlerinin de buna bağlı olarak büyüdüğünü rahatlıkla görebiliriz. Bu konuda,
BEST ailesi olarak biz de azami özeni gösteriyoruz. Türkiye ortalamasına bakılacak olursa; Ar - Ge merkezleri içerisinde patent başvuru
sıralamasında 2016 yılı için ilk 30 içerisinde yer almaktayız.
Bugüne kadar Ar-Ge Merkezleri toplam patent başvuru sayısı 4080 adet civarında ve 2017 itibari ile Türkiye’deki Ar-Ge Merkezi
sayısı 250 adettir. BEST ‘in 2017 yılı itibari ile patent başvuru sayısı 13 adettir. Şirketimizin ilk başvurusu 2015 yapıldığı için ortalamanın
altında gözüküyor olsa da; hızla başvuru sayımızı arttırarak, firmalar bazında ilk 10 içerine girme hedefini gerçekleştireceğiz.
Başvuru sayımızı arttırmak adına Ar-Ge merkezi olarak, şirket personelimize patent eğitimleri vermekteyiz. Eğitimlerimizin öncelikli
amacı; tüm personelimizin şirketimizin gelişimine katkıda bulunmasıdır.
Her yeni fikir, yeni ufuklara yelken açmamıza, yenilendikçe de büyümemize olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda yeni yönetmeliklere bağlı hükümler gereği, buluş yapan personellerimiz de buluşlarının karşılığını maddi olarak almaktadırlar. Bu yönetmelikler, ülke
genelinde olduğu gibi şirketimiz bünyesinde de patent başvuru sayısını ivmeli olarak arttıracaktır.
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BEST A.Ş. ÖNERİ SİSTEMLERİ
Öneri Nihai Kararı
(Öneri Sonuç Formu)
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“İşi en iyi yapan bilir” felsefesi ile yola çıkan öneri sistemleri; firmamız bünyesinde bulunan tüm personellerin, üretim ve
sisteme yönelik sunmak istedikleri önerilerinin toplandığı ortak bir platformdur. Sisteme; Oracle Canlıda tüm BEST A.Ş. personellerine açık olan “Öneri Sistemi Kullanıcısı BEST A.Ş.” sorumluluğundan kolayca ulaşılabilmektedir.
Öneri sistemleri oluşturulurken; üretimle veya sistemle ilgili ortaya çıkan fikirleri iletmede kolaylık sağlayacak, yenilikçiliğe teşvik edecek, yöneticilere katılımcı yönetim uygulama şansı verecek, firmamızda küçük adımlarla sürekli iyileştirme sağlayarak rekabet üstünlüğü kazandıracak bir sistem olacak şekilde kurgulanmıştır. Direk işi yapan kişiler tarafından gelen öneriler ile
süreçlere inovatif çözümler getirerek müşteri memnuniyetini, kaliteyi ve verimliliği artırmayı amaç edinmiştir.
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EMNİYET
5S üretim ve ofislerde, performans, konfor, güvenlik ve
temizlik açısından mükemmele giden yoldur. Çalışma ortamında
israfın ve değişkenliğin azaltılması öncelikli olarak Görsel Fabrika ile mümkündür.
5S projelerinde; yalın üretim teknikleri temel prensiplerinden biri olan görsel fabrikanın oluşturulması, çalışanların malzeme ve araç-gereç arama ile vakit kaybetmelerinin engellenmesi, eksik ya da fazla hammadde
– ekipman sipariş verilmesinin engellenmesi ve fabrika alanının etkin kullanılması amaçlanmaktadır.

5 adımdan oluşan bu teknik;
SEIRI(Ayıklama): Gerekli olduğunda kullanıma hazır olmaları için malzemeler uygun ve güvenli şekilde düzenlenir. Amaç gerektiğinde
kullanılmak üzere aranan malzemelere 30 sn içerisinde ulaşmaktır.
SEITON(Düzenleme): Çalışma alanı her türlü tozdan, yağdan ve kirden arındırılmalı ve temiz tutulmalıdır. Kirlilik kaynağında yok edilmelidir.
SEISO(Temizlik): Makineler, dolaplar ve yerler hurda malzemelerden, toz ve kirden Tuana ile fabrika personelinin yardımı ile temizlenmiştir.
SEIKETSU(Standartlaştırma): Temiz ve düzenli olmak alışkanlık haline getirilmelidir. Uygulamaların sürekliliği hedefleyen standartlar ve
prosedür oluşturulmalıdır. Herkesin prosedüre uymasını
sağlayacak kontrol mekanizması kurulmalıdır.
SHITSUKE(Disiplin): Temiz ve düzenli olmak alışkanlık haline getirilmelidir. Prosedüre uygunluk ve elde edilen sonuçlar ölçülmeli, tanıma
ve takdir uygulanmaya alınmalıdır.

