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Üretimde Verimliliği 
Doruk Otomasyon ile Artırdı

Gates’in Ege Serbest 
Bölgesi’nde bulunan İzmir 
Fabrikası, 2009 yılından 
beri gergi rulmanı üreti-
mi gerçekleştiriyor. Doruk 

Otomasyon ile birlikte 2015 yılından 
beri İzmir Fabrikası’nda çalışmalar ger-
çekleştiren Gates, bu sayede hem üre-
timde verimliliğini artırdı hem de üst 
üste en verimli fabrika ödülünü kazandı. 

“VERİMLİ VE BEKLENTİMİZİ 
KARŞILAYAN BİR SÜREÇTİ”
İzmir’de Ege Serbest Bölge’de konum-
lanan fabrikalarında 2015 yılından beri 
Doruk Otomasyon ile birlikte çalıştıkla-
rını dile getiren İzmir Fabrika Müdürü 
Serdar Soyöz, temel amaçlarının üretim-
de verimliliklerini artırmak ve fabrika so-
nuçlarını iyileştirmek olduğunu, bunu da 
iş birliği ile başardıklarını söyledi. Soyöz, 
“Beklentimiz, bize veri sağlayacak bir ara-
ca ve nereye odaklanmamız gerektiğini 
gösterecek bir rehbere ihtiyacımız vardı. 
Doruk Otomasyon ve bize sunduğu çö-
zümler bunu karşılıyordu. Önce verileri 
topladık ardından verileri analiz edip, 
doğru aksiyonları alarak sonuca ulaştık. 
Bizim için verimli ve beklentimizi karşıla-
yan bir süreç oldu.” şeklinde konuştu. 

KALİTE MODÜLÜ UYARIYOR
Fabrikalarında 2018 yılında kalite modü-
lünü devreye aldıklarını belirten Soyöz, 
modülün katkılarını ise şöyle anlattı: “Bu 
modül, üretimde yapmamız gereken ru-
tin kontroller konusunda hem bizi ikaz 
ediyor hem de kontrollerin sonuçları ile 
ilgili aksi bir durum varsa, onu bildiriyor. 
Ayrıca istatistiksel olarak bir prosesin ka-
rarlı gidip gitmediği ile ilgili bilgi veriyor.” 

EN İYİ PERFORMANS ÖDÜLÜNÜ 5 KEZ
ÜST ÜSTE KAZANDI
Soyöz, Doruk Otomasyon ile iş birliği 

sonrasındaki kazanımlarına ilişkin ola-
rak, “Gates’in globalde her bölgede yıllık 
olarak en verimli fabrikayı ödüllendirdiği 
bir ödüllendirme sistemi var. Kendi böl-
gesinde en iyi operasyonel performansı 
gösteren fabrikaya bir otomobil hediye 
ediliyor. Gates Türkiye olarak, yer aldı-
ğımız EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) 
Bölgesi’nde son 6 yılda 5 kez ödülün sa-
hibi olduk. Doruk Otomasyon ile iş bir-
liğimiz başladıktan sonra ödülü hep ka-
zandık. Fabrikamızda yaptığımız çekiliş 
ile otomobili çalışanlarımızdan bir kişiye 
veriyoruz. Şu an için bölgemizde en iyi 
performans gösteren fabrika, İzmir’de-
ki fabrikamız.” dedi. Bu performansın 
sürdürülebilir olmasını amaçladıklarını 
ifade eden Soyöz, diğer lokasyonlarında 

da benzer uygulamaları yaygınlaştırma-
yı düşündüklerini kaydetti.

1911 YILINDA KURULDU
Kauçuk sektöründe faaliyet gösteren, 
dünyada 30’dan fazla ülkede 100’ün üze-
rinde lokasyonda hizmet veren ABD men-
şeli Gates, 1911 yılında kuruldu. Firma, ilk 
V kayışının icadı, ilk sentetik kauçuğun 
geliştirilmesi gibi pek çok ilke imza attı. 
Dünyada 14 binden fazla çalışana sahip 
olan Gates Türkiye’de ise, toplam 5 lokas-
yonda, 800’ün üzerinde çalışan görev alı-
yor. Firmanın Türkiye’de ayrıca Sakarya’da 
Yüksek Basınç Hortum Fabrikası, İzmir 
Kemalpaşa’da Düşük Basınç Hortum Fabri-
kası, İstanbul ve Manisa’daki fabrikalarının 
yanı sıra iki dağıtım merkezi bulunuyor.     

Gates, Doruk Otomasyon ile yaptığı iş birliği ile hem üretimde verimliliğini artırdı hem de 
firmanın İzmir’deki fabrikası üst üste en verimli fabrika seçildi. 

Gates İzmir Fabrika Müdürü Serdar Soyöz


