
Bu yıl, iki güçlü partner olan Kurtz ve Korkmaz Çelik, Altun Döküm 
A.Ş.’nin ortaklığı ile alçak basınçlı döküm projesini başarıyla hayata ge-
çirdiler. Altun Döküm Sanayi A.Ş., 1977 yılında Ahmet Altun ve Mehmet 
Altun tarafından kurulmuştur. Alüminyum döküm ve bunların işlenmesine 
yönelik üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten Altun Döküm birbirin-
den farklı alanlarda faaliyet gösteren müşterilere sahiptir. Bunların çoğu, 
enerji, otomotiv, havacılık, sağlık ya da soğutma sistemleri alanlarında 
çalışmalar yapmaktadır.

Altun Döküm farklı alaşımlarda gravite, yüksek basınç ve tabi ki alçak 
basınç ile üretim yapabilen bir dökümhanedir. Yıllık kapasitesi yaklaşık 
1800 ton alüminyumdur. Dökümün yanında, Altun Döküm'ün kendine ait 
kalıphanesi, döküm simülasyonu, laboratuvarı ve ısıl işlemi bulunmaktadır.

Altun Döküm’e Kurtz alçak basınç döküm makinesi ile ürün kalitesini 
arttırmayı nasıl başardıklarını sorduk ve Dökümhane Müdür Yardımcısı 
Kenan Pulat yaptığımız röportajda bizler için cevapladı.

KURTZ ŞİMDİYE 
KADAR GÖRDÜKLERİNİZ 

ARASINDA EN İYİSİ!

Dökümhane müdür yardımcısı Kenan Pulat ve Yönetim Kurulu 
başkanı Ahmet Altun.

Altun Döküm'ün talebine en uygun Kurtz alçak basınç döküm makinesi.
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Kurtz, Korkmaz Çelik ve Altun Döküm ekibi.

Kurtz: Korkmaz Çelik ve Kurtz ile 
ilk iletişiminiz ne zaman ve nasıl 
gerçekleşti?

K. Pulat: 2019’da GIFA Fuarı’nda, 
çalışma arkadaşlarımla birlikte Kurtz 
standını ziyaret ettik ve orada Kurtz 
Otomotiv Takımı ile görüştük. Kurtz 
ekibinden makine ve teknoloji hakkında 
detaylı bilgi aldık, ihtiyaçlarımızı ve 
fi kirlerimizi onlara sunduk. Devam eden 
süreçte Korkmaz Çelik, anadilimizde 
iletişimden, teknik konulara kadar bir 
çok adımda bizlere destek olarak sürecin 
hızlanmasında büyük rol oynadı. 
Korkmaz Çelik ekibi, bizlere yerinde 
tavsiyelerde bulundu ve tüm bu süreçlerin 
sonun da Altun Döküm Kurtz’a yatırım 
yapmaya karar verdi.

Kurtz: Kurtz’a güvenip, yatırım 
yapmanızdaki ana sebep neydi? 

K. Pulat: Uzun yıllardan beri alçak 
basınç döküm ile üretim yapmaktayız. 
Bizdeki  makineler daha eski teknoloji 
ile kendi üretimimiz olan sistemlerdir. 
Müşterilerimizden gelen yeni parça
talepleri ve beraberinde artan zorluk 
dereceleri bizi daha ileri teknolojisi olan 
sistemleri kullanmaya yönlendirdi. Bu 
nedenle GIFA Fuarı süresince alçak 
basınç döküm sistemlerini inceledik ve 
Kurtz’da karar kıldık. Kurtz piyasada 
oldukça iyi bilinen, en gelişmiş ve çok 
güçlü referansları olan bir marka. geniş 
ürün yelpazemizi üretebilmek için çok 
esnek bir döküm makinesine ihtiyacımız 
var, bunlar Altun Döküm için aradığımız 
en önemli etkenlerdi.  

Kurtz: Hangi makineyi ve nihai 
ekipmanları seçeceğinize nasıl karar 
verdiniz? Hangi dökümler Kurtz Alçak 
Döküm Makinesi ile üretilmektedir 
ve hangi gereksinimleri karşılamak 
zorundadır?

K. Pulat: Korkmaz Çelik ekibi bizimle 
iletişime geçti. Onlara mevcut ve gelecek 
projelerimizden bahsettik. Ayrıca, bizim 
kum maçayla ve kum maçasız metal 
kalıpta döküm yapmamız gerektiği gibi 
bazı durumlarda sadece kum kalıba da 

döküm yapabiliyoruz. Tüm bu talebimizi 
karşılayabilecek bir alçak basınç döküm 
makinesi olup olmadığını kendilerine 
sorduk. Düşündüğünüz zaman hem kokil 
hem de kum dökümü yapabilecek tek bir 
makine tasarımı istiyorduk ki bu çokta 
alışıldık bir durum değildir. Projelerimiz 
genelde az adetli ancak yüksek kali-
te beklentisi olan parçalardır. En ağır 
700 kg, en hafi f 0,2 kg’a kadar parça 
üretebiliyoruz. Kurtz tüm bu taleplerimizi 
değerlendirerek bize en uygun makine ve 
ekipmanları önerdi.

Kurtz: Hangi makineyi sipariş verdi-
niz?

