
 
 

 
 

İMALAT SİMÜLASYONU UYGULAMALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eko Endüstri, kurulduğu 1999 yılında uydu 

anten ve ekipmanlarını üretirken, esnek 

üretim ve çözüm ortağı olarak çalışma 

prensiplerini benimsemiş ve sac-metal 

şekillendirme süreçlerini geliştirip 2004 

yılında Decathlon Firması’nın Türkiye'deki 

tek spor aleti üreticisi olma başarısını 

kazanarak bünyesine spor aletleri üretimini 

dahil etmiştir.  

 

Süreç içerisinde uluslararası ticarette 

gücünü artırarak 2011 yılı itibari ile dünya 

devlerinden IKEA ile çalışmaya başlamıştır.  

 

2006 yılında, Ar-Ge çalışmalarının sonucu 

olarak soğuk dövme ile imalat hattını 

devreye alarak yüksek üretim esnekliğine 

sahip olması özelliği ile sektöründe 

Türkiye'nin uzman, lider firmaları arasına 

girmiştir. 

 

2017 yılında ise Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığının onayı ile tasarım merkezini 

kurarak Sonlu Elemanlar Metodu Destekli 

Simülasyonlarla tasarım doğrulama ve 

geliştirme faaliyetleri yetenekleri 

kazanmıştır. Otomotiv sektörü başta olmak 
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üzere çeşitli sektörlere yönelik nitelikli ve niş 

ürünlerin tasarım ve üretimlerini 

gerçekleştirerek sektöre katma değerli ve 

mekanik özellikleri geliştirilmiş ürünler arz 

etmeye devam etmektedir. 

 

Firma projeleri 

Kuruluşumuz kapsamındaki soğuk dövme 

hattımızda; otomotiv sektöründe kullanılan 

aks milleri ile rotbaşı kovanlarının yanı sıra 

kritik güvenlik komponentlerinin üretimleri, 

inşaat sektöründe kullanılan özel bağlantı 

elemanlarının, hidrolik sektöründe 

kullanılan basınçlı kaplar ve bağlantı 

elemanlarının üretimleri, nihai ürün mekanik 

özelliklerinin plastik şekil verme teknikleri ile 

geliştirilmesi amacıyla yürütülen teori-

literatür ve Sonlu Elemanlar Metodu destekli 

simülasyon faaliyetlerini içeren Ar-Ge ve 

Tasarım Faaliyetleri’ nin çıktısı olarak 

piyasaya arz edilmektedir. Teori ve literatür 

destekli model-simülasyon uygulamalarının 

mevcut endüstriyel tecrübemize 

entegrasyonu sayesinde soğuk dövme 

sektöründe yüksek üretim esnekliği elde 

edilmiştir. 

 

 

 

2020 Yılı itibari ile özellikle otomotiv 

sektöründe ithal edilmek üzere kullanılmak 

zorunda kalınan kritik ve stratejik öneme 

sahip bileşenlerin ülkemiz sınırları içerisinde 

üretiminin sağlanarak hem ülkemiz stratejik 

hedeflerine katkıda bulunulmasını hem de 

otomotiv sektöründe üretimi gerçekleştirilen 

araçlardaki yerlileştirme oranının 

yükseltilmesi için projeler yürütülmektedir. 

Ürün üretimine yönelik projelerimize ek, 

yönetim süreçlerimizin dijitalizasyonuna 

yönelik projelerimiz de devam etmektedir.  