Before

After

After
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Ergonomik Analizler Reba Analizleri Ve Değerlendirme Sonuçları

ELM fabrikamızda ergonomik açıdan bakıldığında iş göreni zorlayacak çalışma pozisyonları için Hızlı Tüm Vücut Değerlendirme
(REBA) Yöntemi ile analizler gerçekleştirilmiştir. REBA yöntemi, vücudun tüm kısımlarının analiz edilmesine olanak tanıyan pratik bir yöntemdir.

Hızlı Tüm Vücut Değerlendirme (Reba) Yöntemi
Analiz edilmek istenilen bir çalışma duruşu veya hareketin neden olduğu riski sayısal olarak ifade eder. REBA yöntemi ile çalışma
pozisyonları risk açısından değerlendirilirken; çok tekrarlanan, çok zaman alan, çok kas faaliyeti ya da yüksek kuvvet gerektiren, işçiyi daha
çok rahatsız eden ve kontrol önlemleri ile iyileştirilebilecek duruşlar dikkate alınabilmektedir. REBA yöntemi, bir çalışma duruşu esnasında
gövdede, boyunda, bacaklarda, üst kollarda, alt kollarda ve bileklerde ortaya çıkan fleksiyon ve ekstansiyonlara ve bu duruşlar esnasında
çalışanın maruz kaldığı yüklere bağlı olarak
1 ile 15 arasında değişen bir skor belirlemektedir.

Çalışanların Çalışma Pozisyonları İçin Yapılan Reba Analizleri
GT Montaj Holü Üst Boyunduruk Sac Dizim Operasyonu

AĞIR
İŞLER
KATEGORİSİ

BAZ

ALINARAK

Çok ağır işlerde çalışmada enerji ihtiyacı: E = 10 kCal/dak
Toplam çalışma süresi: 7x60 = 420 dak
Enerji tüketimi: ET= 10 kCal/dak x 420 = 4200 kCal
Dinlenme Süresi: D = (0.1) x T(E/4-1) = (0.1) x 420 dak x ((10) /4-1) = 63 dak
Saat başına dinlenme süresi = 63 / 7 => 9 dak
Yani, 8 saat süren bir vardiyada Üst Boyunduruk Sac Dizim
Operasyonu esnasında personelin saat başına 9 dakika mola vermesi
ihtiyaçlarını karşılaması ve ergonomik zorlanmayı minimuma indirmeye
yardımcı olacaktır.
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Çift Köprülü Dik İşlem ve
Otomatik Kaynak Merkezi
2015 yılında başlayan Elektromekanik Sektörü İçin Çok Amaçlı CNC Kontrollü Yeni Bir Dik İşlem Merkezi Tasarımı, Otomasyonu
Ve Prototip İmalatı projesi, 2017 yılında başarılı bir şekilde tamamlanarak; kendi bünyemizde üretmiş olduğumuz ilk dik işlem merkezi
olarak faaliyete sunulmuştur.
Resimde de görüleceği üzere dik işlem merkezimiz iki adet köprüye sahiptir. Köprülerden bir tanesi CNC Router vazifesi görmekte olup; delme, kanal açma, diş açma işlemlerini yapmaktadır. Diğer köprü ise otomatik kaynak işlemini gerçekleştirmektedir. Dik işlem
merkezimizin boyutları 9000mm x 5000mm civarlarındadır.
Dik İşlem Merkezi mekanik atölyede kullanılmakta olup; transformatör kazan kapakları üzerinde delik delme, diş açma ve kanal açma işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu işlemler sırasında bize kazandırdıklarına bakılacak olursa;
Eski yöntemdeki kullanılan radyal matkap ile cnc kontrollü dik işlem
merkezlerini karşılaştırdığımızda; yaklaşık olarak %90’a varan bir hazırlık süresi tasarrufu olduğu görülmektedir. Toplam işlem süresinde ise %18 ‘e varan
bir tasarruf sağlanmaktadır. Ortalama bir kazan kapağı için radyal matkap ve
cnc kontrollü dik işlem merkezlerinin delik delme süresi tabloda yer almaktadır verilmektedir.

Delik delme, diş açma ve kanal açma işlemlerinin
yanında, otomatik kaynak yapabilme özelliği ile dik işlem
merkezi öne çıkmaktadır.
Aynı hızda ve kalitede payanda kaynağı yapabiliyor olması hem kalitemize hem de hızımıza katkı sağlamıştır.