K. Pulat: İhtiyaçlarımıza en uygun olan 
Kurtz alçak döküm makinesinde karar 
kıldık. Bu Altun Dökümdeki ilk Kurtz 
döküm makinesi oldu. Pota ocağının 
değişimini sağlayan bir shuttle sistemi 
mevcut. Biz farklı alaşımlarla döküm 
yapabiliyoruz. Bu yüzden değiştirilebilir 
ocak sistemi bize büyük bir avantaj 
sağladı. Farklı türde alaşımlar veya yük-
sek verimli döküm yapabilmek için iki 
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adet 900 kg’lık ocak satın aldık. Böylece 
bir ocak ile döküm yaparken diğer 
ocağıda buna paralel olarak bir sonraki 
döküme hazırlayabiliyoruz. Fırını bir vinç 
ile değiştiriyoruz. Kurtz, soğutma tek-
nolojileri ve Kurtz alçak-basınç kontrol 
sisteminin doğruluğu ile bizi ikna etti. 

Böylece, yapısal parçalar, büyük par-
çalar ve içi boş parçaları dökebiliyoruz. 
Fason bir dökümhane olarak ihtiyacımız 
olan da bu zaten. Kalıbı çok hızlı bir 
şekilde değiştirebiliyor ve tüm döküm re-
çetelerimizi makinede saklayabiliyoruz. 
Buda bir ürünün dökümünden diğerine 
çok kısa bir zamanda geçebilmemizi 
sağlıyor. 

Kurtz: Nakliye, kurulum ve Kurtz hiz-
metinden memnun kaldınız mı?

K. Pulat: Kurtz’un süreç boyunca 
gösterdiği ilgi ve titizlik, makine ve 
ekipmanların seçimi, kurulum planı, 
teklif süreçleri, ön kabul prosedürleri, 
nakliye, kurulum ve eğitim süreçlerinin 
her biri oldukça profesyonel ve ilgili 
geçti. Fazlasıyla memnun kaldık! Şunun 
altını özellikle çizmek istiyoruz, pandemi 
nedeniyle varolan bir çok kısıtlamaya 

rağmen hiçbir problem ve aksaklık 
yaşamadık.

Kurtz: Biliyorsunuz ki Kurtz’un  
uluslararası bir hizmeti var. Servis 
personeli farklı ülkelerde projeye 
bağlı olarak uzun mesafeler git-
mek durumunda kalıyor.  Örneğin, 
siz Kurtz Rusya ekibinden destek 
aldınız. Aldığınız hizmeti nasıl 
değerlendirirsiniz? Memnun kaldınız 
mı?

K. Pulat: Kurtz Rus ekibi bizimle 
oldukça planlı ve organize çalıştı. 
Kurulum zamanında tamamlandı ve 
testler yapıldı. Tüm adımlar aksama-
dan başarıyla yürütüldü. Kurtz Ersa 
iletişimi oldukça iyi işliyor, birbirleri ile 
devamlı iletişimdeler ve oldukça uyumlu 
çalışıyorlar.

Kurtz: Süreç boyunca verilen Kurtz 
hizmet ve makine desteğinden mem-
nun kaldınız mı?

K. Pulat: Kesinlikle memnun kaldık! 
Kurtz ekibi, makinenin kurulumu 
sırasında ön görülen ve görülemeyen 
her türlü problemi çözdü. Ayrıca uzak-

tan sisteme bağlanarak, bir problem 
yaşadığımız zaman kısa sürede çözüm 
sağladılar. 

Uzaktan destek sağlamaları bizim için 
oldukça yararlı oldu, çünkü sonradan ek 
yazılım desteği istediğimizde, uzaktan 
bağlantı kurup taleplerimize cevap 
verdiler.

Kurtz: Altun Döküm’ün gelecekle ilgili 
planları nelerdir?

K. Pulat: İlk hedefi miz döküm kapasite-
mizi arttırmak ve döküm yeteneklerimizi 
geliştirmek. Ve bu planlar içinde Kurtz 
kesinlikle olacak!

Kurtz: Sayın Kenan Pulat, röportaj, 
fi kirler ve Kurtz ile işbirliğinizden 
dolayı size ve Altun Döküm Ailesine 
teşekkür ederiz. 

Kurtz Alçak Basınç Döküm 
Makineleri hakkında daha 
fazla bilgi almak için:
İş ortağımız ile iletişime geçin:
Korkmaz Çelik Tic. ve San. A.Ş.
Murat İnan
Genel Müdür
Tel: +90 (216) 499 0 999
murat@korkmazcelik.com
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Kenan Pulat Hakkında:
1988 yılında doğmuştur. Kenan Pulat 
lisans eğitimini Döküm Teknolojileri üze-
rine Gazi Üniversitesinde tamamlamıştır. 
2011 yılından beri Altun Döküm A.Ş'de 
Dökümhane Müdür Yardımcısı olarak 
çalışmaktadır.

Altun Döküm A.Ş Hakkında:
Altun Döküm, 1977 yılında, Ahmet Altun 
ve Mehmet Altun tarafından Konya'da 
kurulmuştur. Üretim ve yönetim olmak 
üzere toplamda 95 kişi çalışmaktadır. 
2016 yılında, Altun Döküm, 20,000m2'lik 
üretim ve ofi s alanına sahip yeni bir 
fabrikaya taşınmıştır.


