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You can reach to
Turkish Metallurgical
Industry in this journal

MISAD - Metal Isıl İşlem 
Sanayicileri Derneği Ankara 
Ziyareti Muhteşem Geçti

İndemak 25 Ülkeye İhracat
Gerçekleştiriyor

Alüminyum İhracatında
Hedef 8 Milyar Dolar
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DANIŞMANLAR KURULU

Metal Isıl İşlem
Sanayicileri Derneği

Endüstriyel Fırın Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği

Türkiye Çelik Üreticileri 
Derneği

Taşıt Araçları
Yan Sanayicileri Derneği

Otomotiv Sanayii 
Derneği Türk Seramik Derneği

Türkiye Alüminyum
Sanayicileri Derneği

Türkiye Döküm
Sanayicileri Derneği Korozyon Derneği Kalite Derneği

Değerli Okuyucu Dostlarımız, 

Yoğun geçen bir yılı geride bırakıyoruz. 

Yeni yılın barış, sağlık, mutluluk ve başarı 

getirmesini diliyorum.

MISAD Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derne-

ğinin Ankara gezisinde özellikle Ülkemizin 

kurtarıcısı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrine törenle çelenk koymamız 

benimle birlikte olan herkesi etkilediğine inanıyorum.

2019 yılında yine yoğun çalışma tempomuz olacak. Ülkemizin de yıldızının parlaya-

cağını temenni ediyorum. Çalışmamız, üretmemiz ve birlik olmamız gerektiren bir 

yıl olacak ve yine bizler üstesinden geleceğiz.

Rahmetli annemin dediği gibi “Bizim ülke, mantar tıpası gibi suda ne batar ne çıkar. 

Su dinginse üstünde kalır. Bir fırtına çıkarsa batar. Ama gün sakinleştiğinde yine 

suyun üstünde hareket eder.”

Dergilerimizi dijital ortamda iki yıldan beri izleme olanağınız var. Ayrıca sosyal med-

yada da çalışmalarımızla sektörün nabzını tuttuğumuza inanıyoruz.

Bizi izlemeye devam edin. Sizlerin verdiği güçle çalışmaya devam ediyoruz.

Güçlü ve sağlıklı yarınlar için. Gelecek nesillere güzel günler bırakmanın bilin-

ciyle sağlıkla kalın.

Kenan ANIL

Prestij Yayıncılık uygulamamızı
Ücretsiz indirebilirsiniz
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Sadece Foseco Yeter
+ Tüm FDU ve MTS prosesleri için uygunluk
+ Tutarlı gaz giderme sonuçları
+ Gaz giderme ve gaz ilavesi için uygunluk
+ Operatörden bağımsız parametre seçimi
+ Geliştirilmiş gaz giderme veri kayıdı

www.foseco.com.tr

İletişim
Foseco Dökümhane Bölümü
Vesuvius İstanbul Refrakter San. ve Tic. A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
1000. Cad. No:1022
41420 Çayırova - Kocaeli / TURKIYE
Tel: +90 262 677 10 50 Fax: +90 262 677 10 60

SMARTT – Aluminyum alaşımlarının döner gaz gidermesi için yenilikçi 
süreç kontrolü
SMARTT, yakın zamanda geliştirilmiş Foseco Degassing Modelini temel alan, 
döner gaz giderme işlemini simüle eden bir yazılımdır.
Operatör sadece metal ergitme kalitesini SMARTT’a tanımlıyacak ve SMARTT 
en iyi gaz giderme uygulamasını kendisi ayarlayacaktır.
SMARTT dökümhane ortamına (ortam sıcaklığı (°C) ve ortam nem oranı (%)) 
en uygun gaz giderme prosesini simüle ederek hesaplar ve en iyi gaz giderme 
parametrelerini FDU MTS ünitesine aktarır. Foseco SMARTT’ı yeni nesil Foseco 
rotor ve shaftlarla kullanarak
sabit bir kalite seviyesi ve güvenilir sonuçlar garanti eder. 

Foseco ile gerçek potansiyelinizi serbest bırakın

60% black

20% black

0/0/0/0

Foseco’dan sıvı 
alüminyum’unuz için en 
yeni gelişme

Reklam İndeksi

YAZI YAYIM KOŞULLARI
•	 Yazılar	A4	boyutunda,	5	sayfayı	geçmeyecek	şekilde	PC	WORD	dokümanı	olarak	mail	ile	gönderilmelidir.	Yazıya	uygun	
fotoğraf	da	ayrıca	gönderilmelidir.	

•	 Gönderilen	yazıların	dergimizde	yayınlanması	için	yazılan	metnin	gün,	ay,	tarih	bilgileri	 ile	yazarların	imzalarının	da	
bulunması	rica	edilir.		Ayrıca	yazarlarımız	kendi	fotoğraflarını	ve	kısa	özgeçmişlerini	de	yazıya	eklemelidir.

•	 Yazının	İngilizce	başlığı	ve	özetin	İngilizcesi	de	verilmelidir.
•	 Yazılarda	kullanılan	fotoğraflar	ve	grafikler	300	dpi	çözünürlükte	net	ve	temiz	olmalıdır.
•	 Yazıların	sonuna	yararlanılan	kaynakça	eklenmelidir.
•	 Özgün	ve	derleme	yazılardaki	görüşler	yazarına,	çevirilerden	doğacak	sorumluluk	ise	çevirmene	aittir.	
•	 Dergiye	gönderilen	yazılar,	yayımlansın	ya	da	yayımlanmasın	yazarına	iade	edilmez.	
•	 Yayımlanan	her	makale	yazarı/yazarları	dergimizin	bir	yıllık	ücretsiz	abonesi	olurlar.	Bu	nedenle	yazarlarımızın	kendi	
irtibat	adreslerini	ve	mail	adreslerini	de	göndermeleri	rica	olunur.

Dergimiz Hakemli Dergidir

18 Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nı Ziyaret Ettik

64-65 Aynı Lisanı Konuşabilen İnovatif 
Ekosistemler İçin bir yol: İNO 10

40-41 Coşkunöz MA, üretim atağı için
rotasını Romanya’ya çevirdi

Coşkunöz MA’dan
20 milyon Euro’luk yatırım

52-54
Makine Sanayii 22 Alt Sektörde, 
Mühendis Kadınları Fabrikaya Bekliyor

Arda Türkmen Kadın Makinecilerle  
İşin Mutfağında Buluştu

30-32 5,5 Milyar Dolar İle Tüm Zamanların 
En Yüksek Kasım Ayı İhracatı

İhracat Ailesinde Yeni Rekor Sevinci

8 Çelik İhracatında Sene
Dolmadan Hedef Tuttu

EFSİAD

Adnan ASLAN

İsmail GÜLLE

A. Erdem ACAY 

TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ

Prof. Dr. Özgül KELEŞ
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Kapakta kullanılan fotoğraf                          firmasına aittir. 
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ÇELİK İHRACATÇILARI 2018 YILINDA HEDEF OLARAK BELİRLEDİĞİ 19 MİLYON 
TON İHRACATA 11 AYDA ULAŞTI. ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN (ÇİB) VERİ-
LERİNE SEKTÖR OCAK-KASIM DÖNEMİNDE YÜZDE 19,8 ARTIŞLA 19,3 MİLYON 
TON İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ. KASIM AYI İHRACATI İSE, ÖNCEKİ YILIN AYNI 
AYINA GÖRE YÜZDE 60,9 ARTIŞLA 2,5 MİLYON TON OLARAK KAYDEDİLDİ. ÇİB 
BAŞKANI ADNAN ASLAN, SEKTÖR OLARAK İYİ BİR YIL GEÇİRDİKLERİNİ VE HE-
DEFLERİNE ŞİMDİDEN ULAŞTIKLARINI BELİRTEREK, BU PERFORMANSIN 2019 
YILINDA DA DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ. 

ÇELİK İHRACATINDA SENE
DOLMADAN HEDEF TUTTU

Avrupa’nın en büyük dördüncü çe-
lik ihracatçısı olan Türkiye, ihracat-
ta başarılı bir yılı geride bırakmaya 
hazırlanıyor. Çelik İhracatçıları Birli-
ği’nin açıkladığı rakamlara göre 11 
aylık dönemde Türkiye’nin miktar 
bazlı çelik ihracatı yüzde 19,8 ar-

tışla 19,3 milyon tona çıkarken, bu 
senenin toplamı için belirlenen 19 
milyon tonluk hedefi de geride bı-
rakmış oldu. Değer bazında bakıl-
dığında da Türkiye aynı dönemde 
yüzde 37,3 artışla 14,1 milyar do-
larlık çelik ihracatı gerçekleştirdi.

Kasım ayında ise çelik ihracatı mik-
tar olarak bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 60,9 artışla 2,5 milyon 
tona, değer olarak da yüzde 55,8 
artışla 1,7 milyar dolara yükseldi. 

Açıklanan rakamları değerlendiren 
ÇİB Başkanı Adnan Aslan, koruma-
cılık önlemleri başta olmak üzere 
birçok sorunla mücadele eden sek-
törümüz, karşılaştığı tüm zorluklara 
rağmen ihracatta başarı kaydetti. 
Özellikle yassı sıcak, filmaşin, in-
şaat çeliği, profil ve yassı kaplama 
gibi ürünlerdeki artışla 2018 hede-
fine 11 ayda ulaştıklarını kaydeden 
Aslan, 2019’da da benzer bir per-
formansı hedeflediklerini söyledi. 

