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İLKMAK Mühendislik Makina ve Yedek Parça 

İmalat Danışmanlık San. Tic.Ltd. Şti.  2016 yılında 

uzun yıllardır metal sektöründe üst düzey yöneticilik 

yapmış olan Makina Mühendisi ve A sınıfı İş Güvenliği 

Uzmanı İlker KIYAK  ve Kaynak Mühendisi , Makina 

mühendisi ve C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Eray AKSÜT 

tarafından Manisa’da kurulmuştur.

İLKMAK; Lazer Kaynak, Lazer Markalama, 

Paslanmaz, Alüminyum hassas kaynaklı imalat, 

Abkant Büküm prosesleri ile otomotiv, soğutma, 

havacılık, silah ve medikal sektörlere fason olarak 

hizmet verme, bunun yanı sıra üniversite ve meslek 

liseleri ile işbirliği yaparak Ar-Ge ve İnovasyon 

merkezi olarakta yeni nesil genç teknisyen ve 

mühendis adaylarına eğitim ve uygulama amacı ile 

kurulmuştur. İLKMAK uzun yıllardır farklı sektörlerde 

hizmet vermiş uzman yönetim kadrosu ile yanda 

belirtilen konularda danışmanlık ve uygulama 

hizmetleri vermektedir.

İlker KIYAK 
Makina Mühendisi
A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

> Lazer Kaynak Hizmeti

> 7 Gün 24 Saat Mobil Kaynak hizmeti kalıp tamiri ve 

tadilatı

> Lazer Markalama hizmeti

> A Sınıfı İş Güvenliği Hizmeti

> Kaynak Mühendisliği

> WPQR ve WPS eğitimi ve uygulama desteği

> ISO 9001 ,  ISO 16949, OHSAS 18001 ve ISO 14001 

Entegre Yönetim sistemi kurulumu ve uygulama desteği

> EN 15085 Eğitim, uygulama ve danışmanlık desteği

> EN 1090 ve EN 3834 Metal ve Metal Alaşımlarında 

Kaynaklı İmalat İşlemi İçin Eğitim, Uygulama ve 

Danışmanlık Hizmeti

> Üretim Yönetimi

> Anlık tezgah ve makinalardan veri izleme

> O.E.E Analizi

> Lean Manufacturing ( Yalın Üretim ) eğitim ve 

uygulama desteği

> KAIZEN Sürekli İyileştirme uygulama desteği

> 6 Sigma eğitim ve uygulama desteği

> İşyeri Organizasyonu 5S

> Set-Up Model değişim süresi Azaltma ( SMED )

> Poke – Yoke  uygulama ve eğitim desteği

> Problem Çözme Teknikleri uygulama ve eğitim 

desteği

> Mevcut durum analizi

> SWOT Analizi

> KPI belirleme ve hedefler ile Yönetim

> Bakım sisteminin kurulması ve etkin bakım 

yönetimi

> TPM ( Total Productive Maintenance ) Toplam 

Üretken bakım uygulama ve eğitimi

Modern üretim sistemlerini ve bilgiyi nitelikli iş gücü 
ile birleştirerek ürettiği kaliteli ürünler ile ulusal ve 
uluslararası platformda söz sahibi olmak.

İş Güvenliği Politikamız;
 
•  İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal yönetmeliklere ve mevzuata uymayı,
•  Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak Sistematik yaklaşımlar ile tehlikeleri kaynağında yok ederek meslek hastalığı 
 ve İş Sağlığı İş Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almayı,
•  Sürekli gelişme prensibi ile Meslek Hastalığı ve İş Sağlığı İş Güvenliği ile ilgili risk teşkil eden her türlü konularda
 sürekli iyileştirme sağlamayı,
•  Yeni ürün, makina, tesis ve proseslerin meslek hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerinin projelendirme   
 aşamasında değerlendirilmesi,
•  Mevcut ve yeni işe alınacak çalışanlarımızı eğitmeyi ve sürekli bilgilendirmeyi,
•  Tüm personelimize kendini, çalışma arkadaşlarını, ziyaretçi ve taşeron çalışanlarını tehlikeye atacak her türlü durum,
 hareket ve olayda , işi durdurma yetki ve sorumluluğunu vermeyi,
•  Güvenli davranışı temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmayı taahhüt ediyoruz.

Kalite Politikamız;
Kalite politikamız, sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutma  k, müşteri geri 
bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı 
ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır.

Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirip, yüksek 
kalitede zamanında ürün sevkini gerçekleştirerek 
güçlü bir iletişim ile müşteri talep ve beklentilerini
en üst seviyede karşılamak.

HİZMETLERİMİZ

İLKMAK VİZYON İLKMAK MİSYON

Yüksek hız, yüksek kalite, 
zamanında sevkiyat; 
İLKMAK

DÜNYAYA BİR DE BU GÖZLE BAK...



