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A.1 - PROJE ÖN BİLGİLERİ

A.1.1.
Proje Numarası 7150362
Projenin Adı BİÇERDÖVERLERDE ALTERNATİF HASAT İŞLEMLERİ İÇİN BATOR HIZ AYAR SİSTEMİ TASARIMI VE

GELİŞTİRİLMESİ
Proje Başlama Tarihi 01.06.2015 Proje Bitiş Tarihi 31.08.2016
Destek Başlama Tarihi 01.06.2015 Destek Bitiş Tarihi 31.08.2016
Proje Süresi 15 ay Destek Süresi 15 ay
Teknoloji Grubu ULAŞTIRMA, SAVUNMA, ENERJİ VE TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ GRUBU

Proje Önerisinin İçerdiği Bilimsel ve Teknolojik Alanlar
30.10.30 -  Tarımsal Bilimler > Ziraat > Tarım Makineleri
40.150.20.120 -  Teknik Bilimler > Makina Mühendisliği > Konstrüksiyon Ve İmalat > Talaşlı İmalat Yöntemleri

A.1.2.
Proje Yürütücüsü
Adı, Soyadı EMRE BAŞTUĞ TC Kimlik No 28876804294
Unvanı/Görevi ŞİRKET YETKİLİSİ / ŞİRKET MÜDÜRÜ
Yazışma Adresi Organize Sanayi Bölgesi  Kızılırmak Cd. 4. Sk. No:2 Yahşihan 71450 YAHŞİHAN KIRIKKALE
Telefon 318-3213191 Faks 318-3213199
E-Posta emreb@emniyetsanayi.com.tr İkincil E-Posta

A.1.3.
Danışman
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A.2 - KURULUŞ BİLGİLERİ

A.2.1 - EMNİYET SANAYİ ZİRAİ ALETLER YEDEK PARÇA İM. İNŞ. SAR. TUR. PET. OTO ALIM SATIM İM. İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
A.2.1.1.
Kuruluş Yetkilisi EMRE BAŞTUĞ-ŞİRKET MÜDÜRÜ
Kuruluş Türü Limited Şirket
Vergi Dairesi IRMAK
Vergi Sicil No 3340142373
Kuruluş Tescil Tarihi 29.12.1998
Ticaret Sicil No 5754

A.2.1.2.
Kuruluş Yetkilisi
Adı, Soyadı EMRE BAŞTUĞ TC Kimlik No 28876804294
Unvanı/Görevi ŞİRKET YETKİLİSİ / ŞİRKET MÜDÜRÜ
Telefon 318-3213191 Faks 318-3213199
E-Posta emreb@emniyetsanayi.com.tr

A.2.1.3.
Kuruluş Personel Dağılımı
Birimi Doktora Yüksek Lisans Lisans Teknik/ Meslek Lise Diğer Toplam
Üretim 0 1 3 10 27 41
Ar-Ge 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 3 3

Toplam 44

A.2.1.4.

Kuruluşun Bir Önceki Yıl
veya Son Ara Hesap
Dönemine Ait Mali Bilgiler
(TL)

Yıl/Dönem 2013/4
Ödenmiş Sermaye 750.000
Net Satış Hasılatı 3.033.015,82
Yurtdışı Satışlar Toplamı 0
Ar-Ge Giderleri 0
Özgün Ürün Satış Hasılatı 0
DönenVarlıklar 2.570.104,84
Ortaklardan Alacaklar 0
Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri 0
Kısa Vadeli Borçlar 2.785.739,88
Hakediş Gelirleri 0
Kısa Vadeli Banka Borçları 0
Özkaynaklar 1.583.849,64

Kuruluşun Son Üç Yıl Net
Satışlar Ortalaması (TL)

2.588.154,06

A.2.1.5.
Firmanın Diğer Ar-Ge Projeleri:
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A.3 - PROJE ÖZETİ

A.3.1.
Açıklama : Bu bölümde projeyi değerlendirenler dışındaki kişilerle de paylaşılabilecek –gizli olmayan- bilgiler verilmesi beklenmektedir.
Proje kapsamında, alt ve orta düzey teknolojili geleneksel bator sistemine sahip Claas marka biçerdöverler için, planet dişli sistemi destekli
otomatik değiştirilebilir kasnak devir sistemine sahip, yurtdışı benzerlerine göre çok daha ucuz, hasat tane kaybını azaltmaya yönelik çevreye
duyarlı, Türkiye şartlarındaki yetiştirilebilecek ürünleri hasat edebilecek devir aralığına sahip bir bator hız ayar sistemi geliştirilecektir. Geliştirilecek
bator sistemi için, Türkiye'de ekimi yapılan biçerdöverle hasat edilmeye uygun tüm ürünlerin en iyi bator devir aralıkları belirlenecek, tasarlanacak
dişli ve kasnak boyutlarının bu şartlara uygun optimizasyonu yapılacaktır. Bator hız sistemine ait optimizasyon, tasarım, talaşlı imalat ve montajları
firmamız tarafından Kırıkkale Üniversitesi desteğiyle yapılacaktır.

2/377150362



A.4 - PROJE KISA TANITIMI

A.4.1.
Açıklama : Bu bölümde hazırlayacağınız yazılı ve görsel materyal, proje öneriniz için kararın oluşturulacağı Yürütme Komitesi toplantısında
değiştirilmeden sunulacaktır. Bu bölümün, proje öneri formunun diğer tüm kısımları doldurulduktan sonra hazırlanması önerilmektedir. Bu bölümde
doğrudan projenin amacına, somut hedeflerine, Ar-Ge içeriğine, yenilikçi yönlerine, teknoloji düzeyine odaklanılmalıdır. Proje ekibi kurgusu,
uygulanacak projeye özel yöntemler, kuruluşunuz özgün katkıları ve elde edilecek proje çıktısının sağlayacağı teknik / ekonomik yararları açık bir
biçimde özetleyen metinler yazılmalıdır. Hazırlanan özetin, projenin ilgili olduğu temel teknolojik alanlarda uzmanlığı olan kişilere sunulacağı
dikkate alınarak konu ile ilgili genel (kitabi) kavramlar tekrar edilmemeli, üzerinde çalışılacak teknik detaylara odaklanılmalıdır. Projeye ve içeriğine
özel olmayan ve değerlendirmeye hiç bir katkı sağlamayacak genel konu ve tarihçe anlatımlarından, her proje için geçerli olabilecek genel proje
yönetim metodolojileri, iş paketi sıralaması vb türünde açıklamalardan kaçınılmalıdır.

1 - Kuruluş Kısa Tanıtımı ve Projenin Başlatılma Gerekçesi
Kuruluşunuzun ana faaliyet alanı, başlıca ürün ve hizmetleri, kuruluşunuza rekabette avantaj sağlayan ana / öz yetkinlikleriniz (en iyi olduğunuz
alanlar) ve kuruluşunuzun gelecek vizyonu ile ilgili özet bir bilgi vererek, önerilen projenin tüm bunlarla ne şekilde ilişkilendiğini (projenin
kuruluşunuz için stratejik önemini) açıklayınız.
Emniyet Sanayi Zirai Aletler Ltd. Şti. 1958 yılında kurulmuş ve ES, Gagri ve Kara Halil markasıyla biçerdöver ve balya makinası yedek parçaları
konusunda hizmet veren bir kuruluştur. Emniyet Sanayi John Deere, New Holland, Clayson, Laverda, Claas, Deutz-Fahr biçerdöverlere ve
Gallignani, Claas Merkant, Welger, Cicoria, John Deere balya makinalarına ait  parçaları üretmektedir. "Üstün kalite ve müşteri odaklı bütünlük
tüketiciye saygıdır" hizmet anlayışı ile başarının müşteri memnuniyeti ile artacağını ilke edinmiş bir firma olmanın yanı sıra, ISO 9001:2000 (KAS
CERT) Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir.

Projede belirtildiği şekliyle bator sistemi üretiminin, yurt dışı ve farklı markalardaki benzerlerine göre üstünlükleri olacaktır. Mevcut üretimini
yaptığımız tarım makineleri parçalarından gelen müşteri memnuniyeti değerlendirmeleri ve daha ekonomik otomatik bator sistemi taleplerini
karşılamak amacıyla bu proje hazırlanmıştır. Tasarlanacak ve yerli imalatı yapılacak otomatik bator sistemi Türkiye'de yetiştirilen tarım ürünlerinin
hepsinin hasadını yapabilecek devir aralığında ve yurt dışı benzerlerine göre çok daha ucuz fiyata satılabilecektir. Projenin başarılı olmasıyla
birlikte, firmamız  özellikle  uluslararası rakipleriyle  daha fazla rekabetçi olabilecek, cari açığın azalmasına daha fazla katkıda bulunabilecektir.

2 - Projenin Amacı
Tarım arazilerinin azalması, hızlı nüfus artışı ve iklim değişimleri gibi etkenler tarımsal arazilerin verimli kullanımını ve korunmasını zorunlu
kılmaktadır. Ülkemiz toprakların verimli ve ürün çeşitliliğinin çok olması yetiştirilen ürünlerin kısa zamanda ve ürüne en az zarar verecek hasat
yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Firmamız bu proje ile, benzerlerine yurtdışında farklı firmalarda rastlanabilen otomatik
sistem bator devir ayarlayıcı ile dışa bağımlılığı azaltan, Türkiye tarım ürünü yelpazesine uygun, kolay kullanımlı, çevreye daha duyarlı, tane kaybı
oranı daha düşük biçerdöver bator mekanizması tasarlayarak imal edecektir. Hazırlanacak olan prototip Claas marka biçerdöverlerin bator
sistemine takılabilir biçimde tasarlanacak ve imal edilecektir. Bu proje kapsamında yapılacak olan çalışmalar ile hem bölgesel kalkınmaya hizmet
edilmesi, hem de  yurtdışı bağımlılığı azaltması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler
Biçerdöver, bator sistemi, otomatik devir sistemi, talaşlı imalat, mekanizma tasarımı ve analizi

3 - Yenilikçi Yönleri
Bu sistem içerisinde kullanılacak otomatik hız kasnağı ve devir redüktörünün dişli boyutları,   Türkiye'de yaygın olarak yetişen tüm bitkilerin hasatını
yapabilecektir. Sistem montaj edildiğinde, biçerdöver operatörü kısa sürede hasat edilecek ürüne uygun devir sayısını, kendisi çok kısa bir sürede
ayarlayabilecektir.  Hasat  kalitesi  artacak,  kırık  ürün oluşumu ve kayıp tane sayısı  azalarak üretim kaybı  önlenerek çevreye daha duyarlı
olabilecektir.  Hasat süresi  kısalacak,  maliyetleri  düşecek ve daha kaliteli  ürün daha az maliyetle gerçekleşecektir.  Bu sistemin benzerleri
yurtdışında yaklaşık 2,5 kat  pahalıdır.  Projenin gerçekleşmesiyle cari  açığın kapanmasına destek verilmesi  beklenmektedir.
Not : Projenin benzerlerine göre yenilikçi yönlerine ilişkin kıyaslamalı bilgiler B.2 bölümünde verilmiştir.

4 - Kullanılacak /Geliştirilecek Teknik ve Teknolojiler ile Özgün Katkılar
Not : Detaylı bilgi tablo halinde B.3 bölümünde verilmiştir.

5 - Ekonomik ve Ulusal Kazanımlar
Firmamız parça imalatçısı olduğu Claas marka biçerdöverlere uygulayacağı bu sistemle, Türkiye'de yetişen tüm tarım ürünlerini tek bir biçerdöverin
hız bator mekanizması ile hasat edilebilir hale getirmeyi planlamıştır. Bu şekilde bir bator mekanizmasının birçok üstünlüğü olacaktır.  En önemli
üstünlüklerinden birisi hasat zamanının kısalması ve dolaylı olarak biçerdöverin yakıt tasarrufu sağlamasına katkıda bulunmasıdır. Diğer bir önemli
nokta ise hasat sırasında tane kaybıdır. Bu konu Tarım Bakanlığının üzerinde çok çalıştığı konulardan biridir ve ürüne göre bator hızı ayarlanarak
bu değer minimize edilecektir.

Yurt dışı benzerleri 30.000 TL yi bulan bu sistem ülkemizde imal edilebilir olduğunda yaklaşık maliyeti 12.000 TL olacaktır.  Projeden sonra yurt içi
ve yurt  dışı  pazarlarda 500 adet/yıl  satışına ulaşılmasıyla,  yeni  istihdam ve döviz  girdisiyle,  ekonomik anlamda büyük ulusal  kazanımlar
sağlanacaktır.  Firmamızın uluslararası  rekabet  edebilme gücü de aynı  oranda artacaktır.
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B - PROJENİN ENDÜSTRİYEL AR-GE İÇERİĞİ, TEKNOLOJİ DÜZEYİ VE YENİLİKÇİ YÖNÜ

B.1. Projenin Somut / Ölçülebilir Hedeflerle Tanıtımı ve Çözüm Yaklaşımları (Ar-Ge Sistematiği)
Proje Hedefleri
Projenin hedeflenen çıktılarını tanımlayan, en önemli (en fazla 5 adet) somut ve ölçülebilir başarı ölçütlerini (kapasite, fiziksel boyut, çalışma
koşulları, hız, çeşitli performans değerleri, vb.) aşağıdaki tabloda belirtiniz.

Başarı Ölçütü Hedeflenen Değer
Bator devir aralığı (en küçük /en büyük) 225/1500 dev/dak
Kasnak devri otomatik değiştirilebilir mi? Evet

Hidrolik sistemle kontrol edilebilir mi? Evet
İthalatı azaltma potansiyeli var mı? Evet

Satış fiyatı rakiplere göre daha ucuz mu? Evet

Proje Hazırlık Çalışmaları
Proje konusuna ilişkin literatür ve patent araştırmaları, teknik fizibilite çalışmaları ve takip edilecek standart / şartnamelerle ilgili proje başvurusu
öncesinde edinilen bilgileri, aşağıdaki tablo ve alanlarda belirtiniz.

Projeye katkı sağlayacak –varsa- literatür araştırması sonuçları:
Yayın Adı Tarihi Yazar(lar) Projeye Girdi Oluşturacak Özet Bilgi

Türkiye ziraatinde
makineleşme: Traktör ve

biçerdöverin etkileri

01.11.2006 Mesut Doğan Ziraatin daha elverişli koşullarda ve daha süratle
yapılabilmesi için makineleşme oldukça önemlidir.

