
  

   

 

 

 
 

İMALAT SİMÜLASYONU UYGULAMALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğu Pres, 1989 yılında Bursa’da 

faaliyetine başlamış ve kurumsal gelişimiyle 

birlikte teknoloji ve altyapı yatırımları ile 

1994 yılında otomotiv yakıt sistemlerine 

hassas parçalar üretmeye yönelmiştir. 

Bugün enjektör ve pompa alt bileşenlerini 

müşterilerinin hatları ile buluşturan global bir 

firma hüviyetine ulaşmıştır. 

 

 

 

 

 

Cirosunun yaklaşık %80'i ihracattan oluşan 

Doğu Pres, Amerika'dan Japonya'ya toplam 

18 ülkede, 35 müşteri lokasyonuna ürün 

sevk etmekte; bu ürünler her yıl dünyada 18 

Milyon adedin üstünde araçta 

kullanılmaktadır. İhracat yapılan ülkeler 

arasında, Avrupa pazarında Almanya, 

Fransa, Romanya, Polonya, Avusturya ve 

Çek Cumhuriyeti; Asya pazarında 

Hindistan, Çin, Kore ve Amerika pazarında 

ABD ve Brezilya ön plana çıkmaktadır. 

SAC ŞEKİLLENDİRME, HASSAS KESME ve ISIL İŞLEM 
PROSESLERİNİN SİMÜLASYON DESTEKLİ TASARIMI 



  

   

 

 

 
 

 

 

 

Firma Projeleri 

Doğu Pres, 2018 yılında Ar-Ge Merkezini 

yapılandırmaya başlayarak tüm Ar-Ge 

faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamış; 

2019 yılı ortalarında ise Ar-Ge Merkezi 

resmî olarak onaylanmıştır. Firmada 

yürütülen Ar-Ge projeleri, genel itibariyle 

ürün tasarımlarına da yansıyabilen inovatif 

üretim proses ve ekipmanı geliştirmeye 

yönelik çalışmaların yanı sıra kalite, maliyet 

ve verimlilik iyileştirme odaklı ve inovatif 

nitelik taşıyan çalışmaları konu almaktadır.  

Yürüttüğümüz Ar-Ge projelerine örnek 

olarak; plastiklik özelliği son derece kısıtlı 

olan yüksek dayanımlı bir sac malzemenin 

hassas kesim prosesi için, parçanın kesme 

yüzeylerinde herhangi bir taşlama 

operasyonu gerektirmeyecek şekilde, profil 

geometrisi optimize edilen bir kesme 

kalıbının tasarımını konu alan çalışma 

verilebilir. Benzer şekilde, hassas kesme ve 

satıh taşlama prosesleri ile imal edilen ve 

ısıl işleme tabi tutulan hassas toleranslı sac 

parçalarda, deformasyon geçmişi ve kalıntı 

gerilmelere göre üretim akışında yer alan 

proses parametrelerinin optimize edilmesini 

konu alan bir çalışma da yürütülen Ar-Ge 

projelerinden bir diğerinin konusudur. 



  

   

 

 

 
 

Bunların yanı sıra, talaşlı işlenebilme 

kabiliyeti az olan malzemeler için talaş 

uzaklaştırma amaçlı yüksek basınç 

sistemlerinin tasarımı, özel geometrili takım 

ve takım tutucuların sayısal yaklaşımlarla 

tasarımı, kesme/soğutma sıvılarının akışı 

ve kanal geometrisine bağlı olarak ısı 

transfer koşullarının hesaplamalı akışkanlar 

dinamiği analizleri ile iyileştirilmesi, takımlar 

için uygun kaplama seçimine yönelik 

deneysel çalışmalar, talaşlı imalat 

tezgahlarına parça beslemek için otomatik 

sistemlerin ve özgün tasarımlı fikstürlerin 

geliştirilmesi gibi konularda da Ar-Ge 

projeleri yürütülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üretim Süreçleri 

Doğu Pres’in üretiminde en büyük hacme, 

hassas talaşlı imalat prosesleri ile üretilen 

parçalar sahiptir. Bu bağlamda üretim 

altyapısı, makine parkuru olarak tek milli ve 

çok milli torna tezgâhları, dik işlem 

merkezleri, derin delik delme makinaları, 

hassas taşlama ve lebleme makinaları, 

elektrokimyasal işleme (ECM) ve aşındırıcı 

akış ile işleme (AFM) merkezlerinden 

oluşmaktadır. Bunun yanı sıra, enjektör ayar 

pulu, bilezik gibi hassas kesim sac parçalar, 

üretim hacmi olarak talaşlı imalat 

parçalarının arkasından gelmekte olup 

bunların üretiminde kullanılan hassas 

kesme presleri üretim altyapısının diğer ana 

kısmını oluşturmaktadır.  