Sonuç olarak; CNC kontrollü dik işlem merkezi
yardımıyla artık daha kaliteli ve daha hızlı bir
şekilde Mekanik imalat gerçekleştirebilmekteyiz...
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T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
TÜBİTAK Devlet Teşvikleri ve BEST A.Ş. AR-GE Merkezi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı toplu
mumuzun
yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişimine
hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,
katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen,
akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve
yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda AraştırmaTeknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme
işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını
belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak
üzere kitaplar ve dergiler yayınlayan bir kurumdur.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, bilim insanlarının
yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile
desteklenmekte, özendirilmekte, üniversitelerimizin, kamu
kurumlarımızın ve sanayimizin projeleri fonlanmakta, ülkemizin
rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

devam etmektedir. 2 adet 1501 TÜBİTAK – TEYDEB projesi ve 2 adet
1505 TÜBİTAK – TEYDEB projesi ön değerlendirme aşamasındadır.
Ayrıca firmamız 2016 yılı içerisinde KT fabrika yatırımı aşamasında
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı tarafından desteklenmiştir.
Firmamız, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın ve
TÜBİTAK’ın Ar-Ge’ye vermiş old
uğu desteklerden yararlanarak,
gelecek yıllarda TEYDEB projelerini ve Ar-Ge merkezinde çalışan
personel sayısını arttırmayı hedeflemektedir. BEST A.Ş. ‘Üniversite
- Sanayi’ işbirliği doğrultusunda, The Welding Institute, Imperial
College London, Balıkesir Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Uludağ
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
ve Çukurova Üniversitesi gibi ulusal ve uluslararası üniversiteler ve
Ar-Ge merkezleri ile elektrik, makine, endüstri ve fizik alanlarında
çalışmalarına devam etmektedir.

TÜBİTAK ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini daha etkin desteklemek
ve bu yolla Türk sanayisinin araştırma - teknoloji geliştirme
yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün daha
da artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla 2016 yılında Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda destek programları tasarlamakta ve
yürütmektedir.
BEST A.Ş AR-GE Merkezimiz 7. faaliyet yılını başarı
ile tamamlamıştır. Ar-Ge merkezimiz ilk Tübitak - Teydeb Proje
başvurusunu 2011 yılında yapmış olup 2011 yılından bugüne
kadar 15 adet 1501-TÜBİTAK TEYDEB ve 4 adet SAN-TEZ projesi
tamamlamıştır. Ayrıca, 3 adet 1501 TÜBİTAK – TEYDEB projesi
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BEST A.Ş. AR-GE Merkezi T.C. Balıkesir Valiliği
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Yapılan
“Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde AR-GE Çalışması Yapılmasına
Yönelik Farkındalık Oluşturma Projesi“

Balıkesir İlimizde mesleki ve teknik eğitim okullarının, eğitsel, sosyal ve ekonomik gereksinimlerinin giderilmesi, sektörlerde
ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün Okul-Sanayi İş birliği sağlanarak geliştirilmesi amacı ile 16.03.2017 tarihinde BEST A.Ş. AR-GE
Merkezi ile T.C. Balıkesir Valiliği Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında protokol imzalanmıştır.
BEST A.Ş. bu sorumluluğu üstlenerek, 12.10.2017 tarihinde il genelindeki Meslek Lisesi Öğretmenlerini kendi bünyesinde misafir etmiştir. İlgili meslek alanlarındaki güncel uygulama ve yeniliklere dair deneyimler paylaşılarak, üretim sahaları , laboratuvarlar ve
atölyeler ile buralarda bulunan makine- teçhizat hakkında öğretmenlerimiz bilgilendirilmiştir.
Projenin bir sonraki aşamasında öğretmen ve öğrenciler birlikte misafir ederek eğitim bilgilerini geliştirebilmeleri açısından
gerekli destek BEST A.Ş. tarafından sağlanacaktır. Bu sayede sektörün ihtiyacı olan kalifiye elemanların hedefe uygun olarak yetiştirilmesi
sağlanacaktır.
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Kongre Katılım ve Bildiri Sunumları
27-28 Eylül 2017’de, 10 yıldır İtalya’nın Pordenone kentinde gerçekleştirilen “World
Magentics Conference - Coiltech” konferansı kapsamında, Best A.Ş. Ar-Ge Merkezinde
geliştirilen unicore tip çekirdekli transformatörler hakkında bir sunum gerçekleştirildi.
Ar-Ge Müdürümüz Kerem KÖSEOĞLU; dünyadaki transformatör trendleri, enerji politikaları ve bu problemlere bir çözüm olarak kullanılabilecek olan Unicore tip transformatör çekirdekleri hakkında yaptığı teknik ağırlıklı sunumda, Ar-Ge projesi sonucunda elde ettiği karşılaştırmalı verileri sundu. Dağıtım transformatörleri kayıplarını ve maliyetini düşürmek için yapılan
proje Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklendi.
370 firmanın, 3000 ziyaretçinin ve 45 ülkeden katılımın olduğu sektördeki en büyük
fuarlardan birisi olan Coiltech; 2017 yılında 8 holde 274 stand ile 2000m alanda kuruldu.