Kullanılan araç gereçler çiftçinin daha az zamanda çok iş
yapmasını ve elde ettiği ürün kalitesini ve miktarını

artırmalıdır.
GAP bölgesindeki

Karacadağ yöresinde çeltik
tarımının hasat harman

mekanizasyonu

01.01.2012 Reşat Esgici Doğrudan tarlada hasat yapan biçerdöverde elde edilen
sonuçlara göre ürün nem içeriği ve bator dönüş hızının

artması toplam hasat kayıplarını azaltırken, ilerleme
hızının artışı ise toplam hasat kayıplarını artırmıştır. Buna
karşın toplam hasat kayıpları üzerine biçerdöver ilerleme

hızının etkisi diğer bir deyişle besleme miktarının etkisi ise
artırıcı yönde olmuştur. Devir sayısının artışına bağlı

olarak
toplam hasat kayıplarında önemli oranda düşüş meydana

gelmiştir.
Ekolojik Ayçiçeği Tarımı

(http://arastirma.tarim.gov.tr)
11.06.2014 Sami Süzer Ayçiçeği hasadında biçerdöver kayıplarını azaltmak için,

uygun silindir hızı (250-350 devir/dakika), batör-
kontrobatör açıklığı, vantilatör, elek ayarları yapılmalıdır.
Hasatta biçer döverin ön tablası ayarlı olmalı ve uygun

yükseklikten zamanında hasat yapılmalıdır. Fazla
yüksekten hasat yarı yatık bitkilerin biçerdöverin ön

tablasına alınmasını önleyerek ayçiçeği tablası ve buna
bağlı dane verim kaybına neden olabilir.

Türkiye'nin Tarımsal Yapısı
ve Mekanizasyon Durumu

01.06.2011 Mehmet Metin Özgüven,
Ufuk Türker ve  Abdullah

Beyaz

Tarımsal mekanizasyon, tarımsal işlemlerin makina ve
enerji kullanımıyla gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. Bu
yolla daha hızlı ve daha büyük kapasitede üretim mümkün

olabilmektedir. Tarımda makine
kullanımı, diğer tarım teknolojisi

uygulamalarından farklı olarak, verim artısını dolaylı
etkilemekte; kırsal kesimde yeni üretim yöntemlerinin

uygulanmasını sağlamaktadır.
Klasik bir biçerdöverin

sarsak mekanizmasının
sonlu elemanlar yöntemiyle

kinematik analizi

01.10.2011 Celalettin ÇETNKAYA Bator-kontrbator arasındaki harmanlama yüzeyinin,
sarsaklara çıkış kısmı nedeniyle sınırlı oluşu sistemin

dezavantajıdır. Sarsaklarda, danenin saptan ayrılması,
yerçekimi etkisine bağlı olduğu için, yüksek harmanlama

kapasitelerinde, sarsaklarda yığılma meydana
gelebilmektedir.

Biçerdöverden Tahrikli Sap
Parçalama Düzeneğinin
Çalışma Performansına

İlerleme Hızı ve Bıçak Devirl

30.06.2013 İbrahim Savaş DALMIŞ,
Birol KAYIŞOĞLU, Yılmaz
BAYHAN, Fulya TORUK,

Figen Taşçı DURGUT

Ayçiçeği hasadında, biçerdöver tablasının altına
yerleştirilen ve hasat sırasında sapların parçalanmasını

sağlayan parçalama düzeneğinin, sap parçalama etkinliği
ile yakıt ve güç tüketim değerleri, ilerleme hızı ve

parçalayıcı bıçak devir sayılarına bağlı olarak
araştırılmıştır. Yapılan tarla denemeleri ile en uygun

ilerleme hızı ve bıçak devir sayısı saptanmaya
çalışılmıştır. Denemelerde parça boyut dağılımı açısından
en iyi sonuçlar 7.5 km h-1 ilerleme hızı ve 1500 min-1 ile

2000 min-1 dır.

Proje konusu ile ilişkili –varsa- patent / faydalı model araştırması sonuçları:
Veri girilmemiştir.

Teknik ön fizibilite çalışmalarının –yapıldı ise- özet bulguları:
Türkiye iklim ve toprak kalitesi yönünden zengin bir tarımsal ürün yelpazesine sahip olmasına rağmen, hasat sırasında kullanılacak biçerdöverlerin
pek çoğunun teknik özellikleri bator hızının otomatik ayarlanmasına imkan vermemektedir. Kullanılacak bator devir ayarlama sistemi planet dişli
mekanizmalı redüktör ve varyatör sistemli çalışan bir kasnak sisteminde oluşmaktadır. Kasnak sistemimin hareketini sağlayacak bir hidrolik itici
vasıtasıyla kasnak çapları değiştirilerek istenilen devir sayısının bator üzerinde oluşturulması sağlanacaktır. Kasnakların ve planet dişili sisteminin
gövdelerinin imalatı döküm yoluyla üretilebilir. Elde edilen döküm kasnak ve planet gövdeleri CNC tezgahların hassas talaşlı imalat yöntemleriyle
imal edilecektir. Bir prototipin hazırlanması için 10 farklı tür döküm kalıp modeli ve hassas döküm imalat işlemine ihtiyaç olacağı düşünülmektedir.
Üretilen dişli ve hassas kasnak parçalarının talaşlı imalatı için gerekli tüm tezgahlar fabrikamızda mevcuttur. Üretilen parçaların boyut kontrolleri
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CMM cihazı taramayla ve malzeme kaliteleri sürekli kontrol edilecektir.

Proje çıktısına ilişkin takip edilecek standartlar / şartnameler:
TS EN 292 - Makinelerde güvenlik tasarım için genel kavramlar, genel prensipler.
TS EN 294 - Makinelerde güvenlik - el ve kolların tehlikeli bölgelere erişmesine karşı güvenlik mesafeleri.
TS EN 894 - Makinelerde güvenlik göstergelerin ve kumanda tahrik tertibatının tasarımı için ergonomik kurallar.
TS EN 694 - Makinelerde güvenlik ergonomik tasarım prensipleri.
98/37/EC- Makine Güvenliği Direktifi
-EN 1050 Makinelerde-Güvenlik-Risk Değerlendirmesi Prensipleri,
-TS 10316 EN 60204-1 Makinelerde güvenlik- Makinelerin elektrik teçhizatı - Bölüm 1: Genel kurallar,
EN 12100-1 Makinelerde güvenlik - Temel kavramlar, tasarım için genel prensipler - Bölüm 1: Temel terminoloji, metodoloji,
EN 12100-2 Makinelerde güvenlik 9 Temel kavramlar, tasarım için genel prensipler Bölüm 2: Teknik prensipler,
TS EN ISO 12100-1 Makinelerde güvenlik - Temel kavramlar, tasarım için genel prensipler - Bölüm 1: Temel terminoloji, metodoloji,
TS EN ISO 12100-2 Makinelerde güvenlik 9 Temel kavramlar, tasarım için genel prensipler 9 Bölüm 2: Teknik prensipler,
TS EN ISO 12100-1 Makinelerde güvenlik - Temel kavramlar, tasarım için genel prensipler - Bölüm 1: Temel terminoloji, metodoloji.
TS EN 894-2 Makinelerde Güvenlik-Göstergelerin ve Kumanda Tahrik Tertibatının Tasarımı için Ergonomik Kurallar - Bölüm 2: Göstergeler

Ar-Ge Sürecinde Kullanılacak Yöntemler
Yukarıda tanımlanan proje hedeflerine ulaşmak için uygulanacak analitik / deneysel çözüm yöntemlerini belirtiniz. (NOT: Bu bölümde sunulan proje
özelinde hangi teknik / bilimsel yaklaşımların  ve bunlara ait aşamaların takip edileceği açıklanmalı, iş paketleri isimleri ya da her projede olabilecek
standart / rutin çalışma yöntemleri tekrarlanmamalıdır.)
Tüm tasarım ve imalat süreçleri içerisinde farklı teknik ve yöntemler kullanılırken, odak noktası daha kaliteli bir ürün  ve müşteri memnuniyetinin
sağlanmasıdır. Literatür taraması ve benzer ürünlerin incelenmesi proje hazırlık aşamasında yapılacaktır. Kayış-kasnak mekanizmasının ve planet
dişli  mekanizmasını içeren redüktörün teorik hesaplamaları, literatür araştırma çalışması, bilgisayar destekli  ön tasarım, bilgisayar destekli
simülasyon ve analiz, tersine mühendislik, bilgisayar destekli ürün tasarımı, kalıp tasarımı, kalıp üretimi, yarı mamul üretimi, ürün üretimi ve montajı
şeklinde gerçekleşmesi planlanmaktadır.

ARGE süreci firma imkânları ve Kırıkkale Üniversitesi işbirliği ile yapılacaktır.

Hazırlık ve Tasarım Aşaması : Tasarım aşamasında CAD programları kullanılacaktır. Sistematik ve kavramsal tasarım yöntemleriyle daha etkili bir
tasarım süreci yapılması planlanmıştır.

Analiz ve Tasarım Optimizasyonu Aşaması : Yapılan tasarımlar 3 boyutlu olarak çizilecek, montaj,  çalışma simülasyonu ve analizler bu aşamada
kontrol edilecektir. En yoğun dişli sayıları ve kasnak çapları belirlenecek ve bunlara ait mukavemet hesapları yapılacaktır.

İmalat Aşaması  : Tasarımı yapılan ürüne ait döküm yapılacak parçalar için, döküm modelleri oluşturulacak ve hassas döküm yaptırılacaktır.
Özellikle varyatör hız sistemi ve planet redüktör sistemin imalatı için hassas döküm imalat aşamaları planlanmıştır. Bir prototipin hazırlanması için
10 farklı tür döküm kalıp modeli ve hassas döküm imalat işlemine ihtiyacımız vardır. Elde edilen dökümler ve diğer montaj elemanları CNC
tezgâhlarında talaşlı imalat teknikleri kullanılarak imal edilecektir. Her bir parça CMM le boyut kontrolüne tabi tutulacaktır. İstenilen yüzey kalitesi ve
sertliğinin sağlandığı ölçülecektir.

Montaj Aşaması  : Talaşlı imalatı tamamlanmış tüm bileşenler için montaj aşamasında kalite kontrol yapılacaktır. Kontrolü geçen tasarım bileşenleri
alt montajdan başlayarak birleştirilecektir. Montajı tamamlanan kasnak redüktör sistemi, test için hazırlanan kaideye montaj yapılacaktır. Kaide
üzerinde, motor, devir ölçüm sistemi ve hidrolik itici mekanizması montajı yapılacaktır.

Test ve Raporlama Aşaması : Montajı yapılan prototip bator sistemi geliştirilecek bir test düzeneği üzerinde kontrol edilecektir. İstenilen teknik
özelliklere ulaşılıp ulaşılamadığı bu düzenek yardımıyla izlenebilecektir. Test düzenek üzerine yerleştirilecek devir ölçer sayesinde kasnağın
eksenel hareketi sonrasında oluşan çap değişikliklerinin devir sayısı oluşumuna olan etkisi ölçülebilecektir. Elde edilen veriler proje sonuç rapor
dosyası olarak düzenlenecektir.
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B - PROJENİN ENDÜSTRİYEL AR-GE İÇERİĞİ, TEKNOLOJİ DÜZEYİ VE YENİLİKÇİ YÖNÜ

B.2. Projenin Yenilikçi Yönleri
Yenilikler
Projede hedeflenen çıktının yenilikçi yönlerini, pazar ve sektördeki (firma içinde, yurt içinde veya dışında) benzerlerine göre öngörülen farklılıklarını,
avantajlarını, üstünlüklerini kısaca özetledikten sonra, aşağıdaki iki tabloda mümkün olduğunca somut/sayısal, ölçülebilir değerlerle kıyaslayarak
belirtiniz.
Projenin çıktısı; tarım makine sistemleri teknolojilerine uygun istenilen devir ve hız değerlerinde çalışabilecek bator hız ayar sistemi üretimini
amaçlamaktadır. Benzeyen farklı tasarımları yeni model pahalı biçerdöver sistemlerinde yurt dışında görülmeye başlayan sistem mekanik olarak,
basit varyatör güç aktarım sistemi ve planet dişli yapısıyla çalışır. Dar bir alanda bu mekanizma çok geniş bir devir sayısı aralığında biçerdövere
bator aralığını değiştirme imkânı sağlar. Bu durum tarım makineleri yedek parça sektöründe bir eksikliktir. Bu sebeple bu tip bir ürünün üretimi
konusu, tarım makinelerine ait birçok parçanın üretiminin yapıldığı ülkemizde, önemli bir yer teşkil etmektedir. Bazı ürün tiplerinin hasat işlemi
esnasında karşılaşılan ürüne özgü devir ve hız değerlerinin elde edilememesi problemi giderilmiş olmakla birlikte proje çıktısıyla Claas marka
biçerdöver kullanıcıları tüm hububatların hasatını daha verimli şekilde yapabilecektir. Çünkü bu hububatların devir aralıkları şu şekilde değişim
göstermektedir; buğday 750-900, mercimek 600, aspir ve mısır 550, ayçiçeği 250-350 devir/dakika.