Ayrıca, ovalama makinası gibi ihtiyaca özel 

tasarlanmış makinalar ile imalat ve ölçme-

kontrol proseslerinde kalite ve verimlilik 

iyileştirmelerine yönelik olarak tasarlanmış 

fikstürler ve otomasyon sistemleri de (PLC, 

kameralı, robotik) üretim altyapımızı 

tamamlayan unsurlardır. Diğer yandan, 

hassas imalatın gereği olarak üretim 

sahasında kullanılan hassas ölçüm cihazları 

ve mikroskopla incelemelerin yapıldığı 

görsel kontrol merkezleri de üretim 



  

   

 

 

 
 

altyapısının, üretim proseslerini destekleyen 

birer bileşeni olarak değerlendirilebilir. 

İmalatta Karşılaşılan Sorunlar 

Talaşlı imalat proseslerinde en sık 

karşılaşılan problemler; işlenebilirliği düşük 

olan malzemelerde talaşın kırılamaması 

veya kesme bölgesinden uygun bir şekilde 

uzaklaştırılamaması sonucunda ortaya 

çıkan takım kırılmaları, parçalarda ölçü 

toleransı dışına çıkan sapmalar ve yüzey 

bozuklukları ile takım sarfiyatı ve hurdaya 

bağlı olarak üretim ve kalitesizlik 

maliyetlerinin artması olarak örneklenebilir. 

Bu bağlamda, kesme takımlarının 

proseslere uygun geometride tasarlaması, 

takım malzemesi ve kaplamasının doğru 

seçimi, uygun kesme/soğutma sıvısının 

seçimi ve doğru koşullarda tatbik edilmesi 

gibi konularda Ar-Ge faaliyetleri ile know-

how oluşturulması Ar-Ge Merkezimizin 

misyonlarından biridir. 

Hassas kesme operasyonları ise ağırlıklı 

olarak pul ve bilezik formundaki ürün 

gruplarının imalatında uygulanan ana 

proses olup bu prosesler gereğince 

karşılaşılan başlıca problemler, özellikle 

şekillendirilebilme kabiliyeti düşük olan sac 

malzemelerin kesme yüzeylerinde meydana 

gelen kopma ve çapaklanmalar ile 

parçaların üst köşelerinde oluşan 

bombeleşmelerdir. Söz konusu oluşumlar, 

kesme işlemi sonrasında gereken taşlama 

operasyonları ve daha kalın sac malzeme 

kullanma gerekliliği nedeniyle maliyeti 

arttırmaktadır. Bunların yanı sıra kalıp 

aşınmalarına bağlı olarak kalıp malzemesi 

ve bakım maliyetleri de artış göstermektedir. 

 

 

Simüle Edilen İmalat Metotları 

Ana faaliyet konularımızdan olan talaşlı 

imalat proseslerinin simülasyonuna yönelik 

fazla sayıda program seçeneği 

bulunmamaktadır. Bu nedenle var olan 

seçenekler üzerinden çalışmalarımız 

şekillenmiştir. Geçtiğimiz dönemde söz 

konusu yazılımlardan birini üniversite-

sanayi iş birliği yürüterek ve yazılımın 

Türkiye temsilcisinden de destek alarak, bir 

diğerini ise doğrudan yurt dışındaki 

merkezinden destek alarak, bizim için kritik 



  

   

 

 

 
 

olan bir proseste denedik. Yazılımın 

yatırımına yönelik değerlendirmesi devam 

etmektedir. 

Şekillendirme simülasyonları için ise 

Simufact Forming yazılımını seçerek Ar-Ge 

altyapımıza dahil ettik. Bu yazılım ile hassas 

kesme (fine blanking) başta olmak üzere 

ihtiyaç duyduğumuz tüm sac şekillendirme 

prosesleri ve az sayıda da olsa hacim 

şekillendirme proseslerinin simülasyonlarını 

gerçekleştirebiliyoruz. Lisansını, 2020 

yılının ikinci çeyreğinde ısıl işlem modülü ile 

birlikte altyapımıza dahil ettiğimiz Simufact 

yazılımının Forming modülünü kullanmada, 

NETFORM ile iş birliği içerisinde, aynı 

zamanda Doç. Dr. Onur Saray’dan 

akademik düzeyde destek alarak Ar-Ge 

ekibimizin üstün  gayretleri ile yetkin bir 

düzeye ulaştık.  

Yeni başlattığımız ve ileriki dönemlerde 

planladığımız Ar-Ge projelerinde Simufact 

Forming programının “Isıl İşlem (Heat 

Treatment)” modülünü de etkin bir şekilde 

kullanmaya başladık. Zira imal ettiğimiz 

ürünlerin çoğu ısıl işleme tabi tutuluyor. Bu 

alanda çalışmamız gereken, geliştirmeye 

muhtaç çok sayıda konu olduğunun 

farkındayız. 

 

 

 

 

 

Neden “Simufact Forming”? 