Türkiye’nin mevcut pazarlardaki 
gücünü korumaya devam edece-
ğini belirten Aslan, ihracatın he-
nüz istenen seviyelerde olmadığı 
Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve 
Güney Amerika’ya yöneleceklerini 
ve buralardaki fırsatları değerlen-
dirmek istediklerini kaydetti. 

Aslan’ın verdiği bilgiye göre Türki-
ye’nin çelikte ton başına ortalama 
birim fiyatı Kasım ayında bir önceki 
yılın Kasım ayına oranla yüzde 3,1 
azalarak 680 dolar oldu. 11 aylık 
dönemde ton başına ortalama bi-
rim fiyat ise 2017’nin aynı dönemi-
ne kıyasla yüzde 14,6 yükselerek 
732 dolar düzeyinde gerçekleşti.
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2006  YILINDA KURULAN İNDEMAK İNDÜKSİYON SİSTEMLERİ ARADAN GEÇEN 12 YI-
LIN ARDINDAN BUGÜN GELİNEN NOKTADA 25 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYOR.

İNDEMAK 25 ÜLKEYE İHRACAT
GERÇEKLEŞTİRİYOR

İlk kurulduğu yıllarda dökümhanele-
re servis hizmeti veren İndemak, za-
manla ergitme fırını talepleri almaya 
başladı. İndüksiyon ocağı taleplerini 
geri çevirmeyen İndemak İndüksiyon 
ergitme ocağı imalatına da başladı.

Ar-Ge’ye önem veren İndemak üret-
miş olduğu son teknoloji ürünleri 
sayesinde gerek yurtiçinde gerekse 
yurtdışında kabul görmüştür. İnde-
mak,üretmiş olduğu ürünlerle inter-

net üzerinden uzaktan erişim  sistemi 
sayesinde sahaya inmeden daha hızlı 
ve daha ekonomik servis hizmetini 
de vermektedir. İndemak’ın önceliği 
kalite ve müşteri memnuniyeti olup 
bu sayede şuana kadarki mevcut hiç-
bir müşterisini kaybetmemiştir.

Önümüzdeki süreç içerisinde  servis 
ve yedek parça ağını daha hızlı ver-
mek için yurtdışındaki birkaç ülkede 
ofis açmaya karar vermiştir. İnde-

mak’ın asıl hedefi ihracatı artırarak 
ülke ekonomisine katkıda bulunmak 
ve Türk Malı imajını hem içpazarda 
hem de dış pazarlarda hakkıyla tem-
sil etmektedir.

İndemak gelinen noktada artık sade-
ce ergitme ocakları değil Isıtma Sis-
temlerini de üretim ve satışına İnde-
mak markasıyla başlamıştır. İndemak, 
konusunda uzman  mühendisleri, 
üniversite sanayi işbirliği ile 35 kişi-
lik teknik kadrosuyla İzmit’te faaliyet 
göstermektedir.  Artan talepler neti-
cesine bağlı olarak da 2500 metreka-
relik kapalı alanını 5000 metrekareye 
çıkarmıştır. 

İndemak şu anda kadar kilovat bazın-
da 6.5MW, tonaj bazında ise 30Ton’a 
kadar ergitme ocağı yapabilmekte-
dir.  İndemak metal eritme ocakları 
yanında kütük ve boru ısıtma ünite-
leri imalatını da istenilen taleplere 
göre imal etmektedir. Ayrıca büyük 
dökümhaneler için Lazer kontrollü 
otomatik döküm ocağı imalatı yapan 
ve dünyada çok sayıda sistemi olan 
pour-tech AB firmasının da Türkiye 
mümessilidir.  Bütün bunların yanın-
da ayrıca sektöründe farklı marka 
ürünler için yedek parça, servis ve 
danışmanlık hizmeti de vermektedir.

indemak
®

indemak
®





HABER NEWS Malzeme, Metalurji, Otomasyon ve Üretim Teknolojisi / Material, Metallurgy, Automation and Extraction Technology

www.metaldunyasi.com.trMETAL DÜNYASI DERGİSİ  Sayı: 306 / Aralık 201812

İLAMET METAL İLAVE 250.000 M3/SAAT 
KAPASİTELİ FİLTRE YATIRIMINDA YİNE 
NEDERMAN’I TERCİH ETTİ

İlamet metal’in  bu yıl devreye aldığı 
çelikhane sistemi hız kesmeden üre-
time devam etmektedir. 

Fabrika kurulu 250.000 m3/h kapa-
siteli filtrelere ilave olarak 250.000 
m3/h yeni filtre yatırımını tamamla-
mıştır. İlave filtreler Ocak 2019 so-
nunda devreye alınacak olup, top-
lam toz tutma kapasitesi 500.000 
m3/h’e ulaşacaktır. 

Bunun yanında çelikhane filtrasyo-
nunda filtrelerin vazgeçilmez yardım-
cısı otomatik kireç dozajlama üni-
tesi de başarı ile devreye alınmıştır. 
Otomatik kireç dozajlama, filtrelerin 
temizlenmesini kolaylaştırmakta ve 
istenmeyen yanma risklerini minimi-
ze etmektedir.



MAGMA Bilișim ve Teknoloji Hizmetleri Ltd.Ști.
Kuzguncuk Mah. Pașalimanı Cad. Boğaziçi Apt. No:112/B  D:1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Tel : 0216 5576400 I www.magmasoft.com.tr I info@magmasoft.com.tr
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TÜRKİYE ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ DEĞERLENDİRME

ÇELİK ÜRETİMİ 
Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2018 
yılının Ekim ayında, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %4,3 oranında aza-
lışla 3.2 milyon ton, Ocak-Ekim dö-
neminde ise %0,8 artışla 31.3 milyon 
ton seviyesinde gerçekleşti. 

ÇELİK TÜKETİMİ
2018 yılının Ekim ayında, nihai ma-
mul çelik tüketimi, 2017 yılının aynı 
ayına kıyasla %45,7 azalışla, 1.9 mil-
yon ton olarak gerçekleşirken, yılın 
ilk on ayı itibariyle de  %9,3 azalarak 
27.3 milyon ton oldu. 

DIŞ TİCARET
İhracat
Çelik ürünleri ihracatı Eylül ayı ve-
rilerine göre, miktarda %60,5 gibi 
yüksek oranlı bir artışla 2.3 milyon 
ton, değerde ise %51,2 artışla 1.7 
milyar dolar oldu.

Ocak-Ekim döneminde ise 2017 yı-
lının aynı dönemine nispetle ihracat 
miktar itibariyle %16,4 artışla 17.4 
milyon ton, değer itibariyle %32,2 
artışla 14.2 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşti.

İthalat
Ekim ayı ithalatı, 2017 yılının aynı 
ayına göre, miktar yönünden %47,8 
azalışla 867 bin ton, değerde %30 
azalışla 897 milyon dolar seviyesin-
de kaldı.

2018 yılının ilk on ayında ise ithalat, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
miktar yönünden %5,1 azalışla 12.8 
milyon ton, değer yönünden %11,5 
artışla 11.2 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşti. 

Dış Ticaret Dengesi
İlk 10 ayda ithalat % 5,1 azalırken, 
ihracatın % 16,4 artması sayesinde, 
2017 yılının Ocak-Ekim döneminde 
% 107 olan ihracatın ithalatı karşıla-
ma oranı, bu yılın aynı döneminde % 
126 seviyesine yükseldi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ
Dünya Çelik Derneği (worldsteel) 
tarafından açıklanan 2018 yılı Ekim 
ayı verilerine göre, dünya ham çelik 
üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kı-
yasla, %5,8 artışla 156.6 milyon ton, 
yılın ilk on ayında ise %4,7 artışla, 1.5 
milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

Çin, yılın ilk on ayında %6,4 artışla 
tek başına, dünya çelik üretiminin 
% 52,2’sine tekabül eden 782.5 mil-
yon ton ham çelik üretirken, diğer 
önemli çelik üreticilerinden Hindis-
tan % 5,5 artışla 88.4 milyon ton, Ja-
ponya ise % 0,1 azalışla 87.2 milyon 
ton ham çelik üretti. Geçtiğimiz yılın 
son aylarından itibaren üretimini en 
fazla arttıran ülkeler arasında bulu-
nan İran, yılın ilk on ayında %19 ora-
nında artışla 20.6 milyon ton ham 
çelik üretimi gerçekleştirdi.

En büyük 10 çelik üreticisi arasında 
8. sırada yer alan Türkiye, yılın ilk on 
ayında %0,8 oranında artışla 31.3 
milyon ton ham çelik üretimi gerçek-
leştirdi. Söz konusu dönemde, yakın 
takipçimiz olan Brezilya ise üretimini 
%2,5 oranında arttırarak, 29.2 mil-
yon ton ham çelik üretti. 

DEĞERLENDİRME
Türk çelik sektöründe açıklanan 10 
aylık veriler, iç tüketimin ciddi öl-
çüde daraldığını, buna bağlı olarak 
ithalattaki gerilemeye ve ihracattaki 
yüksek oranlı artışa rağmen, üreti-
min gerilediğini göstermektedir.