Bu proje kapsamında yapılacak işlemler ve sağlayacağı faydalar maddeler halinde şu şekilde özetlenebilir:

1. Türkiye'de tarımsal alanda ekilen tüm ürünlerin, biçerdöver teknolojisiyle hasatına uygun olanlarının tamamının biçilebileceği bir hasat bator devir
sistemi tasarımı ve imalatı öngörülmektedir.
2. Bu sistem içerisinde kullanılacak kasnak ve redüktör sistemlerinin boyutları, Türkiye'de yetişen ürünleri kapsayacak şekilde hesaplanmıştır.
3. Bu sistem biçerdöver üzerine montaj edildiğinde, biçerdöver operatörü kısa sürede hasat edilecek ürüne uygun devir sayısını, bir mekanik
teknisyenine ihtiyaç duymadan kendisi ayarlayabilecektir.
4. Devir sayısı belirleme işlemi, otomatik biçerdöverlerde otomatik olarak hidrolik silindir yardımıyla sağlanabilecektir.
5. Ürün hasat kalitesi artacak, kırık ürün oluşumu ve samana karışan tane sayısı azalarak üretim kaybı önlenecektir.
6. Tarlalardaki hasat süresi kısalacak, hasat maliyetleri düşecek ve daha kaliteli ürün daha az maliyetle gerçekleşecek, çevreye duyarlı bir sistem
meydana getirilecektir.
7. Müşterilere yaklaşık satış fiyatı 12.000 TL olacak bu sistemle klasik bir biçerdöver sistemi, kısmen modernize edilmiş ve tarımsal alanda çalışma
sahası genişletilmiş olacaktır.
8. Yurt dışındaki yaklaşık 2,5 kat pahalı benzerleriyle rekabet edebilir ve cari açığın kapatılmasına katkıda bulunabilir olacaktır.
a)Önerilen proje çıktısının kuruluşunuzun mevcut ürünleri/süreçleri ve daha önce tamamladığı Ar-Ge projelerinin çıktılarıyla kıyaslanması
Kuruluşumuzda önerilen proje çıktısı ile kıyaslama yapılabilecek benzer bir ürün/süreç yoktur.
b)Önerilen proje çıktısının yurtiçi/yurtdışı pazardaki mevcut veya potansiyel benzerleri ile kıyaslanması

Teknik Özellik Proje Çıktısı Class
Hidrolik sistemle çalışabilme Evet Evet

Bator devir aralıkları 225/1500 280/1500
Satış fiyatı 12.000 TL 30.000 TL

Otomatik kasnak devir değiştirme sistemi var
mı?

Evet Evet
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B - PROJENİN ENDÜSTRİYEL AR-GE İÇERİĞİ, TEKNOLOJİ DÜZEYİ VE YENİLİKÇİ YÖNÜ

B.3. Projenin Teknoloji Düzeyi
Tekniğin/Teknolojinin Bilinen Güncel Durumu (“State-of-the-Art”)
Proje konusu ile ilgili ulusal/uluslararası mevcut düzeyi açıklayınız.
Ülkemiz zengin toprak kalitesi ve iklim çeşitliliği sayesinde geniş bir tarımsal ekim çeşitliliğine sahipken, bu ürünleri etkin şekilde hasat edebilecek
modern tarım makinelerinin imalatı ve ihracatı konusunda çok başarılı değildir. Modern biçerdöver sistemlerinde; bilgisayar kontrollü, en az yakıt
ekonomisine dayalı, tane kaybının azaltılması için düzenekler geliştirilmiş mekanik ve elektronik sistemlerin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Proje
konusunda geliştirilen bator sisteminde, hasat edilecek ürüne göre devir sayısı kullanıcının denetimli hidrolik sistem sayesinde otomatik olarak
ayarlatılıp etkin biçim yapılabilmektedir. Bu teknoloji mevcut durumu ile modern biçerdöver makinelerindeki en iyi yeniliklerden birisidir. Sistem
içerisinde kullanılacak planet dişli kutusu ve çapları değiştirilebilir kasnak çifti sayesinde ürünün özelliğine uygun bator devir hızına kullanıcı
bilgisayar destekli  yada manuel olarak hükmedebilir.

Klasik bator sistemine sahip pek çok biçerdöver modelinde bator devir sayısı ayarlama operasyonu  kasnakların yerlerinden sökülüp yeni
kasnakların takılmasını içeren uzun ve gereksiz zaman kaybı oluşturan bir işlemdir. Bu aşamada hasat edilecek ürüne uygun kasnak çapları
bulunup ustası tarafından bator miline montaj edilmelidir. Yada genellikle tek bir ürüne ait yapılan ayarlama ile sadece o ürün biçilmekte, diğer
ürünler insan gücüyle toplanmaktadır. İstenilen hassas bator devrine sahip olabilmek, hasat sırasında tane kaybını ve kırılmasını en aza indirmek
açısından önem taşımaktadır.

Proje Faaliyetlerinin Kapsadığı Teknik ve Teknolojiler ile Özgün Katkılar
Projede özellikle tasarım/geliştirme süreçlerinde geliştirilecek ya da kullanılacak teknik ve teknolojileri aşağıdaki tabloda listeleyiniz. Projenin
teknik/teknolojik içeriğine kuruluşunuzun özgün katkılarını ve kuruluşunuz dışından destek alınacak uzmanlık konularını da belirtiniz.
Teknik / Teknolojinin

Adı/Tanımı
Kullanılacak /

Geliştirilecek ?
Projede Niçin İhtiyaç Duyulduğu Projenin Hangi

Aşamasını
İlgilendirdiği
 (İş Paketi)

Çalışmayı Yürütecek
Proje Personelleri

Kuruluş Dışından
Danışmanlık / Hizmet
Alınacak Kişi ya da

Kuruluşlar
Ürün yönetimi Kullanılacak Tasarım kriterlerinin belirlenmesi Hazırlık ve Tasarım

Aşaması
EMRE BAŞTUĞ,

SÜLEYMAN
ZENGİN, BURAK
NAZMİ YILDIRAN,
EMEL YONTAR

Doç.Dr. MUSTAFA
BOZDEMİR

Tasarım geliştirme ve
3 Boyutlu çizim

Geliştirilecek Sistemin detaylı çizimi yapılarak
CNC operasyonları için gerekli

parça modellemeleri elde edilmiş
olacaktır.

Hazırlık ve Tasarım
Aşaması

SÜLEYMAN
ZENGİN, BURAK
NAZMİ YILDIRAN

Doç.Dr. MUSTAFA
BOZDEMİR

Analiz Kullanılacak Tasarımının doğruluk kontrolleri
için;

a. Optimum dişli tasarımlarının
yapılması,

b. Optimum kasnak çaplarının
belirlenmesi,

c. Kritik noktalarda mukavemet
hesaplamaları,

Analiz ve Tasarım
Optimizasyonu

Aşaması

EMRE BAŞTUĞ,
SÜLEYMAN

ZENGİN, BURAK
NAZMİ YILDIRAN,
EMEL YONTAR

Doç.Dr. MUSTAFA
BOZDEMİR

Talaşlı İmalat ve
döküm teknikleri

Geliştirilecek İmalatı yapılacak parçalar,
a-Döküm yolu ile Kasnak ve planet

sistem gövdesi-kapakları
b- Dişli ve miller talaşlı imalat ile

c- Plastik enjeksiyon işlemi

İmalat Aşaması EMRE BAŞTUĞ,
SÜLEYMAN

ZENGİN, BURAK
NAZMİ YILDIRAN,
EMEL YONTAR,

Doç.Dr. MUSTAFA
BOZDEMİR,

DÖKÜM FİRMASI

Performans ve
deneme testleri

Geliştirilecek Geliştirilen ve imal edilen ürünün
çalışma özelliklerinin incelenmesi,
raporlanması ve deneme kullanımı

için

Test ve Raporlama
Aşaması

EMRE BAŞTUĞ,
SÜLEYMAN

ZENGİN, BURAK
NAZMİ YILDIRAN,
EMEL YONTAR,

Doç.Dr. MUSTAFA
BOZDEMİR

Teknik/Teknolojik Belirsizlik ve Zorluklar
Kuruluşunuzun mevcut bilgi birikimini ve geçmiş projelerden elde ettiği yeteneklerini dikkate alarak, önerilen projenin geliştirilmesi sırasında
deneyim sahibi olmadığınız, ilk kez karşılaşacağınız, üstesinden gelmeniz gereken teknik/teknolojik belirsizlikleri ve zorlukları açıklayınız.
Firmamız biçerdöver  yedek parçası  üretimi  ve ürün geliştirme konusunda altyapı,  personel,  bilgi  birikimi  olarak oldukça yeterlidir.  Ancak
geliştirilecek sistemin yapısal hassasiyeti ve kullanılacak imalat yöntemleriyle ilgili oluşabilecek bazı zorluklar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu zorluklar
ve alınabilecek önlemler şu şekilde sıralanabilir:

1. Karmaşık yapıya sahip redüktör kutusu imalatı: Planet dişli sisteminin gövdesi döküm yoluyla elde edilecek ve işlemeler CNC tezgahında
yapılarak imalat sorunsuz tamamlanabilir.
2. Varyatör mekanizması imalatı ve otomatik çap değiştirme sorunu: Değişken çaplı kasnakların imalatı hassas döküm yöntemiyle yapılacak ve
kayış sisteminin çalışacağı yüzeyin işlemesi CNC torna tezgahında yapılacaktır. İstenilen yüzey işleme şartları bu sayede sağlanabilir. Kasnağın
eksenel hareketi hidrolik silindir vasıtasıyla sağlanacak olup, bu sayede gereksiz mekanik sistemlere ihtiyaç ta olmayacaktır. Sistem boyutları küçük
tutulacak ve bator mili ve iş mili arasındaki mesafeye uygun bir sistem tasarlanacaktır.
3. Sistem analizi ve tasarımı aşamalarında karşılaşılabilecek zorluklar: Bu aşamalarda SolidWorks ve Ansys programları ile tasarım ve analiz
yapılacaktır.  Genel  tasarım sorunları  ve analiziyle ilgili  karşılaşılabilecek sorunlarda,  Üniversite işbirliği  ve Danışman hocamız sayesinde
problemlere çözüm üretilebileceği  düşünülmektedir.
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6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

1. HAZIRLIK VE TASARIM AŞAMASI 01.06.2015 31.08.2015 3

2. ANALİZ VE TASARIM OPTİMİZASYONU

 AŞAMASI
01.09.2015 31.10.2015 2

3. İMALAT AŞAMASI 01.11.2015 31.03.2016 5

4. MONTAJ AŞAMASI 01.04.2016 31.05.2016 2

5. TEST VE RAPORLAMA AŞAMASI 01.06.2016 31.08.2016 3

PROJE ADI: BİÇERDÖVERLERDE ALTERNATİF HASAT İŞLEMLERİ İÇİN BATOR HIZ AYAR SİSTEMİ TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ

2015 Dönemi 2016 Dönemi
Süre (Ay)Bitiş TarihiBaşlama TarihiİŞ PAKETLERİ

İŞ
 P

LA
NI

C.1.1.   İş Zaman Çubuk Grafiği
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C.1.2.   İş Paketleri Listesi

İş Paketi Sıra No 1 (İş Paketi Kodu:140088)
İş Paketi Adı Hazırlık ve Tasarım Aşaması
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi 01.06.2015-31.08.2015     91 gün
İlgili Kuruluşlar EMNİYET SANAYİ ZİRAİ ALETLER YEDEK PARÇA İM. İNŞ. SAR. TUR. PET. OTO ALIM SATIM İM.

İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

1- İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.
Bu iş paketinde, proje planlaması ve proje tasarım işlemi basamakları uygulanacaktır. Biçerdöverlerde alternatif hasat işlemleri için otomatik bator
hız ayar sistemi tasarımı ve imalatı için literatür çalışmaları, tasarım örnekleri ve ön hesaplamalar yapılacaktır. Diğer firmalara ait ürün yapıları
incelenecek iyi  yönleri  proje tasarımına uygulanmaya çalışılacaktır.  Patent,  faydalı  model ve endüstriyel  tesciller  araştırılacaktır.  Bunların
paralelinde sistemin tasarımı yapılarak, imalat  resimleri  ve CNC kodları  üretilecektir.
2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri ve bunlara kendi özgün katkılarınızı açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.
*Literatür taraması : Mevcut bator sistemlerinin yapısı ve firmanın yapacağı yenilikler tartışılacaktır
*Tasarım süreci: Kavramsal tasarım, ön tasarım, tasarım ön hesapları ve detaylı tasarım süreci uygulaması yapılacaktır.
* Solidworks 3D modelleme: 3 boyutlu modelleme ile tasarlanan sistemin çizimi yapılacak, montaj uygulaması ve simülasyon doğrulaması
gerçekleştirilecektir.
*Döküm ve CNC de işlenecek parçaların belirlenmesi: NC kodlar üretilecek ve kalıpların çizimi yapılacaktır.
3- İş paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile aşağıdaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapılacağını belirtiniz, yurt dışında
yapılacaklar için detaylı gerekçe gösteriniz).
Veri girilmemiştir.
4- Bu iş paketi faaliyetlerinin izlenmesini sağlayan ve tamamlandığını gösteren ölçülebilir/somut teknik ara çıktıları (kilometre taşlarını) belirtiniz.

Ara Çıktı Beklenen Gerçekleşme Tarihi Çıktının Kullanılacağı İş Paketi
Bator sistemi  3 Boyutlu Çizimleri 2015-08-31 00:00:00.0 Analiz ve tasarım optimizasyonu

Bator sistemi literatür raporu 2015-08-31 00:00:00.0 Analiz ve tasarım optimizasyonu
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İş Paketi Sıra No 2 (İş Paketi Kodu:140089)
İş Paketi Adı Analiz ve Tasarım Optimizasyonu Aşaması
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi 01.09.2015-31.10.2015     60 gün
İlgili Kuruluşlar EMNİYET SANAYİ ZİRAİ ALETLER YEDEK PARÇA İM. İNŞ. SAR. TUR. PET. OTO ALIM SATIM İM.

İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

1- İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.
Hazırlık ve tasarım aşamasında ön tasarımı yapılan bator sistemi için, mukavemet hesaplamaları yapılacaktır. Kullanılacak dişli çark ve kasnak
mekanizmaları için  optimum diş sayıları ve bölüm dairesi hesaplamaları yapılacaktır.  Yapılan mukavemet hesaplamaları ile uyumlu olarak
kullanılacak malzeme türlerine karar verilecektir.
2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri ve bunlara kendi özgün katkılarınızı açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.
*  Mukavemet hesaplamaları:  Dişli  çarklar,  kayış-kasnak mekanizmaları,  yay baskı  kuvvetleri  ve diğer  makine elemanları  için mukavemet
hesaplamaları  yapılarak optimum boyutlandırma sağlanacaktır.
* Malzeme seçimi: Mukavemet hesapları ve gerilme analizi sonrasında en uygun malzeme seçimine ulaşılacaktır.
* Parça imalat resimlerinin oluşturulması: Malzeme ve imalat yöntemi belirlenen bator sisteminin tüm alt sistem parçalarına ait yapım resimleri,
yüzey kaliteleri ve işleme yöntemleri netleştirilecektir.
3- İş paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile aşağıdaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapılacağını belirtiniz, yurt dışında
yapılacaklar için detaylı gerekçe gösteriniz).
Veri girilmemiştir.
4- Bu iş paketi faaliyetlerinin izlenmesini sağlayan ve tamamlandığını gösteren ölçülebilir/somut teknik ara çıktıları (kilometre taşlarını) belirtiniz.

