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1. GİRİŞ 
Akordeon Jiletli Tel (AJT), özel veya kamu arazi ve mülkleri 
ile sınır güvenliğin korunmasında, sınırların tayininde ve izin-
siz girişlerin önlenmesinde kullanılan son derece önemli bir 
savunma önlemidir. AJT, tel örgü, dikenli tel, panel çit gibi 
diğer güvenlik araçları ile kıyaslandığında, koruma seviyesi-
nin yüksek oluşu nedeniyle global olarak en çok tercih edilen 
güvenlik araçlarından biridir.

GVR3’nin 2017 yılında yayınladığı rapora göre, Güvenlik 
teli/çiti pazarının 2015 yılındaki global büyüklüğü, 24 mil-
yar Amerikan Doları olarak tahmin edilmiştir [1]. Bu paza-
rın %52’sinin “metal malzeme segmentine” ve bu miktarın 
%45’inin de Akordeon Jiletli Tel sınıfına ait olduğu değerlen-
dirildiğinde, 2015 yılı AJT global pazar büyüklüğü 5,5 milyar 
Amerikan Doları olarak hesaplanmaktadır.

Bu rapora göre, global AJT tüketiminin %70’i Avrupa ve Ku-
zey Amerika’da gerçekleşmektedir. Global AJT pazar büyük-
lüğünün, yıllık en az %4,6 artış ile 2025 yılında 9 milyar Ame-
rikan Doları’na ulaşacağı öngörülmektedir.

Tüm dünyada yaşanan terör olayları, mülteci krizleri, sosyo-
ekonomik ve politik eğilimler sonucunda kamu yönetimleri 
ve bireyler her geçen gün koruma seviyelerini güçlendirmek 
adına gerekli enstrümanlara daha fazla yatırım yapmaktadır. 
Ülkemizde ve dünyada AJT yıllık tüketiminin, önümüzdeki 
beş yıl boyunca her yıl en az %10 mertebesinde artacağını 
tahmin edilmektedir.

AJT, iki hammaddenin (çelik tel ve çelik jilet) sıvama, çem-
berleme, klipsleme ve kesme adı verilen dört temel işlemle 
birleştirilmesiyle oluşmaktadır. Şerit halinde akan tel ve jilet, 
sıvama operasyonunda plastik olarak deforme edilerek ay-
rılamaz şekilde birleştirilir. Birleşen ikili hâlâ şerit halindedir, 
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tim süreçleri için gerekli tüm prosesleri insandan bağımsız ve 
otomatik bir şekilde yapabilmektedir. 

2. ÜRETİM TEKNİĞİNİN BİLİNEN DURUMU
AJT, ülkemizde ve dünyada büyük ölçüde el emeği ve insan 
işçiliği ile üretilmektedir. Üretim tekniğinin bilinen durumun-
da AJT'nin temel hammaddeleri olan jilet ve tel, sarılı olduk-
ları tamburlarından salınarak bir basit makineye beslenir. Bu 
basit makinenin ilk istasyonunda jilet ve tel, mekanik rulolar 
vasıtası ile plastik şekillendirilerek ayrılamaz bir şekilde birleş-
tirilir ve ikinci istasyona aktarılır. 

İkinci istasyonda jilet-tel kombinasyonu doğrusal formdan 
çember formuna çevrilir (çemberleme) ve bu akış yer çeki-
mi yönünde serbest bırakılarak, kangalların (her bir dairesel 
jilet-tel sargısı) birbiri üzerine istiflenmesine olanak sağlanır. 
Üst üste istiflenen kangal sayısı, operatör tarafından sürekli 
olarak sayılır ve istenilen kangal adedine ulaşıldığında ma-
kine, operatör tarafından durdurulur. Bu süreçler sırasında 
herhangi bir kontrol mekanizması bulunmamaktadır. Her şey 
operatör yeteneğine bağlıdır. Makine durdurulduktan sonra 
operatör, bir el aleti yardımı ile jilet-tel kombinasyonunun 
bağlı ucunu keser. Bu sayede arzu ettiği uzunluk ve kangal 
sayısındaki ham ürünü elde etmiş olur. Ham ürünün, ürün ha-
line gelebilmesi için klipslenmesi gerekmektedir.

Kesilen kangallar, bir el aleti yardımı ile işbu makineyi işleten 
operatörün önünden başka bir işçi tarafından alınır, tesis içe-
risinde başka bir bölgede konuşlanmış olan klipsleme işçileri-
nin önüne konur. Klipsleme işçileri bu "sargıyı" alır ve önlerin-
deki düzeneğe yerleştirir. Buradaki "düzenek", ham ürün olan 
jilet-tel kombinasyonunu, iç yarıçapındaki birkaç noktadan 
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dairesel form alması için yine mekanik kuvvetler altında çem-
berlenir. Metal klipslerin dairesel jiletli tel üzerine sıkıldığı 
aşama ise klipslemedir. Ardışık çember segmentleri üzerine 
çember çevresi boyunca üç ila beş adet klips atılır. Bu klipsler, 
çemberlenmiş AJT’nin “akordeon” şeklinde açılmasını sağ-
larlar. İstenilen dairesel sarım/sargı sayısına ulaşıldığında ise 
kesme operasyonu ile ilgili grup akıştan ayrılır.