ABD ve AB’nin uygulamaya aktar-
dığı koruma tedbirleri sonrasında, 
ihracatta elde edilen başarıda, kur 
avantajı yanında, belirli bölgelere 
sıkışmayan, esnek pazarlama politi-
kasının etkili olduğu değerlendiril-
mektedir. Son haftalarda Çin’in ve 
komşumuz olan ülkelerin piyasalar-
daki yoğun baskısı, girdi maliyetle-
ri ile nihai ürün fiyatları arasındaki 
marjların önemli ölçüde daralması-
na yol açmıştır. Bu durumun üretim-
de düşüşe sebebiyet vererek önü-
müzdeki aylarda, ihracattaki artışın 
yavaşlamasına ve ithalatın yeniden 
artmasına yol açmasından endişe 
duyulmaktadır. Bu yönü ile, yurtiçi 
girdi tedarikine öncelik verecek po-
litikaların uygulamaya aktarılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır.  



TALSAD BÜKREŞ’TE AVRUPA ALÜMİNYUM BİRLİĞİ (EA) 
TOPLANTISINA KATILDI.

AVRUPA ALÜMİNYUM BİRLİĞİ 
TOPLANTISINDAN NOTLAR 

Birlik tüm üyeleri ile yılda iki kez toplanarak, teknik 
komitelerin çalışmaları ile alüminyum pazarına yöne-
lik gelişmeleri ve sektör raporlarını değerlendiriyor. 
Ekim ayındaki toplantıda Haddeleme, Ekstrüzyon, 
Döküm ve Geri Dönüşüm komiteleri yıllık değer-
lendirmelerini yaptılar. Toplantıya, TALSAD Genel 
Sekreteri Erol Metin ve üyelerimizden Assan adına 
Göksal Güngör, Yavuz Arkun, ile Çuhadaroğlu adına 
Metin Yılmaz katıldılar.  

2019 yılı küresel ekonomik büyüme %2.9 olarak 
bekleniyor. Alüminyum sektöründeki büyüme ise 
küresel ekonomik büyümenin üzerinde olacak. 
Birliğin piyasa araştırmaları konusunda danışmanlı-
ğını yapan CRU Grup adına sunum yapan Paul Wil-
liams toplantıda 2019 yılı küresel ekonomik büyüme 
beklentilerini %2.9 olarak açıkladı. CRU, küresel alü-
minyum pazarının 2019 yılı büyüme beklentisini ise 
biyet ve külçe dökümde %4.2, yassı ürünlerde %3.8, 
ekstruzyon ürünlerinde % 3.5, dökümde %2.8 ve di-
ğer alüminyum ürünlerde ise % 3.0 olarak açıkladı.

Kısaca alüminyum sektörünün 2019 yılında küresel 
ekonomik büyümenin üzerinde büyümesi bekleniyor. 
Bu büyüme trendinin 2019 yılında L.M.E fiyatlarında 
nispi bir artışı beraberinde getirebileceği belirtildi. 

Dünya alüminyum talebinin 2050 yılına kadar 
iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. 
Alüminyum pazarının önümüzdeki yıllara yöne-
lik büyüme ve gelişme beklentileri ile ilişkili olarak 
Otomotiv endüstrisindeki büyümenin artarak de-
vam etmesi bekleniyor. Bu gelişme ABD ve Avrupa 
Birliğindeki alüminyum talebini daha da arttıracak. 
Bununla beraber ABD’nin Çin’e uyguladığı yaptı-
rımların da ticaretin akış kanallarında önemli deği-
şikliklere yol açacağı belirtilyor. Tüm bu gelişmeler 
doğrultusuda 2018 yılı birincil alüminyum tüketimi-
nin 65.936.000 ton, 2019 tüketiminin ise 68.516.000 
olması bekleniyor. Avrupa Birliği’nin toplam yassı 
mamüller talebinin 2018 yılında 5,321 milyon ton, 
2019 yılında ise 5,432 milyon ton olması bekleniyor. 
Ekstruzyon alanında ise 2018 tüketiminin 3,242 mil-
yon tona ulaşması bekleniyor.
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INTERNATİONAL DATA CORPORATİON (IDC) TARAFINDAN DÜZENLENEN ÜRETİM 
SEKTÖRÜ TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ’NE 3 PROJEYLE KATILAN BORÇELİK 3 ÖDÜLÜN 
SAHİBİ OLDU.

KÜRESEL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNÜN 
SAYGIN MARKASI IDC’DEN  
BORÇELİK’E 3 ÖDÜL BİRDEN!

19 Kasım 2018, Istanbul. Faaliyet-
lerinde dijitalleşme ve Ar-Ge’yi 
odağına koyan Borçelik’in bu 
alandaki çalışmaları şirkete saygın 
bir uluslararası ödül organizasyo-
nunda büyük başarı getirdi. Kü-
resel teknoloji danışmanlık şirketi 
International Data Corporation’ın 
(IDC) düzenlediği Üretim Sektörü 
Teknoloji Ödülleri’ne 3 proje ile 
başvuran Borçelik’in tüm projeleri 
ödül kazandı. 

Borçelik’in projelerinden “Galva-
nizleme Hatlarındaki Kritik Alarm-
ların Uzaktan İzlenmesi” Mobilite, 
“Çelik Üretiminde Gerçek Zamanlı 
Lokasyon İzleme Sistemi” Nesnele-
rin İnterneti ve “Makina Öğrenmesi 

Yoluyla Çelikte Yoğuşma Tahmini” 
de Büyük Veri & Analitik kategorile-
rinde ödül kazandı.

“Dijitalleşme bizim iş  
kültürümüzün önemli bir parçası”
Borçelik Ar-Ge, Dijital Dönüşüm, 
Endüstri 4.0, Bilgi Teknolojileri ve 
Yönetim Sistemleri İcra Kurulu Üyesi 
Mustafa Ayhan alınan ödüllerle ilgili 
şu değerlendirmeyi yaptı:

“Borçelik’te üretim kalitemizi dai-
ma en üst seviyede tutmayı hedef-
liyoruz. Bu yöndeki faaliyetlerimizin 
temelini ise Dijitalleşme ve Ar-Ge 
oluşturuyor. Biz dijitalleşmeyi şirket 
olarak özümsedik ve iş kültümüzün 
önemli bir parçası haline getirdik. 
Bu yaklaşımımızın IDC gibi küre-
sel teknoloji sektörünün saygın bir 
şirketi tarafından gerçekleştirilen 
organizasyonda 3 ödül birden ka-
zanması bizi çok mutlu etti. Çalış-
malarımızın uluslararası düzeyde 
takdir edildiğini görmek gittiğimiz 
yolun doğru olduğunu gösterdi ve 
motivasyonumuzu daha da artırdı. 
Bu alandaki çalışmalarımızı aksat-
madan sürdüreceğiz.”



Metal
analizinde
Dünya
Liderinden
Doğru Çözümler

 SPECTRO xSORT
• Yüksek alaşımlı ve hassas metal analizi
• 10 sn’den az sürede hafif element tayini
• Shutter ile yüksek radyasyon güvenliği
• 50KV X-ray tüplü, radyoaktif kaynaksız
• Kolay, pratik kullanım
• Numunesiz otomatik kalibrasyon (iCAL)• Numunesiz otomatik kalibrasyon (iCAL)

 SPECTROPORT
• Sınıfında en yüksek performans
• Düşük satınalma ve işletim maliyeti
• ICAL – TEK NUMUNE KALİBRASYONU

 SPECTROTEST
• Market lideri, yüksek hassasiyetli portatif spektrometre
• Paslanmaz çeliklerde AZOT analizi
• Ark modunda KARBON tayini
• Zengin kütüphanesi sayesinde hızlı kalite tayini
• Akıllı kalibrasyon – TEK numune ile
  tüm ayarlar tek seferde (iCAL)  tüm ayarlar tek seferde (iCAL)

 SPECTROMAXx
•  Dünyanın en çok tercih edilen metal analiz cihazı
•  Fe, Ni ve Co bazlarında AZOT elementi analizi
•  Dijital yakma kaynağı sayesinde hızlı, güvenilir,             
   hassas analizler
•  TEK NUMUNE ile alaşım/baz sayısından bağımsız,
   profil ve rekalibrasyon ayarları AYNI ANDA (iCAL)   profil ve rekalibrasyon ayarları AYNI ANDA (iCAL)
•  3 farklı tip için masa üstü ve ayaklı model seçenekleri
•  Riski ve maliyeti sıfırlayan vakumsuz optik

  SPECTROLAB M12
• Market öncüsü, yüksek analiz hassasiyeti

• Kısa analiz süresi, çok düşük ölçüm limitleri

• N, O, C (ultra low, 1ppm) ölçümü

• Yüksek performanslı vakumsuz optik  

• Hibrid (PMT+CCD) ve CCD versiyonları

• CCD modelde TEK NUMUNE (iCAL) uygulaması• CCD modelde TEK NUMUNE (iCAL) uygulaması

• Hibrid modelde inklüzyon ve sol/insol ölçümleri

• Hibrid modelde auto-mapping (haritalama) özelliği
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 SPECTROCHECK
• Sınıfında en yüksek performans
• En düşük satınalma ve işletim maliyeti
• Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlandı
• TEK NUMUNE KALİBRASYONU
• Vakumsuz optik