Ara Çıktı Beklenen Gerçekleşme Tarihi Çıktının Kullanılacağı İş Paketi
Malzeme türlerinin belirlenmesi 2015-10-31 00:00:00.0 İmalat aşaması

3D çizimin doğrulanması 2015-10-31 00:00:00.0 İmalat aşaması
Parça imalat resimlerinin çizilmesi 2015-10-30 00:00:00.0 İmalat  aşaamsı
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İş Paketi Sıra No 3 (İş Paketi Kodu:140090)
İş Paketi Adı İmalat Aşaması
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi 01.11.2015-31.03.2016     151 gün
İlgili Kuruluşlar EMNİYET SANAYİ ZİRAİ ALETLER YEDEK PARÇA İM. İNŞ. SAR. TUR. PET. OTO ALIM SATIM İM.

İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

1- İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.
Bu aşamada analiz ve tasarım aşaması tamamlanmış bator sistemi için belirlenen malzemelere uygun olarak imalat aşamaları gerçekleştirilir.
Gövde ve kasnaklar  gibi  ana parçalar  hassas döküm yoluyla  imal  edildikten sonra fonksiyonel  yüzeyler  talaşlı  imalat  tezgâhları  ve CNC
tezgâhlarında işlenerek istenilen yüzey pürüzlüğü ve boyutsal toleransa getirilmektedir. Talaşlı imalat tezgahları, CNC tezgahları, hassas döküm
yöntemi, dövme ve kaynak teknolojileri alt sistem parçalarının imalatı ve test düzeneği imalatı sırasında kullanılacak bazı imalat yöntemleridir.
2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri ve bunlara kendi özgün katkılarınızı açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.
* Talaşlı imalat yöntemleri: Miller ve döküm imalatından çıkmış kapak ve gövdelerin fonksiyonel yüzeylerinin işlemesi yapılacaktır.
* Döküm tekniği : Kasnak, gövde ve kapakların imalatı için hassas döküm imalat yöntemleri kullanılacaktır.
* Kaynaklı birleştirme  :  Test düzeneğinin kurulması ve bazı imalat aşamalarında kaynaklı birleştirme yöntemleri kullanılacaktır.
3- İş paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile aşağıdaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapılacağını belirtiniz, yurt dışında
yapılacaklar için detaylı gerekçe gösteriniz).
Veri girilmemiştir.
4- Bu iş paketi faaliyetlerinin izlenmesini sağlayan ve tamamlandığını gösteren ölçülebilir/somut teknik ara çıktıları (kilometre taşlarını) belirtiniz.

Ara Çıktı Beklenen Gerçekleşme Tarihi Çıktının Kullanılacağı İş Paketi
Mil ve baskı parçası elemananlarının imalatı 2016-01-01 00:00:00.0 Montaj aşaması

Dişli sistemi imalatı 2016-02-15 00:00:00.0 Montaj aşaması
Kasnakların imalatı 2016-03-31 00:00:00.0 Montaj aşaması

Alt bileşen parçalarının imalatı 2016-03-27 00:00:00.0 Montaj aşaması
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İş Paketi Sıra No 4 (İş Paketi Kodu:140091)
İş Paketi Adı Montaj Aşaması
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi 01.04.2016-31.05.2016     60 gün
İlgili Kuruluşlar EMNİYET SANAYİ ZİRAİ ALETLER YEDEK PARÇA İM. İNŞ. SAR. TUR. PET. OTO ALIM SATIM İM.

İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

1- İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.
İmalat  aşaması  sonrasında  istenilen  boyutsal  ve  yüzeysel  kontrolü  geçen  alt  montaj  elemanları  ana  montajı  bir  araya  getirmek  üzere
birleştirilecektir.  Birleştirme işlemi dişli kutusu, baskı kasnağı ve değişken çaplı kasnak sisteminden oluşmaktadır. Birleştirilen alt montaj elemanları
test düzeneği üzerinde birleştirilerek, çalışma doğruluk testleri tapılabilir hale gelecektir.
2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri ve bunlara kendi özgün katkılarınızı açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.
* Parça kalite kontrol: İmal edilen alt montaj parçalarının boyut kontrolü ve yüzey kontrolleri yapılacaktır.
* Alt montajlama: Dişli, değişken kasnak ve baskı kasnağı alt montajları ve test düzeneği montajı bu aşamada yapılacaktır.
* Bator Ana montajı: Alt montajı tamamlanan sistem elemanları, test düzeneği üzerinde birleştirilerek, kullanıma hazır hale getirilir.
3- İş paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile aşağıdaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapılacağını belirtiniz, yurt dışında
yapılacaklar için detaylı gerekçe gösteriniz).
Veri girilmemiştir.
4- Bu iş paketi faaliyetlerinin izlenmesini sağlayan ve tamamlandığını gösteren ölçülebilir/somut teknik ara çıktıları (kilometre taşlarını) belirtiniz.

Ara Çıktı Beklenen Gerçekleşme Tarihi Çıktının Kullanılacağı İş Paketi
Parça kalite kontrolü 2016-04-05 00:00:00.0 Montaj aşaması
Dişli kutusu montajı 2016-04-07 00:00:00.0 Montaj aşaması
Kasnakların montajı 2016-04-15 00:00:00.0 Montaj aşaması

Test düzeneğinin montajı 2016-04-25 00:00:00.0 Montaj aşaması
Tam montaj durumu 2016-05-15 00:00:00.0 Test aşaması
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İş Paketi Sıra No 5 (İş Paketi Kodu:140092)
İş Paketi Adı Test ve Raporlama Aşaması
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi 01.06.2016-31.08.2016     91 gün
İlgili Kuruluşlar EMNİYET SANAYİ ZİRAİ ALETLER YEDEK PARÇA İM. İNŞ. SAR. TUR. PET. OTO ALIM SATIM İM.

İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

1- İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.
Montajı yapılarak kullanıma hazır hale getirilen bator sistemi, geliştirilen  test düzeneğine montaj edilerek, çalışma testleri ve devir değişimi
doğrulaması yapılacaktır. Biçerdöverdeki hidrolik sistemin bir benzerinin bulunacağı test sisteminde, piston hareketi ile kasnak çapları değiştirilerek,
bator sisteminin istenilen devri alması sağlanacaktır. Elde edilen sonuçlar, raporlama işlemi için kaydedilecektir.
2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri ve bunlara kendi özgün katkılarınızı açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.
a) Devir doğrulama testleri: Geliştirilen test düzeneğinde istenilen devir aralıklarının oluşması izlenecektir.
b) Kasnak çap değişim testleri: Kasnak çapının hidrolik silidir ile kontrol edilebilirliğinin testleri yapılacaktır.
c) Raporlama: Elde edilen sonuçlar, proje sonuç raporu için düzenlenecektir.
3- İş paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile aşağıdaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapılacağını belirtiniz, yurt dışında
yapılacaklar için detaylı gerekçe gösteriniz).

Deney/Test veya Analiz Adı Yapılma Nedeni Yapılacağı Yer (firmada,
yurtiçi ya da yurtdışı

kuruluşlarda)

(Yurtdışında yapılacak ise)
Gereçkesi

Devir doğrulama testi İstenilen bator devir aralıklarının sağlanıp
sağlanmadığının tespiti

Firmada Veri girilmemiştir.

Kasnak çap değişim testleri Kasnak çaplarının hidrolik sistem tarafında
kontrol edilebilirliğinin incelenmesi amacıyla

yapılacaktır.

Firmada Veri girilmemiştir.

4- Bu iş paketi faaliyetlerinin izlenmesini sağlayan ve tamamlandığını gösteren ölçülebilir/somut teknik ara çıktıları (kilometre taşlarını) belirtiniz.
Ara Çıktı Beklenen Gerçekleşme Tarihi Çıktının Kullanılacağı İş Paketi

Devir doğrulama test sonuçları 2016-07-15 00:00:00.0 Test ve raporlama aşaması
Kasnak çap değişim testleri 2016-07-25 00:00:00.0 Test ve raporlama aşaması

Proje sonuç raporu 2016-08-31 00:00:00.0 Test ve raporlama aşaması
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C.1.3.   Ara Çıktılar Listesi
Ara Çıktı Elde Edileceği İş Paketi Beklenen Gerçekleşme

Tarihi
Çıktının Kullanılacağı İş

Paketi
1 Bator sistemi  3 Boyutlu Çizimleri Hazırlık ve Tasarım

Aşaması
31.08.2015 Analiz ve tasarım

optimizasyonu
2 Bator sistemi literatür raporu Hazırlık ve Tasarım

Aşaması
31.08.2015 Analiz ve tasarım

optimizasyonu
3 Malzeme türlerinin belirlenmesi Analiz ve Tasarım

Optimizasyonu Aşaması
31.10.2015 İmalat aşaması

4 3D çizimin doğrulanması Analiz ve Tasarım
Optimizasyonu Aşaması

31.10.2015 İmalat aşaması

5 Parça imalat resimlerinin çizilmesi Analiz ve Tasarım
Optimizasyonu Aşaması

30.10.2015 İmalat  aşaamsı

6 Mil ve baskı parçası elemananlarının imalatı İmalat Aşaması 01.01.2016 Montaj aşaması
7 Dişli sistemi imalatı İmalat Aşaması 15.02.2016 Montaj aşaması
8 Kasnakların imalatı İmalat Aşaması 31.03.2016 Montaj aşaması
9 Alt bileşen parçalarının imalatı İmalat Aşaması 27.03.2016 Montaj aşaması

10 Parça kalite kontrolü Montaj Aşaması 05.04.2016 Montaj aşaması
11 Dişli kutusu montajı Montaj Aşaması 07.04.2016 Montaj aşaması
12 Kasnakların montajı Montaj Aşaması 15.04.2016 Montaj aşaması
13 Test düzeneğinin montajı Montaj Aşaması 25.04.2016 Montaj aşaması
14 Tam montaj durumu Montaj Aşaması 15.05.2016 Test aşaması
15 Devir doğrulama test sonuçları Test ve Raporlama Aşaması 15.07.2016 Test ve raporlama aşaması
16 Kasnak çap değişim testleri Test ve Raporlama Aşaması 25.07.2016 Test ve raporlama aşaması
17 Proje sonuç raporu Test ve Raporlama Aşaması 31.08.2016 Test ve raporlama aşaması
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C.2 - PROJE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU

C.2.1 - Proje Personel Listesi

Personel Adı Ünvan TC Kimlik/Pasp.No Eğt. Durumu Lisans Mez.Trh. İşe Başlama Trh. Fikir Sahibi
BURAK NAZMİ YILDIRAN Üretim Mühendisi 29641778666 Lisans 10.06.2013 11.11.2013 Hayır

EMEL YONTAR Planlama Mühendisi-
Kalite Sorumlusu

13817381866 Yüksek Lisans 10.06.2011 29.01.2014 Hayır

EMRE BAŞTUĞ Proje Yürütücüsü 28876804294 Lisans 30.09.2000 01.11.2004 Hayır
HASAN ZENGİN Prototip Üretim Elemanı 15410251638 Lise ve altı  - 22.04.2008 Hayır
HÜSEYİN EROL Kalite Teknikeri 41633100828 Lise ve altı  - 13.02.2013 Hayır
NECATİ ÇİFTÇİ Prototip Üretim Elemanı 49042854400 Lise ve altı  - 03.08.2010 Hayır
ONUR PEKŞEN Kalite Teknikeri 25295645200 Önlisans  - 25.08.2014 Hayır
SEYFİ CENGİZ Prototip Üretim Elemanı 52129029370 Lise ve altı  - 03.08.2010 Hayır

SÜLEYMAN ZENGİN Üretim ve Tasarım
Mühendisi

35416584646 Lisans 21.02.2006 14.10.2010 Hayır

TUNCAY ZENGİN Prototip Üretim Elemanı 15413251574 Lise ve altı  - 09.02.2010 Hayır
TURGUT ZENGİN Prototip Üretim Elemanı 15398252016 Lise ve altı  - 03.02.2010 Hayır
YILMAZ ÖZLÜK Üretim Şefi 43141727740 Önlisans  - 02.03.2010 Hayır
YUSUF KÜPELİ Prototip Üretim Elemanı 45985504808 Lise ve altı  - 16.12.2008 Hayır

ÇETİN BAŞARAN Prototip Üretim Elemanı 70063151452 Lise ve altı  - 18.03.2014 Hayır
İSMAİL KACAR Prototip Üretim Elemanı 46861924864 Lise ve altı  - 01.06.1991 Hayır
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C.3 - KURULUŞ ALTYAPISI

EMNİYET SANAYİ ZİRAİ ALETLER YEDEK PARÇA İM. İNŞ. SAR. TUR. PET. OTO ALIM SATIM İM. İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

Kuruluşun Ar-Ge Olanakları
Kuruluşunuzun Ar-Ge olanaklarını ve deneyimini, aşağıdaki başlıklar altında  açıklayınız: ilgili gördüklerinizi dikkate alarak  açıklayınız:
      a. Kuruluşunuzun mevcut Ar-Ge yapılanması (Ar-Ge birimi, laboratuvar ve test ortamları, alet-teçhizat ve yazılım araçları, kütüphane olanakları,
Ar-Ge amaçlı ayrılmış platform..vb),
      b. Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin "kurumsal hafıza" (sistematik ve sürekli dokümantasyon gibi) varlığı,
      c. Üniversiteler ve araştırma kuruluşlarından danışmanlık alımları ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar.
Emniyet Sanayi firması talaşlı imalat konusunda büyük bilgi ve tecrübeye sahiptir. Firma bünyesinde çalışan tecrübeli kadro ürün ve üretim
yönetimi, süreç planlama, proje yönetimi, kalite kontrol gibi birimlerde aktif rol almaktadır. Ayrıca tüm proje personeli teknik kişiler olmalarının
yanında Ar-Ge konusunda da belirli bir yetkinliğe sahiptirler. Ar-Ge faaliyetleri için yapılan bütün çalışmalar dosyalar halinde bilgisayarlarda
muhafaza edilmektedir ve firmamızın kullanmakta olduğu ERP sistemi (NETSİS) gerekli  kontrollerin sağlanmasına yardımcı olmaktadır ve
SERVER'da tüm bilgilerin saklanmasının yanında gerektiğinde buradan bu dosyalara ulaşmak mümkün olmaktadır.