LAZER KAYNAK NEDİR?
> Taşınabilir olması sayesinde, yerinde onarılması gereken yüksek tonajlı kalıplara rahatça ve risk almadan 
kaynak yapabilir.
> Döndürülebilir ve yan yatırılabilir optik sistem sayesinde, hassas ve ulaşılması zor noktalarda bile kaynak 
yapma yeteneğine sahiptir.
> Üretim esnasında veya sonradan meydana gelmiş teknik hatalara, oyuklara ya da kalıplardaki iç yüzeylerin 
yan duvarlarına işlem yapabilir. 
> Lazer kaynak işlemi yapılırken, işlem görecek hammadde ve malzemenin sertliğine uygun, yüksek kaliteli 
lazer telleri kullanılır. 
> Düşük ısı etkisi ile metal üzerinde deformasyon etkisi yaratmaz.
> 64 HRC sertliğe kadar olan temel metallere lazer kaynak yapılabilir.
> Düşük füzyon etkisi yaratır.
> Kalıp Sanayi, Gıda Sanayi, Sağlık Sektörü, Makina ve Yedek Parça Sanayi, Otomotiv, Ambalaj, Tekstil ve 
Savunma Sanayi kullanım alanları arasındadır. 

TÜRKİYE’DE
İLK VE TEK
FİBER LAZER 

KAYNAK 

NEDEN İLKMAK LAZER KAYNAK?
İLKMAK, son teknoloji makina parkuru ve tecrübeli ekibi ile yukarıda anlatılan hassas işlemleri ve fazlasını, 
müşterileri ile bir iş ortağı gibi çalışarak titizlikle yerine getirmektedir. Türkiye’de ilk ve tek olan 300 W LWI 
V Mobile Flexx II Fiber lazer kaynak makinası ile plastik enjeksiyon ve metal kalıplarının tamiri, özellikle 
alüminyum ve titanyum kalıpların kaynak işlemini sorunsuz şekilde kaynatabilme özelliğine sahiptir. Bu 
kalıpların kaynak işlemini istenen kalitede yapabilmek üzere dizayn edilmiş bu lazer kaynak makinasi ile 
kalıplarınızın tamir ve tadilat işlemi kısa süede ve sorunsuz gerçekleşir.

Çok düşük noktasal mikron çerçevesinde ısı girdisi sağlayarak, kalıbınızın malzemesinin tanecik yapısını 
bozmadan uzun yıllar kullanmaya devam etmenizi sağlar. 300 W LWI V Mobile Flexx II Fiber lazer kaynak 
makinası özellikle havacılık, otomotiv ve silah sanayindeki çok hassas ürünlerin kaynak işlemi de 
yapılabilmektedir.

İLKMAK Lazer Kaynak



“Yürürlükte olan AB uyum yasalarına 
göre; her türlü gıda ile temas eden 
bütün ürünlerin paslanmaz olma 
koşulu lazer kaynak teknolojisinin 
önemini daha da artıracak. Fiber lazer 
kaynak teknolojisi anlamında ilk ve 
tek olmamızın verdiği sorumlulukla 
çalışmalarımız ilerleyerek sürecek. 
Ürünlerde çeşitlilik sağlayan 
fiber lazer kaynak teknolojisi ile 
yüksek hızda yüksek kalitede ürün 
ve hizmeti sağlamayı mümkün 
kılıyor. Firmamızın amacı; rekabetçi 
piyasalarda var olmak değil, 
sürekli gelişime ve yeniliğe açık 
olma anlayışı ile firmamızı, ulusal 
ve uluslararası pazarda söz sahibi 
yapıp Ar-Ge ve inovasyon merkezi 
haline dönüştürmektir. Üretimimizi 
geniş bir yelpazeye yaymayı, sac-
metal sektöründe lazer kaynak 
teknolojisini kullanarak hem yurtiçine 
hem de yurtdışına hizmet vermeyi 
hedefliyoruz.”

Technical Data LWI V FSS 150 W
laser safety class 4
beam source FSS FullSolidState Fibrelaser, Diodes
wavelength 1070 nm
max. pulse energy 15 Joule
max. peak power 1,5 kW
max. average power 150 W
energy adjustment mode current
voltage 10 - 100 %
pulse width 0,1 - 50 ms /cw
pulse frequency 1-100 hz
pulse fill -
PWM mode 1 - 100 %
focal length 190 mm
beam diameter 100 µm - 2mm, motorized beam-expander
microscope Leica binocular, oculars magnification 20x
illumination of workplace dual LED cold-light, switchable
parameter settings memory 50 settings, individual named
energy measurement system integrated
controller multi-controller-system, self-diagnostic-system,  
  plaintext for maintenance and status messages
interface RS232, CAN-Bus
shielding gas supply flexible nozzle, adjustable gas delay
cooling system integrated, closed, temperature controlled fan
cooling option -
electrical supply 1-phasig, 90-250V, 50/60 hz
power consumption 800 W