HABER NEWS Malzeme, Metalurji, Otomasyon ve Üretim Teknolojisi / Material, Metallurgy, Automation and Extraction Technology

www.metaldunyasi.com.trMETAL DÜNYASI DERGİSİ  Sayı: 306 / Aralık 201818

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞINA GETİRİLEN SEKTÖRÜ-
MÜZÜN YAKINDAN TANIDIĞI HASAN BÜYÜKDEDE’Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI’NI ZİYARET ETTİK

6 Kasım 2018’de Ankara’da gerçek-
leşen ziyarette Efsiad Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Mehmet Özdeşlik, 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Cihan 
Acaroğlu, Ahmet Algan, Gökhan 
Karaaslan, Arda Ülgen ve dernek 

genel sekreterimiz Mikail Altıkulaç 
hazır bulundular. Göreve gelmesi 
sebebiyle tebrik ziyareti şeklinde 
gerçekleşen ziyarette endüstriyel 
fırın sektörümüzün çeşitli sorunları 
ve çözüm önerileri de görüşüldü. 
Bakanlığın çeşitli komisyonlarında 
derneğimizin de temsilci bulundur-
masına karar verildi. Ziyaret sonun-
da Efsiad Yönetim Kurulu Başkanı-
mız, Efsiad adına Unesco tarafında 
‘‘Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü ve-
rilen Kütahya’daki  Seramik ve Çini 
Sanatçımız Mehmet Gürsoy’un bir 
eserini  Hasan Büyükdede’ye tak-
dim etti. 2016 yılında kurulan En-
düstriyel Fırın Sanayicileri ve İş in-
sanları Derneği 17 üye ile başladığı 
dernekleşme sürecinde bugün 46 
üye ile sürdürüyor.  Kısa sürede ge-
rek ulusal düzeydeki üst kuruluşlar 
Makine Federasyonu ile Makine 
İhracatçıları Birliğine de üye olan 
Efsiad uluslar arası CECOF’a da 
üye olmuştur. 
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TÜRKİYE LİMAN İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ LİMAN SEKTÖRÜNÜN 2018 YILI ÜÇÜNCÜ 
ÇEYREK RAKAMLARINI AÇIKLADI. TÜRKLİM’İN AÇIKLADIĞI VERİLERE GÖRE ÜÇÜN-
CÜ ÇEYREKTE 2 MİLYON 440 BİN 721 TEU KONTEYNER ELLEÇLEYEN ÜYE LİMAN-
LAR, BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 3,8 BÜYÜME GÖSTERDİ. 
TÜRKLİM ÜYE LİMANLARI, GENEL KARGO TAŞIMACILIĞINDA İSE 5 MİLYON 930 BİN 
856 TON YÜK TAŞIYARAK İHRACATTA YÜZDE 19 BÜYÜDÜ.

TÜRK LİMANLARINDAN 
YÜZDE 19’LUK İHRACAT ARTIŞI 

Türk ekonomisinin can damarların-
dan biri olan deniz ticaretinde liman-
lardan gelen üçüncü çeyrek rakamları 
sevindirdi. Limanlardaki toplam kon-
teyner iş hacminin yüzde 92’sine sa-
hip TÜRKLİM üye limanları, Temmuz 
– Ağustos – Eylül aylarını kapsayan 
üçüncü çeyrekte 2 milyon 440 bin 721 
TEU konteyner elleçleyerek bir önce-
ki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 
büyüdü. 

İhracatta konteyner taşımacılığı, 881 
bin 380 TEU konteyner ile geçen yıla 
kıyasla üçüncü çeyrekte yüzde 7,2 
artış gösterdi. Türk limanlarının en 
önemli işlemlerinden biri olan tran-

sit yük taşıma ise yine aynı döneme 
kıyasla yüzde 7,4 arttı. İthalat rakam-
larına bakıldığında ise geçen yılın 

üçüncü çeyreğini 824 bin 536 TEU ile 
kapatan limanlar, bu sene yüzde 1,4 
düşüşle 812 bin 898 TEU konteyner 
elleçledi. Limanlarda kabotajda da 
yüzde 93,2 azalma görüldü.

İthalat – ihracat arasındaki 
makas kapanıyor
TÜRKLİM üye limanları 2018 yılı 
üçüncü çeyreğinde 28 milyon 432 bin 
798 ton yük elleçledi. Genel kargo 
elleçlemesinde bir önceki yıla göre 
yüzde 11,38 küçülme yaşanırken, 
ihracat da 5 milyon 930 bin 856 ton 
yük ile yüzde 19 arttı. Genel kargo 
taşımacılığında geçen yılın üçüncü 
çeyreğinde ithalatta 22 milyon 510 
bin 757 ton yük elleçlenirken, bu yıl 
aynı dönemde ithalat 18 milyon 333 
bin 478 ton yüke geriledi. İthalat ve 
ihracat arasındaki yük farkı bir önce-
ki yılın üçüncü çeyreğinde 17 milyon 
526 bin 849 ton iken bu yılın üçüncü 
çeyreği itibariyle 12 milyon 402 bin 
622 ton seviyelerine indi.
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Türk Limanları Üçüncü Çeyrekte Büyüdü
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EFSİAD VE HONEYWELL TEKNOLOJİ A.Ş. ENDÜSTRİYEL FIRIN SEKTÖRÜNÜ BİR 
ARAYA GETİRDİ. ENDÜSTRİYEL FIRIN SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ İLE 
HONEYWELL TEKNOLOJİ A.Ş.’NİN BİRLİKTE ORGANİZE ETTİĞİ SEMİNER 22 KASIM 
2018 GÜNÜ GERÇEKLEŞTİ. SEKTÖRÜMÜZDEN VE DİĞER SEKTÖRLERDEN  90 Kİ-
ŞİNİN KATILDIĞI SEMİNER SABAH 9:30 DA BAŞLAYIP SAAT 16:30 DA SONA ERDİ. 

ENDÜSTRİYEL FIRIN SEKTÖRÜ YAKICILARDA 
YENİ TRENDLER SEMİNERİNDE BULUŞTU

Seminerin açılış konuşmasını Ef-
siad Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özdeşlik gerçekleştirdi. 
Özdeşlik yaptığı konuşmada der-
nekleşmenin öneminden bahse-
derek Efsiad sayesinde bilgi pay-

laşım kültürünü yaygınlaştırmaya 
başladık. “Bu anlamda semine-
rimize katılan ve organize eden 
herkese teşekkür ediyoruz” dedi. 
Açılış konuşmasının ardından sek-
törümüze katkılarından dolayı Ef-

siad’ın plaketi Honeywell Türkiye  
Bölge satış Müdürü Kadir Yılma-
zoğlu ve Yurdışından gelen Rene 
Hage ile Christian Schare’e ayrıca 
plaketleri takdim edildi.  

Honewell Türkiye Bölge Satış Mü-
dürü Kadir Yılmazoğlu tarafından 
Honeywell genel tanıtımının ardın-
dan Yakıcılarda yeni trendler ve uy-
gulama örneklerini Habil Kaynak, 
Murtaza kılıç, Erkan Acarser, Rene 
Hage ve Christian Schare tarafın-
dan katılımcılara sunuldu.  Chris-
tian Schare’in lansmanını gerçek-
leştirdiği akıllı baret oldukça ilgi 
uyandırdı. Hd kameralı  ve GPS li 
olan kamera özellikle servis uygu-
laması yapılırken servis merkezi ile 
anında temas kurarak bilgi akışı 
ve kaydı sağlıyor. Diğer taraftan 
Honeywell Türkiye Bayi Kanalları 
Müdürü Habil Kaynak sunumunu 
gerçekleştirirken projeksiyondaki 
bazı sayfalara yerleştirdiği derne-
ğimizin sloganı olan “Birlikte Daha 
Güçlüyüz” ü dillendirerek ilgi oda-
ğı oluşturdu. 

2016 yılında 17 üye ile kurulan der-
neğimiz bugün 47 üye ile sektörü-
müzü gerek ulusal gerekse uluslar 
arası alanlarda hakkıyla temsil edi-
yor. Birlikte Daha Güçlüyüz.
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ATEŞİN YARATICI VE BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ SANATLA BİR ARAYA GETİRMEYİ AMAÇLAYAN 
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ, “BİRLEŞTİRİR. SANAT İÇİN…” SLOGANIYLA BAŞLADIĞI ET-
KİNLİK SERİSİNİN İLKİNİ DÜNYACA ÜNLÜ REZONANS KORO TARAFINDAN VERİLEN KONSER 
İLE GERÇEKLEŞTİRDİ. GEDİK HOLDİNG VE GEDİK EĞİTİM VAKFI TARAFINDAN DA DESTEKLE-
NEN PROJENİN BU İLK KONSERİ GEKA ROBOT UYGULAMA VE EĞİTİM ALANINDA “FABRİKADA 
KORO” BAŞLIĞI İLE YAPILDI.

FABRİKADAN YÜKSELEN MÜZİK

İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevel-
li Heyeti ve Gedik Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Hülya Gedik’in ve 
İstanbul Gedik Üniversitesi Sanat 
Danışmanı Caner Akgün’ün açılış 
konuşmalarının ardından başlayan 
konser, Gedik Holding Yönetimi ve 

çalışanları, İstanbul Gedik Üniversi-
tesi öğrenci ve Akademisyenlerinin 
yanı sıra diğer davetlilerin katılımıyla 
gerçekleşti.