Emniyet  Sanayi  proje  kapsamında Kırıkkale  Üniversitesi  M.Y.O.  Makine  ve  Metal  Teknolojileri  Bölümü Öğretim Üyesi  Doç.  Dr.  Mustafa
BOZDEMİR'den Ar-Ge konusunda bilimsel ve teknik danışmanlık hizmeti almakta ve ortak çalışmalar yürütmektedir.  Kalite kontrol ve ölçme
laboratuarı, CMM cihazının kullanımı firma tarafından test ve analizler için kullanılacak yazılımların, araştırmaların Kırıkkale Üniversitesi laboratuar
ve kütüphanesinden temin edilmesi planlanmaktadır.

Bilgi ve Deneyimler
Projenin içerdiği teknolojik uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak kuruluşunuzun ve/veya çalışanlarınızın zaman içerisinde kazandığı bilgi-deneyim ve
geliştirdiği ürün, süreç, donanım, yazılım, sistem gibi unsurları açıklayınız.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan bator sisteminin tasarımı, simulasyonu, imalatı, test ve analizlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile farklı iş
disiplinlerinden faydalanılacaktır. Bu kapsamda projenin içerdiği teknolojik uzmanlık konuları Süleyman ZENGİN, Burak Nazmi YILDIRAN, Emel
YONTAR tarafından düzenli bir şekilde gerçekleştirilecek ve yılların vermiş olduğu üstün deneyimle proje yürütücüsü Emre BAŞTUĞ tarafından da
takip edilecektir. Bu çalışanların bilgi ve beceri deneyimleri ek olarak verilen özgeçmişlerinde yer almaktadır.

Projede Kuruluş Dışından Edinilecek Bilgi Birikimini İçselleştirme
Projede hizmet alınacak danışman kişi/kuruluşlar desteği ile ortaya çıkacak bilgi birikimini kuruluşunuzda kalıcı hale getirmek için aldığınız tedbirleri
açıklayınız. (Danışmanlık desteği ile yürütülecek çalışmalar arasında, kuruluşunuzda içselleştirmeyi / yetenek oluşturmayı planlamadığınız konular
varsa, bunları da gerekçeleri ile belirtiniz)
Emniyet  Sanayi  proje  kapsamında Kırıkkale  Üniversitesi  M.Y.O.  Makine  ve  Metal  Teknolojileri  Bölümü Öğretim Üyesi  Doç.  Dr.  Mustafa
BOZDEMİR'den  bilimsel ve teknik danışmanlık hizmet almakta, projede yer alan tasarım, matematiksel modelleme, simulasyon, tasarım ve
deneysel doğrulama, test ve analiz değerlendirme konularında ortak çalışmalar yürütmektedir. Danışmanımızdan firmamıza aktarılacak olan
bilginin kalıcı  ve sürekliliğinin sağlanması,  içselleştirilmesi için firmamızın ilgili  çalışanları  düzenli  eğitimlere tabi  tutulacaktır  ve toplantılar
gerçekleştirilecektir. Eğitim ve toplantılarda elde edilen bilgi birikimi kayıt altına alınacak ve ihtiyaç duyulduğunda çalışanların bu bilgilere ulaşmaları
sağlanacaktır.
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C.4 - RİSK VE FİNANSMAN YÖNETİMİ

Projenin Yürütülmesi Sırasında Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınacak Önlemler
Projenin yürütülmesi sırasında karşılaşılması olası teknik, mali, idari ve hukuki riskler ile, bunların en aza indirilmesi için ne tür önlemler almayı
planladığınızı ("B plan(lar)ınızı") belirtiniz.

Risk Riskin Gerçekleşmemesi İçin Alınan
Önlemler

Önlemlere rağmen risk
gerçekleşirse, olasılığı nedir
ve gerçekleşme durumunda

etkisi ne olabilir?
Olasılık

 
(Yüksek/Orta/

Düşük)

Etki
 

(Yüksek/Orta/
Düşük)

Alınan Önleme Rağmen Riskin
Gerçekleşmesi Durumunda Yapılacaklar

 (B Planı)

Proje personelinin işten
ayrılması

Firmamızda bulunan diğer çalışanlar
ayrılan personelin yerini alabilecek bilgi ve

beceriye sahiptir.

Düşük Orta Uygun şartları sağlayan, yeterli bilgi ve
deneyime sahip olan yeni bir istihdam

arayışında bulunmak ve bu süre içerisinde
geçen zamanda proje danışmanımızdan

gerekli becerileri edinmek.
Malzeme tedariki sırasında
yaşanabilecek gecikmeler

Alınması planlanan mevcut malzemenin
gecikmemesi için gerekli iş planından önce

sipariş edilmesi

Düşük Orta Gerekli araştırmalar sonucunda alternatif
firmalardan teklif alınması ve planlamanın
gecikmemesi için bu firmalardan malzeme

tedarik edilecektir.
Tasarımda ortaya

çıkabilecek problemler
Problemin tespiti sonucu tasarım analiz
edilerek hatanın kaynağına inilecektir,

gerekirse tasarımda değişikliğe gidilecektir

Düşük Yüksek İlgili sorun giderilmek için hesaplamalar
gözden geçirilerek optimizasyon çalışması

yapılacaktır.
Parçaların üretim zorlukları Her bir parçanın üretilmesinde kontroller

düzenli ve sık sık gerçekleştirilecektir.
Orta Orta İş planı çerçevesinde yeniden o parçanın

temini ve üretimi gerçekleştirilecektir.
Test aşamasında ortaya

çıkabilecek uygunsuzluklar
Test ve analiz esnasında yapılan test

mekaniği kısmında sorun varsa yeni bir
sistem düzenlenecektir.

Orta Yüksek Ar-Ge ve Test kuruluşlarından hizmet
alımına gidilecektir.

Proje Çıktısının Ticarileşmesi Aşamasında Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınacak Önlemler
Ticarileştirme aşamasında kuruluşunuzun karşılaşılabileceği olası olası teknik, mali, idari ve hukuki riskler ile, bunların en aza indirilmesi için ne tür
önlemler almayı planladığınızı ("B plan(lar)ınızı") belirtiniz. Ayrıca proje faaliyetlerinin ve proje çıktısının çevreye ve canlılara olumsuz etkileri varsa,
bunlara karşı almayı planladığınız önlemleri belirtiniz.

Risk Riskin Gerçekleşmemesi İçin Alınan
Önlemler

Önlemlere rağmen risk
gerçekleşirse, olasılığı nedir
ve gerçekleşme durumunda

etkisi ne olabilir?
Olasılık

 
(Yüksek/Orta/

Düşük)

Etki
 

(Yüksek/Orta/
Düşük)

Alınan Önleme Rağmen Riskin
Gerçekleşmesi Durumunda Yapılacaklar

 (B Planı)

Yeni yapılacak bator
sisteminin rakipler tarafından

kopyalanması

Patent başvurusunda bulunulacaktır. Orta Yüksek Patent başvurusu yapılacağından ötürü
kopyalanması durumunda itiraz edilecektir.

Finansman Yönetimi
Başvuru yapmakta olduğunuz destek programında desteklenen projelerde, proje harcamaları kuruluş tarafından yapıldıktan sonra TÜBİTAK’a
sunulur ve yapılan değerlendirme sonunda projeye ilişkin harcamaların belirli bir yüzdesi TÜBİTAK tarafından kuruluşa ödenir. Projeyi yürütmek için
özkaynaklarınızın ve diğer finansman kaynaklarının yeterliliği ve almayı planladığınız tedbirlerle ilgili bilgi veriniz.
Emniyet Sanayi; Zirai Aletler Ltd. Şti. ve Emniyet Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti olmak üzere iki firmadan oluşmaktadır. Üretim yapan kolu Emniyet
Sanayi Zirai Aletler olduğu için projeye bu firmamızdan başvuruda bulunduk fakat burada Yurtdışı Satışlar Tutarı 0 TL gözükmektedir. Oysaki
ihracat yapan firmamız Emniyet Sanayi İç ve Dış Tic Ltd. Şti. olduğundan son 3 yılın yıllık net satışlarını burada belirtmekte fayda olduğunu
düşünmekteyiz. Sonuçta üretimi yapılmak istenen proje parçamız bator hız sistemi bu firma aracılığıyla yurt dışı pazara sunulacaktır ve 2012 yılı
için 2.348.085,73 TL, 2013 yılı için 2.479.694,63 TL ve 2014 yılı için 3.029.335,58 TL yurt dışı net satışlarımız mevcuttur.

Bunların yanı  sıra firmamızın dönen varlıkların güvenli  olduğu görülmektedir  ve cari  oranının Aktif  Toplamı/Kısa Vadeli  Yabancı  Kaynak;
3.120.393,08 TL / 3.617.284,32 TL = 0,862634 olması borç ödeyebilme kapasitesinin iyi olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda Kısa Vadeli
Banka Borçlarının 0 olduğundan firmamızın bu proje için gerekli olan finansı karşılayabileceği ve özkaynaklarının yeterli durumda olduğunu
göstermektedir.
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D - PROJENİN EKONOMİK YARARA VE ULUSAL KAZANIMA DÖNÜŞEBİLİRLİĞİ

D.1. Ekonomik Öngörüler

Ticari Başarı Potansiyeli
Proje çıktısının ticarileşme / ekonomik yarara dönüşme potansiyelini değerlendirerek;
a) Hedeflenen kullanım alanları, yurtiçi ve yurtdışı pazarların büyüklüğü, sözkonusu pazarlara erişim stratejisi, olası müşteriler ve rakiplerin mevcut
pazar payları hakkında bilgi veriniz.
Türkiye'de biçerdöver pazarı her yıl büyümektedir, buna bağlı olarak yedek parça pazarı da büyümekte ve yeni makine yeni modeller sebebiyle
pazarda özellikli, kaliteli ve yeni modellere uygun parçalara olan talep artmaktadır. Bu bağlamda firmamız, kendine ait proje ürününün satışları ile
reklamının yapılmasına olanak sağlayarak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunacaktır.

TÜİK verilerine göre yurt içi müşterilerine dair yıllık ithalat verilerine bakacak olursak; biçerdöver ithalatının son yıllara ait verileri; 2011 yılı için 92,8
milyon TL, 2012 yılı için 96,8 milyon USD, 2013 yılı için 169 milyon USD dır ve ülkemizde yer alan biçerdöver adetleri; 2011 yılında 14.313 adet,
2012 yılında 14.813 adet ve 2013 yılında 15.486 adet olarak yer almaktadır. 843390 kombine hasat harman makinelerine ait aksam parça ithalatı
şu şekilde değişim göstermiştir; 2011 yılı için 19,7 milyon USD, 2012 yılı için 29,8 milyon USD, 2013 yılı için 32,8 milyon USD dır. Aynı zamanda
843390 kombine hasat harman makinelerine ait aksam parça ihracat rakamları ise şu şekildedir; 2011 yılı için 26,5 milyon USD, 2012 yılı için 29,7
milyon USD, 2013 yılı için 33,6 milyon USD dır. Bu rakamlarda yurt içi müşterilerin önemini göz önüne sermektedir.

Ayrıca Enka firması, Claas markasının Türkiye distribütörüdür ve yapılması hedeflenen proje çıktısının öncelikli olarak Enka firmasına satışı
öngörülmektedir; çünkü firmamız aynı zamanda Enka firmasıyla anlaşmaları sonucu, Enka bayileri tarafından Emniyet Sanayi firmamızın Claas için
üretmiş olduğu ürünleri stoklarında bulundurmaları gerekmektedir şartı yer almaktadır. Bu iş birliği ile proje çıktısı olan bator hız ayar sistemi Enka
firmasına satışa sunulacak ve zaten Türkiye'de ilki gerçekleştireceğimiz için diğer yurt içi firmaları tarafından da bu ürüne talep oranları fazlasıyla
artacaktır.

Firmamız yurt dışında 30'dan fazla ülkeye ihracat yapmakta ve marka bilinirliğine sahiptir, mevcut olan müşteri portföyü içerisinde Claas ürünleri
satışını yaptığımız tüm müşteriler bu ürünün alıcısı olacaktır. Bu müşteriler şu şekilde sıralanabilir; AgroJan-Polonya, Gaska-Polonya, Agriparts-
Italya, RimaSrl-Italya TVK Ramos,-Ukrayna, AgromasplusMegaagroservice-Ukrayna, Wyxabo KFT-Macaristan, AntonioGarciaMorales-Ispanya,
Selm-Ukrayna, Agrocenter-Ukrayna, Amaco-Ukrayna, Wagnes-Avusturya, Sparex-Ingiltere firmaları hedeflediğimiz yurt dışı pazar grubumuzdur.
Türkiye' de bu ürünü üretecek tek firma Emniyet Sanayi Zirai Aletler Ltd. Şti. olmasıyla birlikte bu müşterilerle çalışarak ülkemize önemli ölçüde
katkı sağlayacak olması bir gerçektir.
b) Çıktının ticarileşmesi / ekonomik getiri sağlar hale gelmesi için ilave yatırım ihtiyacı varsa, önemli maliyet kalemlerini ve bu maliyetlerin nasıl
karşılanacağını / finanse edileceğini açıklayınız. Ticarileştirme sürecinin kimlerce ve nasıl yöneteceğini ve bu kişilerin konuya ilişkin deneyimlerini
özetleyiniz.
Proje çıktısının ticarileşmesi / ekonomik getiri sağlar hale gelmesi için;
İlave Yatırım ihtiyacı VAR'dır.