 

 



 
 

 
 

Üretim süreçleri 

Soğuk dövme proses hattımızda 

yürüttüğümüz üretim faaliyetleri; farklı 

kapasitelere ve özelliklere sahip 10’un 

üstünde ısıl işlem fırını, otomatik yüzey 

işlem hattı ve 250 ile 1000 ton arasında 

değişen kapasitelerde hidrolik/mekanik 

preslerle gerçekleştirilmektedir. Üretim 

faaliyetlerimizin hammadde hazırlık 

aşamasından itibaren nihai ürünlerin sevk 

edilmesini kapsayan süreçler içerisinde; 

tasarım süreçlerinde hedeflenen ve sanal 

simülasyon uygulamalarıyla tasarlanan 

proseslerin son ürün fiziksel ve mekanik 

özelliklerinin geliştirildiğinin ve müşteri 

spektlerine uygun şekilde elde edildiğinin 

somut olarak ortaya konması amacıyla optik 

ölçüm sistemleri, numune hazırlama 

cihazları, dijital mikroskop, sertlik ölçüm 

cihazları ve 3 boyutlu ölçüm sistemlerini de 

içeren laboratuvar altyapısında 

doğrulanması sağlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

İmalatta karşılaşılan sorunlar 

Soğuk dövme ile şekillendirme tekniğine ait 

mühendislik hesaplamaları doğrultusunda 

elde edilen tasarım girdilerinin ve bu 

girdilere bağlı çıktılar doğrultusunda imal 

edilen kalıpların gerçek üretimlerde 

kullanılması neticesinde üretilen ürünlerin, 

müşteri spektleri ve/veya ek performans 

gerekliliklerini teorik hesaplamalarda sabit 

kabul edilen parametreler dolayısıyla tam 

olarak sağlayamadığı durumlarla 

karşılaşılmasıdır.  

 

Simüle edilen imalat metotları 

Simülasyon programları çok karmaşık 

mühendislik problemlerini çok kısa zaman 

içerisinde çözümleyebildiğinden ve teorik 

hesaplamalarda sabit kabul ettiğimiz 

parametrelerin jenerik olarak iteratif 

çözümlemelerini gerçekleştirebildiğinden 

gerçeğe çok yakın sonuçlar elde 

edilebilmektedir.  

 

EKO Endüstri kapsamındaki soğuk dövme 

süreçlerimizde, hammadde hazırlık 

aşamalarından itibaren tüm dövme 

operasyonları simüle edilmekte olup bu 

kapsamda hem iş parçasının dövme 

operasyonları süresince fiziksel, mekanik 

özellikleri; hem de kalıpların fiziksel, 

mekanik özelliklerinin değişimi detaylı 

olarak irdelenerek optimizasyon süreçleri 

yürütülmektedir. 

 

Neden “Simufact Forming”? 

Simülasyon yazılımı tedarik faaliyetleri 

kapsamında; farklı altyapılara ve mantıksal 

süreçlere ilişkin yazılımlar incelenmiş ve 

benchmark çalışmaları yürütülmüştür. 

Simufact Forming’in özellikle soğuk dövme 

modülünün endüstriyel uygulamalara 

yönelik geliştirilen yalın ve kolay kavranabilir 

arayüzünün tasarım mühendislerimiz 

tarafından hızlı şekilde yazılıma 

adaptasyonunu sağlayacak yapıda olması, 

simülasyon destekli üretim süreçlerimizde 

ihtiyacımız olan açık ve kapalı kalıpta 

dövme tekniklerinin, statik uygulamalar ve 

ısıl işlem süreçlerinin kolay entegrasyonuyla 

birlikte dövme proseslerinin ardışık şekilde 

hızlı bir şekilde çözümüne olanak 

sağlamasının yanı sıra; iş parçası malzeme 

akış karakteristiği, dövme kuvvetleri, 

kalıplara etkiyen gerilmeler, sertlik, faz 

dönüşümleri, tane boyutu gibi ürün ve kalıp 

mekanik performasını doğrudan etkileyen 

parametrelerin yanı sıra plastik şekil verme 



 
 

 
 

süreçlerinde sıklıkla karşılaşılan katlanma, 

kalıp doldurmama gibi üretim kusurlarının 

da sanal ortamda gerçeğe yakın, hızlı elde 

edilmesini sağlamaktadır.  

 

 

“NETFORM Mühendislik’in eğitim 

olanakları sağlaması, teknik 

destek konusunda hızlı aksiyon 

alabilen yapıya sahip olmasının 

yanı sıra soğuk dövme tekniği 

konusunda hem akademik, hem 

de endüstriyel birikimi olması, 

kuruluşumuzun Simufact Forming 

Simülasyon Yazılımı seçiminde 

etkili olmuştur.” 