2010 yılında Şef Burak Onur Erdem 
tarafından kurulan ve Türkiye’nin 

uluslararası alanda tanınır koroların-
dan biri olan Rezonans Koro, GeKa 
Robot Uygulama ve Eğitim alanı 
içerisinde kurulan sahnede, “Tarihte 
Kilometre Taşları”, “Çağdaş Esinti-
ler”, “Bizim Seslerimiz” ve “Kültürler 
ve Renkler” olmak üzere dört başlık 
altında topladığı eserleri seslendirdi. 
“Birleştirir. Sanat İçin…” Sloganıyla 
başlayan etkinliklerin ikincisi, 5 Ara-
lık 2018’te “Kampüste Oda Müziği” 
başlığıyla İstanbul Gedik Üniversitesi 
Kartal Yerleşkesi’nde Nemeth Quar-
tet tarafından gerçekleştirilecek. 
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TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK 
SÜPERSONİK RAYLI TEST HATTI AÇILDI!

TÜBİTAK SAGE Raylı Test Hattı 
ve hattın bulunduğu Test Kam-
püsü Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından törenle 
açıldı. Açılış törenine ayrıca Yapı 
Merkezi Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Ersin Arıoğlu, Yapıray 
Genel Müdürü Volkan Okur Yıl-
maz, Yapı Merkezi İDİS Genel Mü-
dürü Tamer Taşkın ve TÜBİTAK 
Üst Yönetimi de hazır bulundu. 

TÜBİTAK SAGE Raylı Test Hattı 
ve hattın bulunduğu Test Kampü-
sü’nde; delici delme etkinliği, ses 
üstü hızlarda aerodinamik testler, 
savaş jetlerinde fırlatma koltu-
ğu testleri, roket motoru testleri, 
çeşitli bileşenler üzerinde yüksek 
ivme testleri başta olmak üzere 
çok çeşitli testlerin gerçekleştiril-
mesi ve uçuş çevre simülasyonla-
rının yapılması planlanıyor. 

Projenin hayata geçmesiyle, bugü-
ne kadar başka ülkelerin alt yapıları 
kullanılarak ve her biri milyon dolar 
mertebesinde maliyetlerle gerçek-
leştirilen testlerin dışa bağımlı kal-
madan, çok daha düşük maliyet-
lerle ve tamamen yerli imkanlarla 
yapılması mümkün olacak.

Roket motorlarıyla süpersonik 
hıza ulaşılıyor
Raylı test hattı çok yüksek miktarda 
patlayıcı malzeme ile hassas me-
kanik ve elektronik alt bileşenler 
içeren sistemlerin raylı bir test hattı 
üzerinde, roket motorları yardı-
mıyla süpersonik (ses-üstü) (>1200 
km/s) hızlara çıkartılarak dinamik 
ortamdaki davranışlarının test edil-
mesine olanak sağlayacak. 

Yapı Merkezi hattın inşaatını 
anahtar teslim olarak tamamladı
Test Kampüsü ve test altyapısının 
ihtiyaç duyduğu tüm ekipman-
ları ile testleri gerçekleştirmek 
için ihtiyaç duyulan tüm yardımcı 
binalar, YAPI MERKEZİ ve TÜBİ-
TAK SAGE tarafından tasarlandı. 
YAPI MERKEZİ tarafından anahtar 
teslim olarak inşaatı tamamlanan 
Test Kampüsü içerisinde; kontrol 
binası, müşteri kabul binası, ener-
jik malzeme deposu ve enerjik 
malzeme bütünleme atölyelerin-
den oluşan 1.280 m2 inşaat alanına 
sahip 9 adet servis binası ve 2000 
metre uzunluğunda bir raylı test 
hattı bulunuyor.  

Çeşitli test kalemlerinin istenen 
hızlara çıkartılarak gerekli testlerin 
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TÜBİTAK SAGE SÜPERSONİK RAYLI TEST HATTI VE HATTIN BULUNDUĞU TEST 
KAMPÜSÜ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN AÇILDI. 
YAPI MERKEZİ TARAFINDAN ANAHTAR TESLİM OLARAK TAMAMLANAN PROJE 
TAMAMEN YERLİ İMKANLARLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TÜBİTAK SAGE SÜPERSO-
NİK RAYLI TEST HATTI, 2 BİN METRELİK UZUNLUĞU İLE AVRUPA’NIN EN UZUN 
VE EN YÜKSEK KAPASİTELİ HATTI OLARAK HİZMETE AÇILDI.

Yazının devamı sayfa 28’de



SPECTROPORT – Hata kabul etmeyenler için

SPECTROPORT
Mobil Metal Spektrometresi

C, P, S, B, Li, Be, Ca, Si, Mg ve Al gibi el tipi XRF cihazlarında hassas 

okunamayan elementlerde mükemmel sonuç

Sadece birkaç saniyelik analiz süresi ile el tipi XRF cihazları kadar hızlı

Özel optik tasarımı sayesinde kararlı sonuçlar

ICAL – Tek numune kalibrasyonu

Opsiyonel aküsü ile 800 analiz
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yapılıp, ilgili verilerin toplanması-
na olanak verecek şekilde tasar-
lanıp inşa edilmiş olan Raylı Test 
Hattı, 1000 kg kütleli bir test ko-
nusu cismin 2000 km/s hızda test 
edilmesine imkan tanıyor. 
 
Projeye özel tasarım
Testler sırasında raylar üzerinde 
oluşacak büyük dinamik yükleri 
güvenli bir şekilde altyapıya akta-
racak kapasitede ray bağlantı ele-
manları, YAPI MERKEZİ tarafından 
bu projeye özel olarak tasarlanmış 

ve patenti alınmış bulunuyor. 

Üst düzey güvenlik ve teknolo-
jik altyapının yer aldığı projede 
Roket Motoru Ateşleme Sistemi 
için geliştirilen kontrol ve izleme 
yazılımı FIRESOFT, çift anahtar ile 
güvenli ateşleme imkanı sağlıyor. 
Yapı Merkezi bünyesinde yüzde 
100 Türk Mühendisleri tarafından 
gerçekleştirilmiş olan Roket Mo-
toru Ateşleme Sistemi, kimyasal 
reaksiyonun başlatılması için ge-
reken ısıyı içinde bulunan direnç 

üzerinden akım ile sağlıyor.

2000 km/s hızlara erişilebilen test 
hattında Doppler Radar ile hat bo-
yunca kesintisiz hız ölçümü de ya-
pılabiliyor. Hız ölçüm sisteminin ta-
sarımı, hattın olası uzama veya çok 
daha yüksek hızlara çıkma gerek-
sinimleri öngörülerek planlanarak 
uygulamaya alınmış bulunuyor. Test 
sırasında kullanılacak Hız Ölçme, 
Ateşleme, Kapalı Devre Kamera ve 
Data sistemleri arasında dijital veri 
aktarımı ile bağlantı kuruluyor.

29 Kasım 2018  Radisson Blu 
Bosphorus Hotelde düzenle-
diği basın toplantısına Messe 
Düsseldorf Metal ve Akışkan 
Teknolojileri Küresel Portföy 
Direktörü Friedrich Kehrer ve 
Türkiye Temsilcisi Demet Tezu-
laş katıldı.

• GIFA – 14. Uluslararası 
Döküm Sanayi İhtisas Fuarı ve 
Teknoloji Forumu
• METEC – 10. Uluslararası 
Metalürji İhtisas Fuarı ve Kong-
releri
• THERMPROCESS, 12. Ulusla-
rarası Isıl İşlem Tekniği İhtisas 
Fuarı ve Sempozyumu
• NEWCAST – 5. Uluslararası 

Döküm Ürünleri İhtisas Fuarı ve 
Newcast Forum

Uzun yıllar devam eden ve 
metalürji sektörünün beğeniyle 
izlediği fuarlar bu yıl haziran 
ayında gerçekleşecek. Fried-
rich Kehrer, Fuarlar ve Messe 
Düsseldorf yerleşkesindeki 
yenilikler hakkında bilgi verdi.

Messe Düsseldorf, Metalürji Fuarları GMTN 2019 Fuarını Türkiye’de Tanıttı



Inductotherm Ergitme Sistemleri, kullanılmaya başlandığı ilk andan itibaren işletmenizin 
verimliliğini artırır. Daha kısa sürede daha fazla sıvı metal üretimi ve düşük enerji tüketimi avantajı sağlayan Inductotherm 
sistemlerini kullanan işletmelerin hem rekabet gücü yükselir hem de  yüzde 10'luk enerji tasarrufu sayesinde kazançları 
artar. İleri düzeyde gelişmiş VIP güç üniteleri ile birlikte çalışan, az bakım gerektiren Steel Shell ocaklar, uzun yıllar 
devam eden kullanım ömrü ile de avantajlıdır. Inductotherm Ergitme Sistemleri, işletme türlerine ve kullanım alanına 
uygun olarak ve ergitme işlemlerine göre özel olarak tasarlanmaktadır.   