Proje kapsamında geliştirilecek bator hız sisteminin prototipi başarıyla hedefe ulaştıktan sonra seri üretime geçilmesi planlar dahilinde yer
almaktadır. Bu doğrultuda proje sayesinde edinilen bilgi ve deneyimlerin yanında parçanın tamamının Emniyet Sanayi firmasına özgü olması
istenmesiyle şu an için hizmet alımı yapılan bazı alt montaj parçaların üretimini firmamızın kendi yapması planlanmaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç
duyulan yatırım bu alt montaj parçalarını işleyebilecek şuan ki mevcut CNC tezgahlarımızdan kapasitesi oldukça büyük bir CNC tezgahına gerek
olmasıdır. Alınması planlanan bu tezgahın araştırmalar sonucunda istenilen özellikleri C eksenli olması, iş mili motor gücünün 30 kW olması ve
ayrıca maksimum tornalama boyunun 880 mm olması yatırım ihtiyacını göz önüne sermektedir ve bu yatırım projemizin devamı için oldukça büyük
öneme sahiptir. Bu durumda projenin ticarileştirilmesi ile üretim yetkisine sahip olacak Emniyet Sanayi firmamız sahip olduğu mali güç ve gerektiği
durumlarda ortak çalıştığı bankalardan kredi almayı planlamaktadır veya devletimizin bize sağlamış olduğu desteklerden yararlanarak yeni bir proje
daha ortaya koyma düşüncesi hayata geçirilebilir.

Ekonomik Getiri Tahmini
NOT: Proje çıktısı belirli bir sektör ya da müşteri kitlesini hedefleyerek pazara sunulacak bir "ürün" ise (a) bölümünü, tek bir müşteri talebi
doğrultusunda (müşteriye özel) geliştirilecek bir ürün ya da süreç ise (b) bölümünü, pazara sunulmayacak, sadece kuruluşunuz tarafından
kullanılacak yeni ya da iyileştirilmiş bir süreç veya ürün ise (c) bölümünü doldurunuz.
a) Pazara sunulacak.
Proje çıktısının kuruluşunuza sağlayacağı ekonomik getiriye ilişkin rakamsal öngörülerinizi aşağıdaki tabloda belirtiniz. Öngörülerinize esas teşkil
eden hesaplamalarınızı / yaklaşımlarınızı aşağıda açıklayınız.
ii) Proje çıktısının yurtdışı pazarlara (da) sunulması hedeflenmektedir.
Proje başlangıcından itibaren yurtiçi pazara çıkış süresi (Ay): 15
Proje başlangıcından itibaren yurtdışı pazara çıkış süresi (Ay): 15
Proje tamamlandıktan sonra kuruluşunuzun; 1.Yıl Sonu 3.Yıl Sonu 5. Yıl ve Sonrası
Beklenen yurtiçi toplam satış hasılatı (TL) 840.000 1.200.000 2.160.000
Beklenen yurtdışı toplam satış (İhracat) hasılatı (TL) 378.000 630.000 882.000
Yurtiçi satış hasılatında beklenen artış (%) 27.0 39.0 71.0
Yurtdışı satış hasılatında beklenen artış (%) 15.0 25.0 36.0
Yurtiçi pazar payında beklenen artış (%) 20.0 29.0 53.0
Yurtdışı pazar payında beklenen artış (%) 9.0 15.0 21.0
Projenin başarı ile tamamlanmasının ardından yurt içi ve yurt dışı pazarına sunulacak Claas bator sistemi yurt içi pazarındaki eksikliği giderecek ve
yurt dışında 30.000 TL civarında olan ürün hesaplanan maliyetler sonucu 12.000 TL olarak satışa sunulacaktır. İlk yıl 100, 3. yıl 150 ve 5. yıl
sonunda 250 adet olmak üzere satılması planlanmaktadır.

Kâra Geçiş Noktası
Proje için harcanan kaynağın ne kadar sürede ve nasıl geri kazanılacağını açıklayınız. Proje başlangıcından itibaren kâra geçiş süresini
–hesaplamalarınızla birlikte- belirtiniz.
Proje toplam bütçesi 297.757,52 TL olup ilk yıl bator sistemi satışından 1.218.000 TL gelir beklenmektedir. Claas marka biçerdöverler için olacak
bator sisteminin satış fiyatı adetsel olarak 12.000 TL olacaktır. İlk yıl satılması planlanan 100 adetin; 70 adeti yurt içi, 30 adeti yurt dışı olarak
planlanmıştır. Yapılan başabaş noktası analizi sonucunda 30. adette kara geçilecektir. Bu sebeple kara geçiş noktası 1 yıl olacaktır.
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D - PROJENİN EKONOMİK YARARA VE ULUSAL KAZANIMA DÖNÜŞEBİLİRLİĞİ

D.2. Ulusal Kazanımlar

Projenin sağlayabileceği ulusal kazanımları, aşağıdaki başlıklardan ilgili gördüklerinizi dikkate alarak belirtiniz:
      a. Ulusal bilgi birikimi ve teknolojik gelişime katkısı,
      b. Kuruluş içinde veya dışında, aynı veya farklı teknoloji alanlarında yeni uygulamalar veya Ar-Ge projeleri başlatma potansiyeli,
      c. Patent alma ve lisans/know-how satış beklentisi (projede patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline konu olabilecek çıktılar),
      d. Yeni iş alanları oluşturma ve istihdam etkisi,
      e. Sektörel katkısı (projenin yan sanayi oluşturma ve geliştirmeye, ilgili sektör ve diğer sektörlere katkısı),
      f. Projenin ve çıktılarının sosyo-kültürel hayata etkisi, eğitim, sağlık, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltma gibi konularda iyileştirme sağlama
potansiyeli,
      g. Proje faaliyetleri ve çıktısının çevreye ve canlılara olumlu etkileri.
Gelişen teknolojiyle birlikte tarım arazilerinin azalması, hızlı nüfus artışı ve iklim değişimleri gibi etkenler tarımsal arazilerin verimli kullanımını ve
korunmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde bu bilinç son yıllarda oluşmaya başlamıştır. Tarım arazilerinde ürün kalitesini, çeşitliliğini artırma, hasat
sonrası ürünlerin saklanması ve kullanımıyla ilgili sürekli araştırmalar yapılmaktadır. Ülkemiz topraklarının verimli ve iklim olarak uygun olması çok
sayıda ürünün yetiştirilmesine olanak vermektedir. Yetiştirilen ürünlerin zamanında toplanması ve ürüne en az zarar verecek hasat yöntemlerinin
bilinmesi ülkemiz insanı için artık zorunlu hale gelmektedir.

Bu proje ile tarım alanlarımız göz önünde bulundurularak çevreye olan olumlu etkisiyle Türkiye'deki tarımsal ürün hasat çeşitliliği ile uyumlu, ucuz
ve etkili hasat sistemi önerilmektedir. Elde edeceğimiz kazanımlar ile hem ürün hasat kalitesi artacak, kırık ürün oluşumu ve samana karışan tane
sayısı azalarak üretim kaybı önlenecek hem de tarlalardaki hasat süresi kısalacak, hasat maliyetleri düşecek ve daha kaliteli ürün daha az maliyetle
gerçekleşecektir.

Günümüze ait ve geçmişe yönelik istatistikler incelendiğinde ülkemizin tarım makineleri ve tarım makineleri yedek parçaları sektöründe dünyada
önde gelen ülkelerden biri olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Bu bağlamda ülkemizin bir tarım ülkesi olduğu düşünülürse bu sektördeki yeni
gelişmelerin hem ulusal bazda hem de uluslararası bazda ülkemize ve firmamıza birçok kazanım sağlayacağı bir gerçektir. Ülkemizde bu alanda
ürünün üretimini yapan yerli firma bulunmaması sebebiyle meydana getirilmesi planlanan ürünün kendi alanında ithalat açığını kapatması ve ihraç
edilebilir olması ana amaç olarak hedeflenmektedir ve böylelikle ihracat artışı önemli düzeyde artacaktır. Proje boyunca elde edilecek bilgi birikimi
ve teknolojik alt yapı sayesinde firmanın ürün yelpazesinin genişletilmesi ve firmamızda gerçekleşecek olan istihdam artışı ile ülkemiz ekonomisine
katkıda bulunulacaktır.
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M011 - PERSONEL GİDERLERİ

İş Paketi : 1 - Hazırlık ve Tasarım Aşaması (01.06.2015 - 31.08.2015)
Adı Soyadı İş Paketindeki Görevi Firmadaki Ünvanı Adam/Ay Oranı Ay Toplam

Adam-Ay
Aylık Maliyet Toplam

BURAK NAZMİ YILDIRAN
(01.06.2015 - 31.08.2015)

Üretim için gerekli tasarım kriterlerinin
belirlenmesi ve ürüne ait teknik resimlerin
hazırlanması

Üretim Mühendisi 0,75 3 2,25 2.254,9 5.073,52

SÜLEYMAN ZENGİN
(01.06.2015 - 31.08.2015)

Ürünü oluşturacak bileşenlerin, gerekli test
ve kontrol cihazlarının tasarımı ve
simulasyonunun gerçekleştirilmesi

Üretim ve Tasarım Mühendisi 0,75 3 2,25 3.701,97 8.329,43

EMEL YONTAR
(01.06.2015 - 31.08.2015)

Ürün tasarımı için pazar analizi yapılması,
planlamaların yürütülmesi

Planlama Mühendisi-Kalite Sorumlusu 0,5 3 1,5 2.785,08 4.177,62

EMRE BAŞTUĞ
(01.06.2015 - 31.08.2015)

Proje yürütücüsü ve tasarım, tasarım
doğrulama faaliyetlerinin uygulanması

Proje Yürütücüsü 0,5 3 1,5 2.779,41 4.169,12

GENEL TOPLAM 7,5 21.749,68

İş Paketi : 2 - Analiz ve Tasarım Optimizasyonu Aşaması (01.09.2015 - 31.10.2015)
Adı Soyadı İş Paketindeki Görevi Firmadaki Ünvanı Adam/Ay Oranı Ay Toplam

Adam-Ay
Aylık Maliyet Toplam

SÜLEYMAN ZENGİN
(01.09.2015 - 31.10.2015)

Analizlerin çalışmalarının
gerçekleştirilmesi ve analiz sonuçlarına
göre bator hız ayar sisteminin
optimizasyonu

Üretim ve Tasarım Mühendisi 0,75 2 1,5 3.701,97 5.552,95

BURAK NAZMİ YILDIRAN
(01.09.2015 - 31.10.2015)

Yapılacak olan analizlerin uygulama
metotlarının tespiti ve kontrolü

Üretim Mühendisi 0,5 2 1 2.254,9 2.254,9

EMEL YONTAR
(01.09.2015 - 01.10.2015)

Analiz sonuçlarına göre malzeme
optimizasyonu

Planlama Mühendisi-Kalite Sorumlusu 0,4 1 0,4 2.785,08 1.114,03

EMRE BAŞTUĞ
(01.09.2015 - 31.10.2015)

Proje yürütücüsü, analiz ve tasarım
optimizasyonunun yönetimi

Proje Yürütücüsü 0,5 2 1 2.779,41 2.779,41

GENEL TOPLAM 3,9 11.701,29

İş Paketi : 3 - İmalat Aşaması (01.11.2015 - 31.03.2016)
Adı Soyadı İş Paketindeki Görevi Firmadaki Ünvanı Adam/Ay Oranı Ay Toplam

Adam-Ay
Aylık Maliyet Toplam

SÜLEYMAN ZENGİN
(01.11.2015 - 31.03.2016)

Üretim takibinin gerçekleştirilmesi işlerin
yapılmasının sağlanması ve oluşacak
aksaklıkların giderilmesi

Üretim ve Tasarım Mühendisi 0,5 5 2,5 3.701,97 9.254,92

BURAK NAZMİ YILDIRAN
(01.11.2015 - 31.03.2016)

İmalat işlerinin yapılmasını sağlamak Üretim Mühendisi 0,5 5 2,5 2.254,9 5.637,24

YILMAZ ÖZLÜK
(01.11.2015 - 31.03.2016)

Talep edilen ürün bileşenleri için üretim
metotlarının belirlenmesi ve üretimde
görev alacak personelin sevk ve idaresi

Üretim Şefi 0,25 5 1,25 4.805,75 6.007,19

YUSUF KÜPELİ
(01.11.2015 - 01.03.2016)

Gerekli makine ayarlarının yapılması ve
üretimi yapılacak ürünlerin CNC
tezgahında işlenmesi

Prototip Üretim Elemanı 0,3 4 1,2 2.356,58 2.827,89

NECATİ ÇİFTÇİ CNC program ayarlarının yapılması ve Prototip Üretim Elemanı 0,4 4 1,6 2.475,82 3.961,31
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(01.11.2015 - 01.03.2016) üretimi yapılacak ürünlerin CNC
tezgahında işlenmesi

SEYFİ CENGİZ
(01.11.2015 - 01.02.2016)

Üretimi yapılacak ürünlerin torna
tezgahında işlenmesi

Prototip Üretim Elemanı 0,5 3 1,5 2.479,8 3.719,69

İSMAİL KACAR
(01.11.2015 - 01.01.2016)

Üretimi yapılacak ürünlerin matkap
tezgahında işlenmesi

Prototip Üretim Elemanı 0,5 2 1 2.699,71 2.699,71

TUNCAY ZENGİN
(01.11.2015 - 01.02.2016)

Üretimi yapılacak ürünlerin torna
tezgahında işlenmesi

Prototip Üretim Elemanı 0,5 3 1,5 2.788,06 4.182,09

EMEL YONTAR
(01.11.2015 - 31.03.2016)

Üretim boyunca kalite yönetiminden
sorumlu olması

Planlama Mühendisi-Kalite Sorumlusu 0,3 5 1,5 2.785,08 4.177,62

HÜSEYİN EROL
(01.11.2015 - 31.03.2016)

Üretimde olan ürünlerin varsa hatalarının
tespiti ve tüm kontrollerinin
gerçekleştirilmesi

Kalite Teknikeri 0,4 5 2 1.617,88 3.235,77

ONUR PEKŞEN
(01.11.2015 - 01.02.2016)

İmalat kalite kontrollerinin yapılması Kalite Teknikeri 0,4 3 1,2 1.128,22 1.353,87