Programa yatırım yapılmasına yönelik 

kararımızdaki en önemli faktörler; teklif 

verme sürecinde üretim prosesini 

doğrulamak, makine/ekipman yatırımlarına 

yönelik teknik ve ekonomik fizibilite 

çalışmalarını sağlıklı ve verimli bir şekilde 

yürütebilmek, ürün nominasyonu sonrası, 

projelerin devreye alınmasına kadar olan 

periyotta deneme sürelerini kısaltmak, işçilik 

ve malzeme maliyetlerini minimuma 

indirmek, yürütülen teknolojik araştırma 

projeleri kapsamında proses doğrulama 

çalışmalarını etkin şekilde yürüterek 

tasarlanan imalat prosesleri ile ilgili 



  

   

 

 

 
 

parametrelerini optimize edebilmek ve 

imalat proses ve ekipmanını geliştirmeye 

yönelik Ar-Ge çalışmaları kapsamında 

inovatif tasarımlar ile teknoloji / know-how 

odaklı rekabet gücü kazanabilmek idi. 

 

“Simufact Forming ile sac 

metal şekillendirme ve 

hassas kesme prosesleri 

içeren ürünler için maliyet 

analizi ve teklif verme 

sürelerimiz belirgin bir 

şekilde kısaldı.” 

 

 

Programı Kullanmanızın Size Kattığı 

Avantajlar Nelerdir? 

Simufact Forming programının katkısı 

beklediğimizden de fazla oldu. Öncelikle, 

sac metal şekillendirme ve hassas kesme 

prosesleri içeren ürünler için maliyet analizi 

ve teklif verme sürelerimiz belirgin bir 

şekilde kısaldı. Firmamız şu ana kadar 

ağırlıklı olarak yakıt sistemlerine yönelik, 

talaşlı işleme ve hassas kesim prosesleri 

içeren, dar toleranslara sahip hassas 

parçaların imalatına odaklanmış iken 2020 

yılından itibaren, yine otomotiv sektörüne 

yönelik ve yine son derece hassas 

toleranslar ile sac şekillendirme prosesleri 

içeren, yakıt sistemleri dışındaki ürün 

gruplarına da teklif vermeye başladık.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teklif hazırlama çalışmalarında, öngörülen 

proseslerin analizini Simufact programı ile 

yürüttük; söz konusu proseslerde teklif 

verilecek parçaların yapılabilirliğini teyit 

ederek kalıpları analizlerin sonucuna göre 

tasarladık. Numune çalışması başarıyla 

sonuçlandı ve bu çalışmaların sonucunda 

firmamızın ürün yelpazesi, yakıt sistemleri 

dışında yeni ürün gruplarının nominasyonu 



  

   

 

 

 
 

ile genişleyerek yeni bir teknoloji alanında 

firmamıza yatırım sahası açılmış oldu. Söz 

konusu süreçler, analiz çalışmaları ile çok 

hızlı ilerledi; prototip kalıpları beklenenden  

çok daha kısa sürede tasarladık. Böylelikle, 

otomotivde gövde ve şasi aksamına yönelik 

konvansiyonel sac parçalara kıyasla çok 

daha dar geometrik toleranslar ile istenen 

numuneleri az sayıda deneme ile başarılı bir 

şekilde elde ederek nominasyon teyidini 

aldık ve projelerin yatırım fazına geçtik.  

 

Simülasyon çalışmalarında Simufact 

Forming programını sıkça kullandığımız 

diğer bir proses ise hassas kesme 

teknolojisi üzerineydi. Simülasyon 

çalışmaları sayesinde hassas kesme 

parametrelerinin seçimi ve kalıp 

tasarımında ciddi bir know-how kazandık. 

Yapılan geliştirimeler ile kalıp maliyetlerimiz 

azaldı ve daha önemlisi yurt dışından 

sipariş ettiğimiz birçok kalıbı kendimiz 

tasarlayıp imal edebilir duruma geldik. 

Örneğin, istenen yüzey kalitesi ile hassas 

kesimi neredeyse imkânsız olarak görülen 

bir sac malzemenin, kalıpları için yurt 

dışından teklif dahi gelmeyen kesme 

prosesini bir Ar-Ge projesi kapsamında ele 

aldık ve farklı konseptle bir kalıp geometrisi 

ortaya koyduk. Söz konusu projede, çok 

sayıda parametre içeren geniş matrisli bir 

deney tasarımı ile çalışarak Simufact 

Forming ile yürütülen sonlu eleman 

analizlerinin çıktılarına göre kalıp 

geometrisini optimize ettik. Geliştirilen bu 

yeni kalıp geometrisi için de patent 

başvurusunda bulunduk. 

Projelerimiz kapsamında yapmış 

olduğumuz proses simülasyonlarının 

sonuçlarını, projelerimizin niteliği gereği 

prototip parçalar ile doğrulamak 

durumundayız. Bu nedenle sayısal 

sonuçları gerçek sonuçlar ile karşılaştırma 

olanağımız hep oldu. Malzemenin mekanik 

davranışı doğru modellendiği, prosesin 

sonlu eleman modeli doğru kurgulandığı ve 

bu modelde ağ (mesh) parametrelerinin 

seçimi doğru yapıldığı takdirde, gerçek 

sonuçlara %90-95 oranında yakınsamanın 

sağlanabildiğine şahit olduk. 

 

Serhat EKMEKÇİ 

Ar-Ge Yöneticisi 

 

Doğu Pres Otomotiv ve Teknik  

San. ve Tic. A.Ş. 

 