Daha fazla metal ile daha fazla rekabet

Inductotherm Ergitme Sistemleri, kullanılmaya başlandığı ilk andan itibaren işletmenizin 
verimliliğini artırır. Daha kısa sürede daha fazla sıvı metal üretimi ve düşük enerji tüketimi avantajı sağlayan Inductotherm 
sistemlerini kullanan işletmelerin hem rekabet gücü yükselir hem de  yüzde 10'luk enerji tasarrufu sayesinde kazançları 
artar. İleri düzeyde gelişmiş VIP güç üniteleri ile birlikte çalışan, az bakım gerektiren Steel Shell ocaklar, uzun yıllar 
devam eden kullanım ömrü ile de avantajlıdır. Inductotherm Ergitme Sistemleri, işletme türlerine ve kullanım alanına 
uygun olarak ve ergitme işlemlerine göre özel olarak tasarlanmaktadır.   

Daha fazla metal ile daha fazla rekabet
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5,5 MİLYAR DOLAR İLE TÜM ZAMANLARIN 
EN YÜKSEK KASIM AYI İHRACATI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail Gülle, “Ekim ayın-
da tarihteki en yüksek aylık ihra-
catı gerçekleştirmiştik. Bu kez de 
tüm zamanların en yüksek kasım 
ayı ihracatına imza atmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz. İhracatçıları-
mızın yoğun gayretleri ile 170 mil-
yar dolar olan yılsonu hedefimize 
emin adımlarla ilerliyoruz. Biz ihra-
catı yeni rekorlara taşırken, Sayın 
Cumhurbaşkanımız, yeni bir yatı-
rım ve istihdam seferberliği başla-
tarak 2019’a güçlü bir şekilde giriş 

yapacağımızın müjdesini verdi. Biz 
de ihracatçılar olarak istihdam se-
ferberliğine destek verecek, daha 
çok üretime ve daha çok ihracata 
odaklanacağız” dedi.

Kasım ayı ihracat verilerine göre 
kasımda ihracat geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 9,5 artışla 
15,5 milyar dolara yükseldi. Böyle-
ce 2013 yılı Kasım ayında gerçek-
leştirilen 14,2 milyar dolarlık ihracat 
rakamının üzerine çıkılarak tarihte-
ki en yüksek kasım ayı ihracatına 

ulaşıldı. Son 12 aylık dönemde ise 
ihracat yüzde 7,8 artışla 168,1 mil-
yar dolar oldu. İlk 11 ayda ihracat 
yüzde 7,7 artışla 154,2 milyar do-
lara çıktı. Kasım ayında, 2018 yılı 
Ekim ve Mart aylarından sonra, tüm 
zamanların en yüksek üçüncü aylık 
ihracatı gerçekleşti.

İhracat rakamlarını değerlendiren 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail Gülle “2018 rekorla-
ra imza attığımız bir yıl olarak kayıt-
lara geçiyor. Ekim ayında tarihteki 
en yüksek aylık ihracatı gerçekleş-
tirmiştik. Bu kez de tüm zamanların 
en yüksek kasım ayı ihracatına imza 
atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  
İhracatçılarımızın yoğun gayretle-
ri ile 170 milyar dolar olan yılsonu 
hedefimize emin adımlar ile ilerli-
yoruz” dedi.  

Gülle: “İnsan kaynağı ihracat-
çılar için en önemli konuların 
başında geliyor”
Son dönem ekonomik gelişmelere 
ilişkin değerlendirmelerde bulu-
nan Gülle, “Biz ihracatı yeni rekor-
lara taşırken, Sayın Cumhurbaşka-
nımız, yeni bir yatırım ve istihdam 
seferberliği başlatarak 2019’a güç-
lü bir şekilde giriş yapacağımızın 
müjdesini verdi. Böyle bir seferber-
liği dört gözle bekliyorduk. Biz de 
ihracatçılar olarak istihdam sefer-
berliğine destek verecek, daha çok 
üretime ve daha çok ihracata odak-
lanacağız. Çünkü insan kaynağı ih-
racatçılar için en önemli konuların 
başında geliyor. İstihdam üzerinde-
ki vergi yükünün azaltılması ve ni-
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KASIM AYINDA İHRACAT GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 9,5 AR-
TIŞLA 15,5 MİLYAR DOLAR OLDU. BÖYLECE TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK 
KASIM AYI İHRACATINA ULAŞILIRKEN, AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ÜÇÜNCÜ İH-
RACAT RAKAMINA ERİŞİLDİ.

İhracat Ailesinde Yeni Rekor Sevinci

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkanı 
İsmail Gülle

Yazının devamı sayfa 32’de
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telikli insan kaynağının yetiştirilme-
si en çok önem verdiğimiz konular 
arasında. İstihdam seferberliğinin 
yanı sıra, daha fazla eleman çalış-
tırılmasını teşvik etmek için SGK 
işveren prim indirimi uygulanması 
faydalı olabilir” dedi. 

Gülle: “İhracatın üçüncü  
çeyrek büyüme rakamlarına 
etkisi pozitif olacak”
TİM Başkanı Gülle sözlerine şöyle 
devam etti: “Hükümetimizin mevcut 
yaklaşımı gösteriyor ki ihracat eko-
nomi gündemimizin merkezindeki 
yerini koruyor. TİM olarak bizlerin 
de hedefi ihracat ile büyüyen, dış ti-
caret fazlası veren bir Türkiye. 2018 
ikinci çeyrek büyüme rakamlarımıza 
pozitif katkı veren ihracatın, üçüncü 
çeyrek büyüme rakamlarında da et-
kisini pozitif yönde göreceğiz.” 

İhracatın İthalatı Karşılama  
Oranı Yüzde 96,3
Kasım ayında ithalat ise 16,1 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Buna göre 
ihracatın ithalatı karşılama ora-
nı yüzde 96,3 olurken, bu oranda 
geçtiğimiz Ekim ayının ardından en 
yüksek ikinci değerine ulaşıldı. İhra-
catın ithalatı karşılama oranı ile ilgili 
de değerlendirmelerde de bulunan 
İsmail Gülle, “Ülkemizin ithal ettiği 
ürünlerden daha fazlasını ihraç eder 
konuma gelmesi ekonomik denge-
ler açısından önem taşımaktadır. 
Artık dış ticaret açığının finansmanı 
Türkiye’nin gündeminden çıkma-
lıdır. Hedefimiz dış ticaret fazlası 
veren bir Türkiye’dir. Bugün baktı-
ğımızda üretim için ciddi anlamda 
hammadde ve ara mal ithalatı yapılı-
yor. İşte bu döngüyü sona erdirmek 
ve 2023 hedeflerimize ulaşabilmek 
için katma değeri yüksek ürünlere 
daha fazla ağırlık vermeliyiz. Bunun 

için de yerli ve milli üretimin artması 
gerekmektedir” diye konuştu.

Miktar Bazında Artış Sürüyor
Kasım ayı ihracat miktarı 2017 yılının 
aynı dönemine göre yüzde 26,6 ar-
tışla 12,2 milyon tona yükseldi. 2018 
Kasım ayı şimdiye kadar miktar ba-
zında en çok ihracat gerçekleştiri-
len ikinci ay oldu.

En Yüksek Artış Çelik Sektöründe
Kasım ayında en fazla ihracatı yine 
otomotiv sektörü gerçekleştirdi. 
Sektörün ihracatı, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 4,7 ar-
tarak 2,7 milyar dolar oldu. Oto-
motiv sektörünü 1,7 milyar dolarla 
çelik, 1,5 milyar dolarla hazır giyim 
ve konfeksiyon sektörleri takip etti. 
Toplam ihracatını yüzde 56 artıra-
rak en yüksek artışı yakalayan çelik 
sektörü,  Avrupa pazarına açılımı ile 
dikkat çekti. AB’ye ihracatını yüzde 
76 artıran çelik sektörü, Belçika’ya 
ihracatını 8 kat artırarak önemli bir 
başarı yakalarken, sırasıyla yüzde 96 
ve yüzde 86 artış ile İtalya ve İspan-
ya, sektörün ihracatında öne çıkan 
diğer Avrupa ülkeleri oldu. 

Savunma ve Havacılık Sanayi Sektö-
rü, yüzde 32 artışla çeliğin ardından 
en çok ihracat artışı yaşanan ikinci 
sektör oldu. Savunma ve Havacılığı, 
yüzde 21,3 artış ile Makine ve Ak-
samları sektörü izledi.
 
AB’ye İhracat Yüzde 10,8 
Artarken Toplam İhracattaki 
Payı Yüzde 50 oldu
Ülke gruplarına göre ihracatta, 
AB’ye ihracat yüzde 10,8 artarak 
7,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
AB’yi 2,2 milyar dolar ile Orta Doğu 
ülkeleri ve 1,4 milyar dolar ile Afri-
ka ülkeleri izledi. Kasım ayında 145 

ülke ve bölgeye ihracat artarken, 75 
ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En 
fazla ihracat yapılan ülke 1,4 milyar 
dolar ile Almanya oldu. Almanya’yı 
994 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 
872 milyon dolar ile İtalya ve 856 
milyon dolar ile Irak izledi. 

En fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke 
içerisinde ise Cezayir yüzde 72 artış-
la dikkat çekti. Kasım ayında Ceza-
yir’e ihracat 208 milyon dolar oldu.

54 İl İhracatını Artırdı. Karadeniz 
Bölgesi’nden İhracat Atağı
Kasım ayında 54 il ihracatını arttı-
rırken, 28 ilde ise ihracat azaldı. En 
çok ihracat gerçekleştiren iller sırası 
ile 6,6 milyar dolar ile İstanbul, 1,2 
milyar dolarla Kocaeli, 1,1 milyar 
dolarla Bursa, 865 milyon dolarla İz-
mir, 750 milyon dolarla Ankara olur-
ken Kastamonu, ihracatını 3 kattan 
fazla artırarak ekim ayından sonra 
kasım ayında da en fazla artış gös-
teren il oldu. 