EMRE BAŞTUĞ
(01.11.2015 - 31.03.2016)

Proje yürütücüsü imalat aşamasının takibi Proje Yürütücüsü 0,4 5 2 2.779,41 5.558,82

GENEL TOPLAM 19,75 52.616,12

İş Paketi : 4 - Montaj Aşaması (01.04.2016 - 31.05.2016)
Adı Soyadı İş Paketindeki Görevi Firmadaki Ünvanı Adam/Ay Oranı Ay Toplam

Adam-Ay
Aylık Maliyet Toplam

TURGUT ZENGİN
(01.04.2016 - 31.05.2016)

Redüktör montajının yapılması Prototip Üretim Elemanı 0,4 2 0,8 2.682,8 2.146,24

HASAN ZENGİN
(01.04.2016 - 31.05.2016)

Kasnak montajının yapılması Prototip Üretim Elemanı 0,4 2 0,8 2.852,88 2.282,3

ÇETİN BAŞARAN
(01.04.2016 - 31.05.2016)

Bator hız ayar sisteminin komple
montajının yapılması

Prototip Üretim Elemanı 0,4 2 0,8 2.050 1.640

HÜSEYİN EROL
(01.04.2016 - 31.05.2016)

Montaj kalite kontrollerinin yapılması Kalite Teknikeri 0,15 2 0,3 1.617,88 485,37

EMRE BAŞTUĞ
(01.04.2016 - 31.05.2016)

Proje yürütücüsü montaj faaliyetlerinin
yönetimi

Proje Yürütücüsü 0,3 2 0,6 2.779,41 1.667,65

GENEL TOPLAM 3,3 8.221,55

İş Paketi : 5 - Test ve Raporlama Aşaması (01.06.2016 - 31.08.2016)
Adı Soyadı İş Paketindeki Görevi Firmadaki Ünvanı Adam/Ay Oranı Ay Toplam

Adam-Ay
Aylık Maliyet Toplam

SÜLEYMAN ZENGİN
(01.06.2016 - 31.08.2016)

Yapılacak olan testlerin tespiti testlerin
gerçekleştirilmesi ve proje sonuç
raporunun hazırlanması

Üretim ve Tasarım Mühendisi 0,75 3 2,25 3.701,97 8.329,43

BURAK NAZMİ YILDIRAN
(01.06.2016 - 01.08.2016)

Yapılan testler sonucuna göre testlerin
değerlendirilmesi ve sonuç raporunun
hazırlanması

Üretim Mühendisi 0,5 2 1 2.254,9 2.254,9

EMRE BAŞTUĞ
(01.06.2016 - 31.08.2016)

Proje yürütücüsü test analizlerinin
doğrulanması ve raporların hazırlatılması

Proje Yürütücüsü 0,4 3 1,2 2.779,41 3.335,29

GENEL TOPLAM 4,45 13.919,62
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M012 - SEYAHAT GİDERLERİ

İş Paketi Proje Geneli
Gider
S.No

Seyahati Yapacak Kişinin Adı
Soyadı

Firmadaki Ünvanı Seyahat Açıklaması Seyahatin Proje Faaliyetleriyle İlişkisi Şehir/Ülke Tutarı (TL)

1 EMRE BAŞTUĞ Proje Yürütücüsü 8-14 Kasım 2015 tarihleri arasında
düzenlenecek olan Agritechnica 2015
fuarına katılım

Rakip firmaların ürünlerinin yerinde
incelenmesi ve fuarda yeni üretilmekte
olan ürünümüz hakkında ön tanıtım
yapılması

Hannover/Almanya 2.000

Toplam 2.000
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M013 - ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM/YAYIN ALIMLARI

İş Paketi 3 - İmalat Aşaması
Gider
S.No

Alet/Teçhizat/ Yazılım/Yayın Adı Adet Kapasite Teknik Özellik Proje Faaliyetlerindeki Kullanım
Amacı

Proje Sonrası Kullanım
Yeri/Amacı

Birim Fiyatı
(USD)

Birim Fiyatı
(TL)

Toplam Tutar (TL)

Ar-Ge Üretim
1 662100 Flanşlı Mil Kalıbı 1 Dövme kalıp Redüktörün düşürdüğü devri

aktarmak için kullanılacak milin
üretimi amacıyla gereklidir.

X 2.860,85 7.500 7.500

2 549321 Flanşlı Mil Kalıbı 1 Dövme kalıp Kasnaklardan aldığı hareketi
devir düşürücü kasnağa
aktarmak için kullanılacak milin
üretimi amacıyla gereklidir.

X 2.860,85 7.500 7.500

3 628602 Nolu Plastik Burç Kalıbı
Kısa

1 Plastik kalıp Kasnaklar arası yağ
sızdırmazlığını sağlamak için
kullanılacak burcun üretimi
amacıyla gereklidir.

X 7.247,48 19.000 19.000

4 628601 Nolu Plastik Burç Kalıbı
Uzun

1 Plastik kalıp Kasnaklar arası yağ
sızdırmazlığını sağlamak için
kullanılacak bursun üretilmesi
amacıyla gereklidir.

X 9.154,71 24.000 24.000

5 Kasnak Tırnağı Kalıbı 1 Plastik kalıp Kasnak üretiminde yardımcı
olarak kullanılacaktır.

X 4.005,19 10.500 10.500

6 Bator Kasnağı Poyralı Taraf için
Kalıp

1 Döküm kalıp Redüktöre giden tahrik devrini
ayarlamak için kullanılacak
kasnağın üretimi amacıyla
gereklidir.

X 3.814,46 10.000 10.000

7 Bator Kasnağı Poyralı Karşılığı
Taraf için Kalıp

1 Döküm kalıp Redüktöre giden tahrik devrini
ayarlamak için kullanılacak
kasnağın üretimi amacıyla
gereklidir.

X 3.814,46 10.000 10.000

8 Bator Kasnağı Poyralı
(Redüktör) için Kalıp

1 Döküm kalıp Redüktöre giden tahrik devrini
ayarlamak için kullanılacak
kasnağın üretimi amacıyla
gereklidir.

X 3.814,46 10.000 10.000

9 Bator Kasnağı Pimli (Redüktör)
için Kalıp

1 Döküm kalıp Redüktöre giden tahrik devrini
ayarlamak için kullanılacak
kasnağın üretimi amacıyla
gereklidir.

X 3.814,46 10.000 10.000

10 Bator Bilya Yatağı (Sol) için
Kalıp

1 Döküm kalıp Redüktör flanşlı şaft üzerinde
bulunan rulmana yataklık
yapmak amacıyla üretimi
gereklidir.

X 1.335,06 3.500 3.500

11 Bator Bilya Yatağı (Sağ) için
Kalıp

1 Döküm kalıp Redüktör flanşlı şaft üzerinde
bulunan rulmana yataklık
yapmak amacıyla üretimi
gereklidir.

X 1.335,06 3.500 3.500

12 Bator Devir Kasnağı (Kayışlı)
için Kalıp

1 Döküm Kalıp Redüktöre giden devri
düşürmek için kullanılacak
kasnağın üretimi amacıyla
gereklidir.

X 1.525,79 4.000 4.000

13 Bator Bilya Yatağı (mile takılan) 1 Döküm kalıp Redüktör devir düşürücü X 1.525,79 4.000 4.000

26
/3
7

7150362



için Kalıp şapkalı miline geçen rulmanların
zarfına yataklık yapmada
kullanılacak yatağın üretimi
amacıyla gereklidir.

14 Redüktör Kayışlı Taraf için Kalıp 1 Döküm kalıp Kasnaklardan aldığı devri
içerisinde bulunan dişlilere
aktarmak için kullanılacak
redüktörün üretimi amacıyla
gereklidir.

X 3.051,57 8.000 8.000

15 Redüktör Kayışsız Taraf için
Kalıp

1 Döküm kalıp Redüktör kutusuna kapaklık
yapmak için kullanılacak ürünün
üretimi amacıyla gereklidir.

X 2.670,13 7.000 7.000

Toplam 138.500

İş Paketi 5 - Test ve Raporlama Aşaması
Gider
S.No

Alet/Teçhizat/ Yazılım/Yayın Adı Adet Kapasite Teknik Özellik Proje Faaliyetlerindeki Kullanım
Amacı

Proje Sonrası Kullanım
Yeri/Amacı

Birim Fiyatı
(USD)

Birim Fiyatı
(TL)

Toplam Tutar (TL)

Ar-Ge Üretim
16 Hidrolik Güç Ünitesi 1 Pompa çalışma basıncı: 180

bar
Max çalışma basıncı: 250 bar
Motor gücü: 2.5 kw

Kayış kasnak sisteminde devir
oranını değiştirebilmek için açılır
kapanır kasnaklar için gerekli
yay enerjisini yenerek devri
değiştirir.

X 648,46 1.700 1.700

17 Hidrolik Silindir 1 Piston iç çapı: 60 mm
Piston stroku: 300 mm
Piston hacmi: 0.85 litre
Kaldıracağı kuvvet: 5000 kg

Kayış kasnak sisteminde devir
oranını değiştirebilmek için açılır
kapanır kasnaklar için gerekli
yay enerjisini yenerek devri
değiştirir.

X 152,58 400 400

18 11 KW AC 3 Devir Motor 1 11 KW AC 3000 d/d Sistemin biçerdöverden aldığı
döndürme momentine benzer
olarak, test sistemine tahrik
gücü sağlar.

X 400,52 1.050 1.050

19 AC Motor Hız Kontrol Cihazı
(Frekans Konvertörü)

1 Motor çıkış gücü (kW); 11 kw
Sürekli çıkış (kVA); 21.5 kVA
Çıkış akımı(Nominal); 29.5 A
Çıkış akımı max. (Sürekli); 31
A
Giriş akımı; 41 A
Önerilen giriş sigortası; 50 A

Sistemin biçerdöverden aldığı
döndürme momentine benzer
olarak, test sistemine tahrik
gücü sağlayan motoru süren
elektronik donanımdır.

X 457,74 1.200 1.200

20 Temassız Devir Ölçer
Takometre

1 Temassız ölçüm aralığı: 2.5
ile 99.999 RPM (r/min)
Tepki süresi: 0.8 saniye
Boyutları: 190x72x37 mm

Devir ölçümü yapılacaktır. X 38,14 100 100

21 Npu 100 Profil 6 36 metre 100*50*8,5
6 boy : 36 metre

Ekte yer alan test düzeneğinin
profili oluşturulacaktır.

X 144,95 380 2.280

22 Lama demirleri 8 48 metre 20*10 Lama
8 boy : 48 metre

Ekte yer alan test düzeneğinin
profilinde kullanılacaktır.

X 35,76 93,75 750

23 Yön Kontrol Valfi ve Kumandası 1 Ölçü: 1/2"
220V Valfi
Mono Blok Kumanda

Hidrolik hatlarda akışkan kontrol
edilecek, hidrolik
silindirlerin ve motorların
hareket yönünü değiştirmek
başlatmak veya durdurmak için

X 87,73 230 230
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M014 - AR-GE VE TEST KURULUŞLARINA YAPTIRILAN İŞLER

Bu bölümde gider belirtilmemiştir.
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M015 - HİZMET ALIMLARI

İş Paketi 3 - İmalat Aşaması
Gider
S.No

Danışmanlık ve Diğer Hizmetlerin Alındığı Kuruluş Hizmetin Açıklaması Proje Faaliyetleriyle İlişkisi ve Firma Dışı Yaptırılma Gerekçesi Tutarı (TL)

2 Türü: Yurtiçi-KOBI Ölçeğinde Kuruluş
Teksan Torna Pres ve Kaynak Makina San. Tic. Ltd.
Şti.

Türü: İşçilik
Prototip üretimi alt montajında kullanılacak kasnak
sac kapağı, kasnak yayı, kasnak dış kapağı, 4 köşe
flanş (30*200*230), redüktör flanşı, üst kasnak sac
kapağı, üst kasnak sac flanşı, avare sac kasnak,
avare kasnak bağlantı kepi, avare kasnak bağlantı
kolu, avare kasnak alt bağlantı kepi, avare kasnak
gergi yayı parçalarının üretim işçiliği (hizmet alımında
yer aldığı için bu parçaların maliyeti malzeme
alımlarında listelenmemiştir.Ek-1'de yer almaktadır.)

Ek-1'de belirtilen parçaların üretimlerinin yapılabilmesi için gerekli makine
(CNC vb.) firma bünyesinde bulunmamaktadır.