LWI V MobileFlexx II

Lazer Kaynağı Tipleri
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İLKMAK Markalama

Lazer Kazıma ve Kesim; paslanmaz çelik, alüminyum, pirinç, sarı ve gümüş kazıma ve kesim örnekleri
Paslanmaz çelik, gümüş lazer markalama ve hassas yazım örnekleri

NEDEN FİBER LAZER MARKALAMA?
İLKMAK, 50W gücündeki son teknolojiyi kullanan lazer markalama makinası ile malzeme üzerinde görünmesi 
arzu edilen her türlü yazı ve görseli, üretilen parçalar ya da kalıplar üzerine yazabilmektedir. Ürünün üzerine 
şirket logosu, seri numarası, yatay ve kare barkod uygulamaları, isimlik çalışmaları hassas bir biçimde 
uygulanabilir.

Bunların yanında; Ajanda ve kalem üzerine istenilen her türlü yazı, hizmet sektörü için restaurantlara çatal, 
kaşık ve bıçak üzerine firma logo ve isim yazma, kuyumculuk sektöründe yüzük, kolye ve künye üzerine yazı 
logo ve resim uygulamaları yüksek hız ve yüksek kalitede sorunsuz şekilde uygulanabilmektedir. 50W fiber 
lazer markalama teknolojisi bölgedeki en iyi makina özelliği taşımaktadır. Fiber Lazer Markalama, diğer 
markalama yöntemlerine göre yüksek hız, yüksek kalite ve düşük maliyetlidir. 

Lazer Markalama Yapılabilen Maddeler
• Metal • Plastik • Folyo • Pleksi Glass • Ahşap • Deri • Mukavva

Uygulama Alanları
• Reklam Sektörü (Promosyon Ürünleri) • Kalıpçılık • Barkodlama Sistemleri • Etiketleme Sistemleri • Tekstil • 
Otomotiv • Makine • Elektronik • Mücevherat 

YÜKSEK HIZ, YÜKSEK KALİTE, ZAMANINDA SEVKİYAT

Alüminyum lazer markalama ve lazer kesme örnekleri



Promosyon ve çeşitli lazer markalama örnekleri

Plastik lazer markalama örnekleri

İLKMAK paslanmaz ve Alüminyum parçaların hassas kaynak işlemi ile TIG ve MAG argon ve gaz altı kaynak 
yöntemlerini kullanarak uzman Kaynak Mühendisi ve sertifikalı kaynakçı kadrosu ile çok hassas ürünlerin kaynak 
işlemini WPQR ve teknik spesifikasyonlara uygun WPS hazırlayarak kaynak işlemini de gerçekleştirmektedir.

Pirinç ve altın markalama örnekleri



Danışmanlık Hizmetlerimiz

> Mevcut Durum Analizi

> SWOT Analizi

> Lean Manufacturing ( Yalın Üretim ) eğitim ve uygulama desteği

> KAIZEN Sürekli İyileştirme uygulama desteği

> 6 Sigma 

> İşyeri Organizasyonu 5S

> Üretim Yönetimi

> Anlık tezgah ve makinalardan veri izleme

> O.E.E Analizi

> Set-Up Model değişim süresi Azaltma ( SMED )

> Poke – Yoke  uygulama ve eğitim desteği

> A Sınıfı İş Güvenliği Hizmeti

> Kaynak Mühendisliği

> WPQR ve WPS eğitimi ve uygulama desteği

> ISO 9001 , OHSAS 18001 ve ISO 14001 Entegre Yönetim sistemi kurulumu
  ve uygulama desteği

> Problem Çözme Teknikleri uygulama ve eğitim desteği

> KPI belirleme ve hedefler ile Yönetim

> Bakım sisteminin kurulması ve etkin bakım yönetimi

> EN 15085 Eğitim, uygulama ve danışmanlık desteği

> EN 1090 ve EN 3834 Metal ve Metal Alaşımlarında Kaynaklı İmalat İşlemi İçin   
   Eğitim, Uygulama ve Danışmanlık Hizmeti

> TPM ( Total Productive Maintenance ) Toplam Üretken bakım uygulama ve eğitimi

Yüksek hız, yüksek kalite, 
zamanında sevkiyat; 
İLKMAK



TÜRKİYE’DE
İLK VE TEK
FİBER LAZER 

KAYNAK 

MALAT

AZER KAYNAK

AYNAK

BKANT

ALİTE

ARKALAMA

TÜRKİYE’DE İLKLERİN ÖNCÜSÜ
” İLKMAK”
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