Kasım ayında Karadeniz Bölgemi-
zin ihracat atağı dikkat çekti. Bölge 
illerimiz Rize ve Samsun da, ihra-
catını 2 kattan fazla artırarak, Kas-
tamonu’nun ardından en çok artış 
gösteren iller oldu.

İhracat Ailesine 1459 Yeni  
Firma Katıldı
Kasım ayında 36.630 firmamız ih-
racat yaparken, 1459 firma ilk kez 
ihracat yaparak ihracat camiasına 
katıldı. 

174 Ülkeye TL ile  
İhracat ile Yapıldı
Kasım ayında TL ile ihracat yüzde 
17,2 artışla 4,8 milyar TL ile oldu. 
İhracat yapılan 220 ülke/bölgeden 
174’üne TL ile ihracat gerçekleştirildi.
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BSH TÜRKİYE, BSH GRUBU’NUN DÜNYA ÇAPINDAKİ EN BÜYÜK ÜRETİM MERKEZİ VE EN ÖNEM-
Lİ ÜÇ AR-GE MERKEZİNDEN BİRİNİN YER ALDIĞI ÇERKEZKÖY ÜRETİM TESİSLERİ’NDE, ÇOCUK 
HAKLARINA VURGU YAPMAK AMACIYLA UNICEF İŞ BİRLİĞİYLE ANLAMLI BİR ETKİNLİĞE İMZA 
ATTI. 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ VESİLESİYLE, BSH TÜRKİYE’NİN ÇERKEZKÖY’DE YAŞA-
YAN ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ KODLAMA VE YAZILIM EĞİTİMLERİ VERMEK İÇİN AÇTIĞI MAKER 
LAB’DE (KODLAMA LABORATUVARI) KODLAMA EĞİTİMİ ALAN ÇOCUKLAR, FABRİKANIN AR-GE 
MERKEZİNİ “ELE GEÇİRDİLER.” TÜM GÜN BOYUNCA BSH TÜRKİYE’NİN INSTAGRAM HESABI-
NI YÖNETEN ÇOCUKLAR FABRİKADAN CANLI YAYIN YAPARAK İZLENİMLERİNİ VE GÜNE DAİR 
MESAJLARINI PAYLAŞTILAR.  AR-GE MERKEZİNDEKİ MÜHENDİSLERLE BİRLİKTE ÇALIŞAN ÇO-
CUKLAR, DÜNYANIN HER YERİNDE MUHTAÇ DURUMDAKİ AKRANLARININ EĞİTİM HAKKI İÇİN 
SESLERİNİ YÜKSELTEREK, YETİŞKİNLERE ‘HAREKETE GEÇ’ MESAJI VERDİLER.

BSH FABRİKASI ÇOCUKLARA EMANET!

Çocuk Haklarına dair Sözleşmenin 
yıldönümü olan 20 Kasım’da, Çer-
kezköy’deki çocuklar BSH Grubu’nun 
Çerkezköy fabrikasındaki AR-GE 
merkezinde mühendislerle birlikte 
çalıştı. ‘Çocuklar için, çocuklarla ha-
rekete geçmek için bir gün’ sloganıy-
la hayata geçirilen etkinlikte çocuklar, 
mühendislerle kısa röportajlar yapıp 
eğitim hakkı konusunda destekleri-
ni istediler. Tüm gün boyunca BSH 

Türkiye’nin Instagram hesabını yö-
neten çocuklar fabrikadan canlı yayın 
yaparak izlenimlerini ve güne dair 
mesajlarını paylaştılar. Mühendislere 
hayata geçirilmesi planlanan proje-
lerle ilgili kendi fikirlerini de sunan 
çocuklar, kodlama ve elektronik öğ-
rendiklerini, bu bilgilerini geleceğin 
teknolojisini şekillendirmek için kul-
lanmak istediklerini ve bu konuda 
onlara da alan açılması gerekliliği yö-

nündeki mesajlarını ilettiler. 20 Kasım 
Dünya Çocuk Günü kapsamında ger-
çekleştirilen etkinlikle ilgili BSH Tür-
kiye CEO’su Gökhan Sığın; “Başarılı 
ve itibarlı bir şirket olmanın bir şartını 
da toplumsal sorumlulukların oluştur-
duğunun bilincindeyiz. BSH olarak, 
dünya üzerinde olumlu bir etki yarat-
manın hem kendimiz hem de gelecek 
kuşaklar için taşıdığı önemin farkın-
dayız. Bu nedenle günlük faaliyetle-
rimizin bireylerin esenliğine ve içinde 
bulunduğumuz çevreye ekonomik, 
toplumsal, kültürel ve çevresel katkı-
lar sağlaması için gereken çalışmaları 
yapıyoruz. ‘Geleceği Kodlayanlar’ 
projesi kapsamında çocuklarla bir-
likte gerçekleştirdiğimiz etkinlik ve-
silesiyle tüm çocukların Dünya Çocuk 
Günü’nü kutluyor ve bu anlamlı günü 
birlikte gerçekleştirdiğimiz UNICEF’e 
de katkılarından ötürü BSH Türkiye 
adına teşekkür ediyorum.” dedi.
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BSH Türkiye, ‘Geleceği Kodlayan-
lar’ projesiyle çocuklara teknoloji 
okuryazarlığını kazandırıyor
BSH Türkiye, farklı projelerle de eği-
time desteğini sürdürüyor. DNA’sın-
da teknoloji ve inovasyon olan BSH, 
Kodluyoruz Derneği iş birliğiyle ha-
yata geçirdiği Geleceği Kodlayan-
lar (Makers of Tomorrow) projesiyle 
2017’den beri teknolojiye erişimi ol-
mayan çocuklara ve gençlere temel 
kodlama eğitimi veriyor. Türkiye’nin 
teknoloji alanındaki yetenek açığını 
kapatmayı hedefleyen proje sayesin-
de gençler, çözüm odaklı düşünmeyi 
deneyimlerken ileride ihtiyaç duya-
cakları becerileri kazanıyorlar. Proje 
ile ilgili değerlendirmelerde bulu-

nan BSH Türkiye CEO’su Gökhan 
Sığın; “Geleceğimizi şekillendirecek 
çocuklarımızın ve gençlerimizin sos-
yal, kültürel ve teknolojik anlamda 
gelişimini desteklemek başlıca so-
rumluluklarımız arasında yer alıyor. 
Bu bilinç ve sorumlulukla faaliyete 
geçirdiğimiz Makers of Tomorrow 
projesi (Geleceği Kodlayanlar) bizim 
için oldukça önem taşıyor. Teknoloji 
ve kod okuryazarlığını yaygınlaştır-
mak, yazılım alanında çocuklarımızın 
geleceklerine değer katmak gaye-
siyle yola çıktığımız bu ve benzeri 
projelerle gelecekte çocuklarımızın 
daha iyi kod yazmalarını amaçlıyo-
ruz. Çünkü kod yazmayı bilmek ge-
leceğin tüm meslekleri için gerekli 

olan bir önkoşul haline gelecek. Ço-
cuklarımızın geleceğe daha iyi hazır-
lanabilmeleri için bu tarz projelerin 
gelişmesini önemsiyor ve bu vizyon 
doğrultusunda projemizin yaygınlaş-
masını hedefliyoruz.” dedi.

829 öğrenci, 39 öğretmene 
774 saat eğitim verildi
Çocukları gelecekte kodlama, ro-
botik, yapay zekâ, Endüstri 4.0, 3D 
baskı, mobil uygulamalar ve benzeri 
teknolojilerde üstün kılmayı hedefle-
yen proje, Türkiye’nin en sanayileşmiş 
bölgelerinden biri olan Çerkezköy için 
de öncü bir proje olma rolü üstleni-
yor. Proje kapsamında Çerkezköy’de 
10 ortaokul ve liseyle yakın çalışılırken 
9-17 yaş aralığındaki öğrencilere ve 
bu alanlardaki öğretmenlere eğitim 
veriliyor. Proje kapsamında 2017’den 
bu yana 829 öğrenci ve 39 öğretme-
ne toplamda 774 saat eğitim verildi.
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MISAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ, AKALIN ISIL İŞLEM, AKL ÇELİK METAL FİRMALARININ GE-
NEL MÜDÜRÜ ABDULLAH AKALIN’IN ORGANİZASYONU VE DAVETLİSİ OLARAK, MISAD YÖNE-
TİM KURULU VE ÜYELERİ 07 ARALIK 2018 TARİHİNDE ZİYARETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER.

MISAD - METAL ISIL İŞLEM 
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ANKARA 
ZİYARETİ MUHTEŞEM GEÇTİ

Anıtkabir’de buluşan MISAD üyeleri 
dernek başkanı Koray Yavuz liderli-
ğinde Atamızın kabrine törenle çe-
lenk bırakılıp anı defterine yazı ya-
zıldı. Görevli eşliğinde müze gezilip 
bilgi alındı. Yaşadığımız an çok duy-
gulu ve coşkulu geçti.