2.025

Toplam 2.025

İş Paketi Proje Geneli
Gider
S.No

Danışmanlık ve Diğer Hizmetlerin Alındığı Kuruluş Hizmetin Açıklaması Proje Faaliyetleriyle İlişkisi ve Firma Dışı Yaptırılma Gerekçesi Tutarı (TL)

1 Türü: Yurtiçi-Üniversite
KIRIKKALE Ü.

Türü: Eğitim
Bator hız sistemi tasarımı,  3Boyutlu modellemesi,
tasarım ve deneysel doğrulaması, test ve analiz
değerlendirmesi konularında danışmanlık hizmeti

Firmanın Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürülmesinde tasarımdan imalata,
testlerden modellemeye, imalattan ve matematiksel modellemeden hayata
geçirilmesine kadar geçen süreçte eğitim, teknik ve bilimsel danışmanlık
hizmeti alınması ve çalışmalar sırasında bilimsel yol göstericiliği ihtiyacı ile
üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde bilimsel bilginin yapılacak olan
projeye aktarılması

30.000

Toplam 30.000
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M016 - MALZEME ALIMLARI

İş Paketi Proje Geneli
Gider
S.No

Malzeme Adı Proje Faaliyetlerindeki Kullanım
Amacı

Miktarı ve Birimi Miktarın Gerekçelendirilmesi Birim Fiyatı (USD) Birim Fiyatı (TL) Toplam Tutarı (TL)

1 Redüktör üç pimli kasnak Redüktöre giden tahrik devrini
ayarlamak

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

133,51 350 350

2 Redüktör poyralı kasnak Redüktöre giden tahrik devrini
ayarlamak

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

152,58 400 400

3 Keçe Kasnaklar arası yağ kaçağını önlemek 1.2 m Keçe uzunluğu kullanılan
kasnaktaki çapa göre belirlenmiştir

3,81 10 12

4 628601 Plastik burç Kasnaklar arası sızdırmazlığı
sağlamak

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

5,72 15 15

5 0085430 Plastik burç Redüktör üç pimli kasnağın pimlerinin
sızdırmazlığını sağlamak

3.0 adet Her pim için 1 adet kullanılmaktadır 0,57 1,5 4,5

6 Cıvata M6x1 12mm Saç kapağı, poyralı kasnağa tutturmak 3.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

0,29 0,75 2,25

7 Cıvata M8x1.25 30mm Saç mesneti, poyralı kasnağa
tutturmak

3.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

0,38 1 3

8 Rondela A8 Cıvata için gerekmektedir 3.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

0,38 1 3

9 Cıvata M12X1,75 165mm Yağlama ünitesi için bağlantı
cıvatasıdır

3.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

1,91 5 15

10 Redüktör poyralı kasnak Redüktöre giden tahrik devrini
ayarlamak

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

152,58 400 400

11 Redüktör poyralı karşılığı kasnak Redüktöre giden tahrik devrini
ayarlamak

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

171,65 450 450

12 6286020 Burç Kasnaklar arası yağ sızdırmazlığını
sağlamak

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

5,72 15 15

13 Kaplin ara papuç Kasnak tırnaklarına takılarak yay
hareketleri sırasında oluşabilecek
darbeleri sönümlemek

3.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

2,86 7,5 22,5

14 Kupilya Ø6-16mm Kasnak ile papuçları birbirine
tutturmak

6.0 adet Her papuç için 2 adet
kullanılmaktadır

0,1 0,25 1,5

15 Kupilya Ø10-14mm Saç kapağa kılavuzluk yapmak 1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

0,1 0,25 0,25

16 Eksenel rulman Ø120-Ø155-12mm Yaydan gelen eksenel yükün rulman
yatağına zarar vermesini engeller

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

133,51 350 350

17 Bator devir düşürücü kasnağı yaylı
taraf kanatçık takılan döküm yatak

Rulmana ve kanatçıklara yataklık
yapar

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

95,36 250 250

18 Kanatçık Yay dönüşünü kısıtlamak için kullanılır 3.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

5,72 15 45

19 Cıvata M10x1,5 20mm Kanatçıkları rulman yatağına
tutturmak için kullanılır

9.0 adet Her bir kanatçık için 3 adet cıvata
kullanılmaktadır

0,29 0,75 6,75

20 Cıvata M10x1,5 35mm Rulman yatağını poyralı kasnağa
tutturmak için kullanılır

6.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

0,38 1 6

21 Gresörlük M8x1 Eksenel rulman yatağını yağlamak 2.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

0,19 0,5 1

22 Cıvata M6X1 12mm Saç kapağı rulman yatağına tutturmak 3.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum 0,29 0,75 2,25
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için kullanılır miktardır
23 Rondela A6 Cıvata için gerekmektedir 3.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum

miktardır
0,19 0,5 1,5

24 Rondela Ø55-10mm Cıvata için gerekmektedir 1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

0,95 2,5 2,5

25 Rondela A16 Cıvata için gerekmektedir 1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

0,95 2,5 2,5

26 Cıvata M16X2 70mm Redüktör devir düşürücü şapkalı milini
sabitlemek

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

1,34 3,5 3,5

27 Saç kapak Ø124-2mm Sistemi tozdan korumak amacıyla
kullanılır

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

47,68 125 125

28 Cıvata M16x2 50mm Redüktör devir düşürücü şapkalı mili
dört köşe rulman yatağına sabitlemek

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

1,14 3 3

29 Rondela Ø72-10mm Cıvata için gerekmektedir 1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

1,34 3,5 3,5

30 Dört köşe rulman yatağı Redüktör devir düşürücü şapkalı
miline geçen rulmanların zarfına
yataklık yapar

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

152,58 400 400

31 Cıvata M16x2 35mm Dört köşe rulman yatağı ve kapağını
birbirine sabitler

4.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

1,14 3 12

32 JM207049 Rulman Radyal hareketi minimum sürtünme ile
aktarmak

2.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

38,14 100 200

33 Rulman çıtçıtı Rulman ile segman arası mesafeyi
ayarlamak

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

1,91 5 5

34 Segman Rulmanın eksenel hareketini
kısıtlamak

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

0,57 1,5 1,5

35 Sac kapak Rulman toz kapağı 1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

47,68 125 125

36 Redüktör devir düşürücü kasnak Redüktöre giden devri düşürmek 1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

190,72 500 500

37 Cıvata M10x1,5 25mm Redüktör devir düşürücü kasnak ile
devir düşürücü kasnak şapkalı milini
birbirine bağlar

6.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

0,29 0,75 4,5

38 Kama 16-10-85mm Redüktör devir düşürücü kasnak
şapkalı mili ile poyralı kasnağı
bağlamak

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

5,72 15 15

39 5493210 Devir düşürücü kasnak
şapkalı mili

Kasnaklardan aldığı  hareketi devir
düşürücü kasnağa aktarmak

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

104,9 275 275

40 662100 Redüktör flanşlı şaft Redüktörün düşürdüğü devri aktarmak 1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

95,36 250 250

41 2446540 Keçe Redüktör Rulman yatağının
sızdırmazlığını sağlamak

2.0 adet Rulman yatağının sağ ve sol kısmı
için birer adet kullanılmaktadır

1,91 5 10

42 Cıvata M8x1,25 20mm Redüktör rulman yatağı klavuz
civatası

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

0,38 1 1

43 Rondela Cıvata için gerekmektedir 1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

0,1 0,25 0,25

44 Cıvata M12x1,75 25mm Redüktör rulman yatağı sabitleme
civatasıdır

4.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

1,34 3,5 14

45 Rondela A12 Cıvata için gerekmektedir 4.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

0,76 2 8
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46 Redüktör rulman yatağı sol Redüktör flanşlı şaft üzerinde bulunan
rulmana yataklık yapmak

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

57,22 150 150

47 Mesnet cıvata M55x2 Redüktör flanşlı şaft üzerindeki
rulmanı sabitlemek

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

3,81 10 10

48 Fag 20211k tc3 Rulman Radyal hareketi minimum sürtünme ile
aktarmak

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

190,72 500 500

49 Redüktör rulman yatağı sağ Redüktör flanşlı şaft üzerinde bulunan
rulmana yataklık yapmak

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

57,22 150 150

50 Kilit sacı Yarıklı somunu kilitlemek 1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

5,72 15 15

51 Yarıklı somun M55x2 Mesnet cıvatasının sabitlenmesini
sağlamak

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

5,72 15 15

52 Plastik keçe Redüktör içerisindeki yağı
sızdırmamak

2.0 adet Redüktör kutusunun kayışlı ve
kayışsız tarafları için birer adet

3,81 10 20

53 0002155240 ntn 16016c4 Japan pa
Rulman

Radyal hareketi minimum sürtünme ile
aktarmak

2.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

28,61 75 150

54 Yarıklı konik manşon Redüktör dişlisi ile rulman arasında
mesafe tayini yapmak

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

13,35 35 35

55 6287171 0,5mm Conta Redüktör kutu kayışlı taraf ile kayışsız
taraf arasında sızdırmazlığı sağlamak

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

17,17 45 45

56 Pim Ø10x28mm Redüktör kutu kayışlı ve kayışsız taraf
arasında mesnetlik yapmak

2.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

9,54 25 50

57 Tapa M16x1,5 Redüktör kutusuna yağ takviyesi için
kullanılır

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

1,91 5 5

58 Cıvata M8x1,25 25mm Redüktör kutu kayışlı ve kayışsız taraf
bağlantısını sağlamak

12.0 adet Kutuyu sabitlemek için eksende 12
cıvata kullanıldı

0,38 1 12

59 Rondela A8 Cıvata için gerekmektedir 12.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

0,38 1 12

60 Kilit somunu M30x1,5 Redüktör kutu kayışsız taraf üzerinde
kilit lamasını monte etmek için
kullanılan somun

2.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

5,72 15 30

61 Rondela Ø32-Ø16,5-5mm Cıvata için gerekmektedir 2.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

0,38 1 2

62 Cıvata M16x2 45mm Redüktör flanşlı şaft ile redüktör
kutusunu birleştirmek

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

0,57 1,5 1,5

63 Oring 45-1,5 Göbek ve lama göbek kapağı
arasında yağ kaçağını engellemek

1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

1,91 5 5

64 Lama göbek kapağı M10x1,5 civatasına kapaklık yapmak 1.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

11,44 30 30

65 Cıvata M10x1,5 25mm Redüktör dişlisi ile kilit lamasını
birleştirmek

6.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

0,38 1 6

66 Kilit civatası M16x2 Redüktörü kilitleyerek  aldığı devri 1:1
vermesini sağlamak

2.0 adet Prototip üretim için gerekli minimum
miktardır

0,57 1,5 3

67 Redüktör kutu kayışlı taraf Kasnaklardan aldığı devri içerisinde
bulunan dişlilere aktarmak

1.0 adet Prototip üretimi için gerekli minimum
miktardır.

286,08 750 750

68 Z 29 güneş dişli Redüktör içerisinde devri ayarlamak 1.0 adet Prototip için gerekli minimum
miktardır.

114,43 300 300

69 Z 19 piyon dişli Redüktör içerisinde devri ayarlamak 6.0 adet Prototip için gerekli minimum
miktardır.

57,22 150 900
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70 Makaralı rulman NJ305 emc Radyal hareketi minimum sürtünme ile
aktarmak

12.0 adet Redüktör dişlisini planet ve taşıyıcı
plakanın iki tarafına da sabitlemek

için gereklidir

9,54 25 300

71 Z 70 planet dişli Redüktör içerisinde devri ayarlamak 1.0 adet Prototip için gerekli minimum
miktardır.

190,72 500 500

72 Piyon dişli taşıyıcı plaka Redüktör içerisinde devri aktarmak 1.0 adet Prototip için gerekli minimum
miktardır.

95,36 250 250

73 Redüktör kutu kayışsız taraf Redüktör kutusuna kapaklık yapmak 1.0 adet Prototip için gerekli minimum
miktardır.

286,08 750 750

Toplam 9.314,25
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M030 - DÖNEMSEL GİDERLER TABLOSU (TL)

Değerlendirme Kapsamına Alınan Toplam Adam-Ay : 38,9 adam-ay

2015 2016
TOPLAM

TOPLAM
MALİYET

Maliyet Kalemi I. Dönem II. Dönem I. Dönem II. Dönem (TL) İÇİNDEKİ
ORANI

Personel 33.450,97 26.308,07 34.529,61 13.919,62 108.208,27 %36,34
Seyahat 0 2.000 0 0 2.000 %0,67
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın 0 138.500 0 7.710 146.210 %49,1
Yurtiçi Ar-Ge ve Test 0 0 0 0 0 %0
Yurtdışı Ar-Ge ve Test 0 0 0 0 0 %0
Yurtiçi Danışmanlık ve Hizmet Alım 15.000 0 17.025 0 32.025 %10,76
Yurtdışı Danışmanlık ve Hizmet Alım 0 0 0 0 0 %0
Malzeme 0 4.000 5.314,25 0 9.314,25 %3,13
Toplam Maliyet 48.450,97 170.808,07 56.868,86 21.629,62 297.757,52 %100
Birikimli Maliyet 48.450,97 219.259,04 276.127,9 297.757,52 297.757,52 %100
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M030 - DÖNEMSEL GİDERLER TABLOSU (USD)

1 USD = 2,622 TL 2015 2016
TOPLAM

TOPLAM
MALİYET

Maliyet Kalemi I. Dönem II. Dönem I. Dönem II. Dönem (USD) İÇİNDEKİ
ORANI

Personel 12.759,75 10.035,12 13.171,2 5.309,59 41.275,66 %36,34
Seyahat 0 762,89 0 0 762,89 %0,67
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın 0 52.830,33 0 2.940,95 55.771,28 %49,1
Yurtiçi Ar-Ge ve Test 0 0 0 0 0 %0
Yurtdışı Ar-Ge ve Test 0 0 0 0 0 %0
Yurtiçi Danışmanlık ve Hizmet Alım 5.721,7 0 6.494,13 0 12.215,82 %10,76
Yurtdışı Danışmanlık ve Hizmet Alım 0 0 0 0 0 %0
Malzeme 0 1.525,79 2.027,1 0 3.552,89 %3,13
Toplam Maliyet 18.481,45 65.154,13 21.692,42 8.250,54 113.578,55 %100
Birikimli Maliyet 18.481,45 83.635,58 105.328,01 113.578,55 113.578,55 %100
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EKLER

EK-1
Ek Adı : Teksan Proforma
Ek Açıklaması : Hizmet alımına dair proforma

EK-2
Ek Adı : Sds Proforma
Ek Açıklaması : İmalata yönelik proforma

EK-3
Ek Adı : Sds Proformaya Ait Teknik Özellik
Ek Açıklaması : İmalata yönelik teknik özellik

EK-4
Ek Adı : M Kalıp Proforma
Ek Açıklaması : İmalata yönelik proforma

EK-5
Ek Adı : M Kalıp İçin Teknik Özellik
Ek Açıklaması : İmalata yönelik teknik özellik

EK-6
Ek Adı : Donanma Proforma
Ek Açıklaması : Test ve analiz aşamasına ait proforma

EK-7
Ek Adı : Demirer Proforma
Ek Açıklaması : Test ve analiz aşamasına ait proforma

EK-8
Ek Adı : Dataturk Proforma
Ek Açıklaması : Test ve analiz aşamasına ait proforma

EK-9
Ek Adı : Özgeçmiş
Ek Açıklaması : Hizmet alımı için Doç.Dr. Mustafa Bozdemir'e ait cv

EK-10
Ek Adı : Değer Model proforma
Ek Açıklaması : İmalata yönelik proforma

EK-11
Ek Adı : Proje Ekibi Özgeçmişleri

EK-12
Ek Adı : ÖN TASARIM ÇALIŞMALARI 1

EK-13
Ek Adı : Test düzeneği1

EK-14
Ek Adı : Test düzeneği 2

Bilgi : Yukarıda belirtilen proje önerisi eklerinin içeriklerine PRODİS uygulamasından erişebilirsiniz.
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