 

 

Tüm bunlara ek, NETFORM Mühendislik’in 

eğitim olanakları sağlaması, teknik destek 

konusunda hızlı aksiyon alabilen yapıya 

sahip olmasının yanı sıra soğuk dövme 

tekniği konusunda hem akademik hem de 

endüstriyel birikimli olması, kuruluşumuzun 

simülasyon yazılımı seçiminde etkili 

olmuştur. 

Programı kullanmanızın size kattığı 

avantajlar nelerdir? 

Simufact Forming Yazılımı’nın kuruluşumuz 

kapsamında kullanımına başlanmasıyla; 

yeni ürün, dövme prosesi tasarımları ve 

numune üretim faaliyetleri kapsamında 

kalıpların nihai ürün spektlerini karşılayıp 

karşılamadığının kontrolüyle 

gerçekleştirilen deneme-yanılma üretimleri 

için harcanan süreler kısalmıştır. Buna ek, 

simülasyon destekli üretimlerde hem 

kalıpların, hem de iş parçalarının eş zamanlı 

analiz edilmesi sayesinde deneme yanılma 

üretimleri sürecinde ürün gerekliliklerini 

karşılamayan kalıpların revizyonları ve/veya 

hurdaya ayrılarak yeniden imal edilmesi için 

harcanan zamanla finansmanın minimize 

edilmesi sağlanmıştır. 

 

Bahsi geçen kazanımların yanı sıra, ürün 

teknik fizibilite faaliyetleri için harcanan 

sürenin kısaltılması sağlanarak sektör 

müşterilerinin beklentilerine daha hızlı 

cevap verilmesinin altyapısı 

oluşturulmuştur. 

 

 

 



 
 

 
 

 

“Simufact Forming Yazılımı’nın 

kullanılmasıyla; yeni ürün, dövme 

prosesi tasarımları ve numune 

üretim faaliyetleri kapsamında 

kalıpların nihai ürün spektlerini 

karşılayıp karşılamadığının 

kontrolüyle gerçekleştirilen 

deneme-yanılma üretimleri için 

harcanan süreler kısalmıştır.’’ 

 

 

Simülasyon Sonuçlarının Gerçek 

Parçalarla Karşılaştırılması 

Kuruluşumuz kapsamında yürütülen tüm 

yeni ürün projeleri, teorik hesaplamalar 

ışığındaki temel prototip eldesinin ardından 

simülasyon destekli ortaya konan 

geliştirilmiş prototip eldesi ve gerçek 

üretimlerle geliştirilmiş prototipin                        

pilot üretimleriyle deneysel faaliyetleri 

kapsamında doğrulanmasını içeren bir 

döngüye sahiptir. Bu doğrultuda, ortaya 

konulan her tasarımın gerçek üretimlerle 

kıyaslanması sağlanmaktadır. 

 

Pilot üretimlerden elde edilen numunelerin; 

simülasyon faaliyetleri neticesinde elde 

edilen çıktılarla ölçüsel kontrollerinde, 

gerçek üretimlerle sanal üretimlerin birbirine 

çok yakın sonuçlar verdiği ortaya çıkmıştır. 

Üretilen ürünlerin yanı sıra simülasyon 

destekli kalıp geliştirme faaliyetleri 

kapsamında yürütülen detaylı kalıp 

analizlerinde elde edilen, kalıplara etkiyen 

çeki ve bası gerilmelerinin irdelenmesi 

sonucunda kalıplara etkiyen gerilmelere 

uygun şekilde tasarım revizyonu ve kalıp 

hammadde seçimi faaliyetleri neticesinde 

kalıp ömürlerinin büyük oranda artırılabildiği 

somut veriler ile ortaya konmuştur. 

       

         İlter Kilerci / Ar-Ge Merkezi Müdürü 

EKO Endüstri 

 