2

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesince
düzenlenen IV. Enerji Verimliliği Kongresi’ne “Elektrik Üretim,
İletim ve Dağıtım Sistemlerinde Enerji Verimliliği:
Transformatörler ve Enerji Verimliliğine Etkileri”
konulu bildiri başvurusu yapılmış olup ilgili bildirimiz konu ve
içeriği itibariyle kabul edilerek “Bildiriler Kitabında” yayınlamıştır.
13-14 Ekim 2017 tarihli kongreye katılım da sağlanarak bildiriye
dair sunum yapılmıştır. Bildiri içeriğinde;
Dünyada artan enerji talebi ve enerji kayıpları sebepli sera gazı
salınımları,
Transformatörlerde verimlilik oranları,
Yükte kayıplar ve azaltma yöntemleri,
Boşta kayıplar ve azaltma yöntemleri (Amorf saclar),
Avrupa Birliği Eko-Dizayn (ECODESIGN) kriterlerine detaylı olarak
değinilmiştir.

4-8 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya ‘da gerçekleştirilen
“International Conference on Computational and
Experimental Science and ENgineering” konferansına
122 no ‘lu “Validation of the Finite Volume Analysis of Natural
Convection Conditions for a Resin Dry Type Transformer with a
Cabin” abstract ile katılım gerçekleştirilmiştir.
Konferansta Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülşen Yaman ve AR-GE Mekanik Analiz
Mühendisi Ramazan Altay, yüksek lisans süresince yapılan çalışmaları sunmuşlardır.
Konferans Kanada, Almanya, İran, Mısır, Hindistan, Çin
gibi 50 ‘ye yakın farklı ülkeden gelen katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
Hazırlanan makalenin sunumunda, kabinli kuru tip transformatörlerin Ansys/Fluent programıyla yapılan ısı ve akışkan analizleri aktarılmıştır.
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Yeni Dünya; Endüstri 4.0
Biz Bu Günlere Nasıl Geldik? Bu Süreç Nasıl Bu Noktaya Geldi?
Avcı toplayıcı toplumlardan bu yana üretim, insanlık için vazgeçilmez bir hal almış, üretimin devamlılığını sağlamak adına yeni arayışlar zihinleri sürekli meşgul etmiştir.
Avrupa’da 18. ve 19. yüzyıllarda; buharlı makinalarla başlayan bir süreçle, sonrasında elektriğin kullanılması, akabinde dijital teknolojilerin desteği ile de üçüncü faza geçilmesi... Günün sonunda teknolojinin
çok hızlı ilerlemesiyle Nam-ı diğer Endüstri 4.0 noktasına zorunlu olarak gelinmiş durumda.