AJT üretimindeki dört temel süreçten sıvama ve çemberle-
me, basit veya yarı-otomatik makineler ile yapılabilmektedir. 
Bugüne kadar makineleştirilememiş operasyon ise klipsle-
medir. 

Küresel anlamda önemli bir ürün olan AJT’nin üretimi için 
temel ve en önemli sorun, AJT üretiminin insan gücüne doğ-
rudan bağımlılığıdır. AJT üretimi, her safhasında yoğun ve 
kaliteli bir işçilik gerektirir. Ek olarak, AJT’nin sivri ve keskin 
tabiatı sürekli olarak iş kazaları ve yaralanmalara sebep ol-
maktadır. İşçiler de bu nedenlerle, bu yoğun ve kazaya açık 
sektörde çalışmak istememektedir. İşçi verimsizliği ve kaybı, 
işletmeler için üretim kapasitesinin ve kalitesinin düşmesine, 
teslimat tarihlerinin tutturulamamasına ve bu sebeplerden 
oluşan maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır. 

AJT üretiminde yer alan mavi yakalı personelin sürekliliğini 
sağlamak, bu personelin istihdamına göre çok daha zordur. 
Sektördeki mavi yakalı sirkülasyonu son derece fazladır. Bu 
durum, nitelikli ve eğitimli işgücünü sürekli kaybeden işlet-
melerin rekabet gücüne doğrudan zarar vermektedir. 

Belirtilen problemleri ortadan kaldırabilmek adına dünyanın 
ilk tam otomatik Akordeon Jiletli Tel Üretim Makinesi (CLIP-
CON 2) ülkemizde tasarlanmış ve üretilmiştir. Ürün, AJT üre-
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me prosesini de otomatik olarak yapabilmektedir. Klipsleme 
süreci ile birlikte CLIPCON 2, kullanıcı işletmelerin AJT üretimi 
için gerekli tüm ihtiyaçlarına cevap verip üretim kapasiteleri-
ni arttırırken, maliyetlerini de düşürmektedir.

CLIPCON 2'ün, günümüzdeki üretim sürecine göre getirdiği 
en önemli yenilik, sıvama, çemberleme, klipsleme ve kesme 
proseslerini tek bir çatı altında gerçekleştirmesidir. Buna ek 
olarak CLIPCON 2, TSE tarafından yayınlanmış olan TS 8745 
[2] standardında yer alan beş farklı çaptaki (450, 750, 915, 965 
ve 1015 mm) kangalı üretebilmektedir.

Bu özellikleri ile birlikte CLIPCON 2, üretici işletmenin işgücü 
ihtiyacını ve buna bağlı maliyetlerini çok ciddi oranda azaltır-
ken, AJT üretim hızı ve üretim kapasitesini de önemli ölçüde 
arttırarak, işletmenin karlılığına katkı sağlamaktadır. CLIP-
CON 2, performans özelliklerinin yanı sıra, klipsleme görevini 
yerine getiren işçiler için ciddi bir iş güvenliği tehdidi olan 
jiletleri, insan eli değmeden klipsleyeceği için iş kazalarının 
önüne geçebilmektedir.

4. SONUÇ

AJT üretimi için gerekli tüm üretim proseslerini tek bir çatı al-
tında toplayan Dünyadaki ilk ürün CLIPCON 2’dir. Tamamı ile 
yerli olanaklar ve yerli mühendislik ile üretilen ürün, an itibarı 
ile patent beklemektedir. Dünyadaki birçok pazara sunula-
cak ürünün, kullanıcısına getireceği yararlar ile birlikte, AJT 
üreticileri için bir vazgeçilmez gereksinim, ülkemiz adına da 
yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli bir ihracat değeri 
oluşturması hedeflenmektedir. 
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tutan çubuklardan ibarettir. Bu aşamadan sonra klipsleme 
işçisi 1 adet metal klipsi alır, bunu bir el aleti içerisine koyar 
ve jilet-tel kombinasyonunun arzu ettiği bir yerinden sıka-
rak kangala klipsler. İşçi, bu klipsleme işini, çevre boyunca 
üç veya beş defa yapar. Tüm kangal çiftlerine klips atıldıktan 
sonra, ham ürün artık bir "ürün" haline gelmiştir. Bu aşama-
dan sonra ürün ambalajlanmak üzere başka bir yere sevk 
edilir. Tüm AJT üretim süreci insan kontrolündedir ve büyük 
ölçüde insan emeği ile gerçekleştirilmektedir.

3. ÜRÜN VE YENİLİKÇİ YÖNLERİ
CLIPCON 2, AJT üretim süreçlerinin tamamını kendi başına, 
kullanıcıdan bağımsız bir şekilde yerine getiren bir üründür. 
Bu yönü ile CLIPCON 2, daha önce üretilmemiş, tamamen 
yeni ve özgün bir sistemdir. CLIPCON 2, farklı süreçleri bir-
leştirmekten ziyade, otomatikleştirilmesi çok zor olan ve bu 
nedenle tüm dünyada manuel olarak gerçekleştirilen klipsle-
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