Dünya Yüzünü Endüstri 4.0’a Çevirmeye Başladı
Endüstri 4.0 terimi, ilk olarak dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan 2011 Hannover Fuarı’nda karşımıza çıktı. Ekim 2012’ye
gelindiğinde ise Robert Bosch GmbH ve Henning Kagermann çalışma grubu; hazırladıkları 4. Sanayi Devrimi öneri dosyasını Almanya
Federal Hükümeti’ne ve 8 Nisan 2013 tarihinde ise yine Hannover Fuarın’nda, Endüstri 4.0 raporunu sunmuşlardır.
Günümüzde, Almanya’nın Endüstri 4.0’a olan bağlılığı; gerek dev şirketlerin gerekse de start up girişimlerin yeni adımlarıyla
sürdürülmektedir. Bu sürece , Almanya ekonomisinin ve istihdamının önemli bir kısmını oluşturan BMW, Siemens, Bosch gibi sektör
devleri; üretim süreçlerindeki uygulamalar ve değişikliklerle, öncülük etmektedirler.
Örneğin; Siemens’in otomasyona verdikleri önem noktasında “Digital Enterprise Software” isimli entegre yazılımı ile ürün yaşam
döngüsünü yönetmeleri, Bosch’un, makine ve ürünlerin birbirlerinden haberdar olduğu bir üretim akışı üzerine çalışmaları ayrıca yol
çalışmalarını ve park çalışmalarını takip ve optimize eden ve bu yolla veri içeren bir ulaşım ağı oluşturmayı öngören “Smart City Projesi”,
Mercedes-Benz, BMW, Audi, Wolkswagen gibi otomotiv sektöründe yer alan firmalar ise, Almanya’da otomobillerin; nesnelerin interneti
(IoT) konseptine uyumlu olması konusundaki
hızla sürdürülen çalışmalar, dünya devlerinin Endüstri 4.0 atılımları, olarak gösterilebilir.
Buradan yola çıkarak sanayi devriminin en büyük etkisinin global ekonomilerde olacağı söylenebilir. Bununla ilgili rakamlara
bakıldığında, yıllık üretimdeki verimlilik kazancının yaklaşık %6 ile %8 arasında olması öngörülmektedir. Sadece Almanya’da gayri safi
yurtiçi hasılaya 10 yıl ve üzeri
sürelerde Endüstri 4.0’ın %1’lik bir katkısı olacağı tahmin edilmektedir . Bu katkının da yaklaşık 390 bin kişilik istihdam yaratması
beklenmektedir. Ayrıca; üretim çok zaman alan bir unsur iken, Endüstri 4.0 ile getirilen değişiklikler; ürünlerin pazara sunulma sürecini,
%25-%50 arasında kısaltacağı, bunun da mühendislik hizmetlerini %30, enerji tüketimini de %70’e yakın azaltacağı hesaplanmaktadır.
Sonuçta günün sonunda varılması gereken nokta; üretim tarafındaki sürelerin, maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin arttırılması olarak
söylenebilir.

Türkiye’de Endüstri 4.0
Endüstri 4.0, şüphesiz gerekli teknolojik altyapılar olmadan ulaşılması olanaksız bir vizyondur. Türkiye’deki şirketlerin teknolojik
alt yapıları için yatırım yapmaları ve gelecekte bu yatırımları arttırarak devam ettirmeleri oldukça büyük önem taşımaktadır. Türkiye’deki
önemli firmaların üst düzey yöneticilerinin değerlendirmelerine göre, 2015 yılında şirketlerin %90’ı müşteri deneyimi konusu ile birlikte
veri analizi ve madenciliği konularında da yatırım yapmıştır. %97’si ise 2016-2018 döneminde bu alanlarda yatırım yapmaya devam etme
niyetinde olduklarını belirtmişlerdir.
Yatırımların, Endüstri 4.0’ın en önemli ayaklarından birisi olan, veri analizi ve madenciliği konusuna odaklanması, oldukça pozitif
bir parametredir. Şirketlerin yatırım yapma niyetinde olduğu diğer bir konu da, Nesnelerin İnterneti sayesinde artan verinin korunması
açısından oldukça önemli bir alan olan, “Siber Güvenlik“tir. Ancak özel sektörün teknoloji alanında yapacağı yatırımların yanı sıra devletin
de bu konuda başarılı bir vizyonu olmalıdır. Aksi taktirde, Türkiye’nin sadece özel sektör yatırımlarıyla, Endüstri 4.0 devrimini yakalaması,
mümkün değildir. Şubat 2016 da gerçekleştirilen “Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu” toplantısında alınan; “Siber Fiziksel Sistemler, Yapay
Zeka, Sensör, Robot Teknolojileri, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Siber Güvenlik ve Bulut Bilişim alanlarında, yetkinliklerin arttırılmasını
hedefleyen, Ar-Ge çalışmalarına hız verilmesi..... “ kararı, oldukça isabetlidir.
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Buna ek olarak, kritik öneme sahip ve öncü teknolojilerin yerli şirketler tarafından üretilebilmesini sağlayacak gerekli teşvik ve
destek mekanizmalarının gözden geçirilmesi yönünde alınan karar da, Türkiye’nin Endüstri 4.0 yolunda farkındalığının, yüksek olduğunu
göstermektedir. Bu arada; Endüstri 4.0 dönüşümünün ortaya çıkaracağı farklı nitelikteki insan kaynağını yetiştirme görevinin, eğitim kurumlarına düştüğü, üniversitelerinde burada önemli bir role sahip olduğu, unutulmamalıdır. Zira; yazılım, araştırma ve yeni ürünlerde
görev almak üzere, 10 yıl içinde 500 bin kişilik mühendis ordusuna ihtiyaç olacağı ortadadır.
Sonuç olarak Ülkemizde, önümüzdeki dönemde en büyük hedef; elbette herkesin de bildiği, daha çok üreten bir Türkiye olmaktır.
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