Abdullah Akalın tarafından organi-
ze edilen öğle yemeğinin ardından 
Ankara Sanayi Odası Merkezi ziyaret 
edildi. Gerçekleşen toplantıda ASO 
Başkanı Nurettin Özdebir, Genel 
sekreter Doç.Dr. Yavuz Cabbar, Der-
neğimizin kurucu üyesi ve ASO yö-
netim kurulu üyesi Özgür Savaş Özü-
doğru ve MISAD yer aldı. Sektörün 
yaşadığı sorunlar, eğitim, ara eleman 
konuları tartışılırken ortak yapılacak 
stratejiler oluşturuldu.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 
Merkezi ziyaret edildi. OSTİM Yöne-
tim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, sa-

nayi bölgesi,  Kooperatif ve vakıfları 
hakkında bilgilendirirken yeni eğitim 
yılında hayata geçecek Üniversiteleri 
hakkında bilgi verdi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar-
dımcısı Hasan Büyükdede ile yapıla-
cak toplantı Hasan Bey’in programı-
nın değişmesi nedeniyle son dakika 
iptal oldu.

Ev sahibi Abdullah Akalın’ın firmaları 

Akalın Isıl İşlem ve AKL Çelik Metal 
ziyaret edildi.

Yaptığı yeni yatırımlarla Ankara’da 
güçlü bir tesis oluşturan Akalın Isıl 
İşlem’de  günün ilk sürprizi MTC Me-
talurji firması Genel Müdürü Umut 
Karagülle’nin MISAD üyesi olma ka-
rarı oldu.

Akalın Isıl İşlem firmasının akşam 
gala yemeğinde de sürprizlerle kar-
şılaştık. İkiel İndüksiyon ve Umutlar 
İndüksiyon da üyeliklerini gerçekleş-
tirdiler. 

MISAD Yönetim Kurulu Başkanı Ko-
ray Yavuz –“Bizi Ankara’ya davet 
edip bu güzel organizasyonu ger-
çekleştiren Abdullah Akalın’a çok te-
şekkür ederken yeni üyelerimize hoş 
geldin diyoruz” dedi.
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COŞKUNÖZ HOLDİNG, COŞKUNÖZ MA ÜRETİMİ OTOMOTİV PARÇALARINDA İHRA-
CATI HIZLANDIRMAK ÜZERE ROMANYA’YA YATIRIM YAPIYOR. OTOMOTİV SANAYİ-
SİNİN TÜRKİYE’DEKİ ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİNDEN COŞKUNÖZ MA, YENİ TESİSİN-
DE RENAULT’LA PARÇA ÜRETİMİ İÇİN ANLAŞMA İMZALADI.

COŞKUNÖZ MA, ÜRETİM ATAĞI İÇİN
ROTASINI ROMANYA’YA ÇEVİRDİ

Türkiye otomotiv sanayisinin önde 
gelen şirketlerinden Coşkunöz Metal 
Form ile İtalyan Magnetto ortaklığın-
da kurulan Coşkunöz MA, globalde 
yeni yatırımlarla üretim atağına ge-
çiyor. Romanya’da 20 milyon euroluk 
yatırım ile kurulacak olan üretim tesi-
sinde gövde grubu presli ve rollform 
sac parçaları üretilecek.

Dragasani’de yaklaşık 13 bin metre-
karelik kapalı alanda devreye alınacak 
üretim tesisinde, transfer ve progresif 
presler, robotik punta, gazaltı kay-
nak ve rollform prosesleri ile üretim 
gerçekleştirilecek. Tesiste 37 milyon 

euro başlangıç cirosu hedefleniyor.

Tesis 2020’de aktif olacak
Tesiste dünya otomotiv devi Re-
nault’un piyasaya süreceği DACIA 
52SQR modeli için parça üretimi ya-
pılacak. 2019 yılında üretim bandının 
deneme amaçlı aktif olacağı tesis, 
2020 yılında seri üretime geçtiğinde 
1.fazda yıllık 27.000 ton çelik işleme 
kapasitesine ulaşacak. 

Coşkunöz Metal Form’un yetkin-
likleri ve mühendislik becerisi ve 
Magnetto Automotive global gücü 
ile kurulan Coşkunöz MA, Roman-

ya tesisinde son teknoloji ile üretim 
yapacak. Geniş tesis alanı sayesinde 
ileriye dönük anlaşmalarda da kapa-
site ve üretim bandı yeterliliği garanti 
ediliyor.

Renault ile 8 yıllık anlaşma sağlandı
Basın mensupları ile toplantıda bir 
araya gelen Coşkunöz Metal Form 
Genel Müdürü Aptullah Saner;
”Coşkunöz Metal Form’un yetkinlik-
lerini, başarılı mühendislik geçmişi-
mizi ve sektör deneyimimizi İtalyan 
Magnetto Automotive markası ile 
bir araya getirdik. 2002 yılında Coş-
kunöz MA’yı otomotiv yan sanayinin 
ihtiyacını karşılamak üzere kurduk. 
Bugün Coşkunöz MA tesisleri yılda 
20 bin ton sac işleme kapasitesine 
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sahip. Global pazardaki aktifliği-
mizi artırmak adına yurtdışı yatırım 
projelerimizi hızlandırdık. Roman-
ya’ya toplam 20 Milyon Euro’luk 
bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Ro-
manya’daki tesisimizde Renault 
ile 2020’de başlamak üzere 8 yıllık 
üretim anlaşmasına vardık. 1968’de 
başlayan sektör maceramızı global 
üretim atağı ile örnek bir başarı 
hikayesine çevirdik. Türkiye’nin en 
büyük otomotiv yan sanayi firması 
olduk. İhracat kapasitemizi geniş-
letmek için Coşkunöz Metal Form 
olarak yerel ve global endüstri pa-
zarında yatırımlarımıza devam edi-
yoruz.’’ şeklinde konuştu.

“Üretime yönelik yeni  
anlaşmalar olacak”
Coşkunöz Holding’in yurt dışı yatı-
rımlarında piyasayı ve ticaretin ro-
tasını doğru analiz ettiklerini vurgu-
layan Coşkunöz Holding CEO’su A. 

Erdem Acay “Coşkunöz Alabuga 
ile Rusya’da 2014’te önemli bir yatı-
rım projesi gerçekleştirdik. Burada 
çelik üretiminin önemli firmaların-
dan MMK Metalurji ile işbirliğine 
gittik ve MMK-Coşkunöz-Alabu-
ga’yı kurduk. Ford, Mercedes Benz 
ve Kamaz markaları için üretim 
yapan Rusya’daki tesisimiz 2014 
yılında devreye girdi. Beklediğimiz 
başarıyı burada yakaladık ve üreti-
me yönelik yeni anlaşmalar ile ya-
tırımımıza değer katmaya devam 
ediyoruz. Rusya yatırımımızdan 
elde ettiğimiz tecrübe ile Coşku-
nöz MA’yı da bir adım öteye taşı-
mak istedik. Magnetto Automotive 
gibi bir dünya devi ile partnerlik 
anlaşması yaptık. Coşkunöz Alabu-
ga ile Rusya’da yakaladığımız çizgi-
yi, Coşkunöz MA ile Romanya’da 
devam ettireceğimize inanıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

HexagonMI.com

TERSİNE 
MÜHENDİSLİK
DOĞRULANABİLİR VE 
İZLENEBİLİR 

Komple tarama sistemi 
hassasiyeti.
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ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİLER ALANINDA TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI ETKİNLİĞİ 
OLAN FIT’19-GELECEĞİN ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİLERİ FUARI, 21-24 ŞUBAT TA-
RİHLERİ ARASINDA FUAR İZMİR’DE KAPILARINI AÇIYOR. TEKNOLOJİNİN GÜCÜNÜ 
ÜRETİME TAŞIYAN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER, FUAR KAPSAMINDA 8 AYRI KATEGORİ-
DE ZİYARETÇİLERE TANITILACAK. FIT’19-GELECEĞİN ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ-
LERİ FUARI, ÜRETİMDEN DAĞITIMA TÜM ENDÜSTRİYEL SÜREÇLERDE ÜRETİCİNİN 
İHTİYAÇ DUYDUĞU ÇÖZÜMLERİ TEK ÇATI ALTINDA SUNUYOR. SANAYİNİN BEYİN 
GÜCÜNÜ İZMİR’DE BİR ARAYA GETİREN FUAR, GEÇTİĞİMİZ YIL 152 KATILIMCI 
FİRMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI VE 20 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ AĞIRLADI. 
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Endüstrinin kalbi, 21-24 Şubat’ta İz-
mir’de atacak. Otomasyondan elekt-
rik-elektronik ve enerjiye, hidrolikten 
bina otomasyonu ve metal işlemeye 
kadar pek çok alanda ziyaretçilere, 
sektörlerindeki en son ürün ve hiz-
metleri bir arada görme ve değer-
lendirme olanağı sunan FIT’19-Gele-

ceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı 
(Future Industrial Technologies Fair 
’19), 21 Şubat’ta Fuar İzmir’de kapı-
larını açıyor.

Tek çatı altında 8 ayrı endüstriyel 
fuarı birleştiren FIT’19 kapsamında; 
Otomasyon, Elektrik Elektronik ve 

Enerji, Hidrolik-Pnömatik, Bina Oto-
masyonu ve Zayıf Akım Sistemleri, 
Makina, Kaynak Teknolojileri, Yüzey 
İşlem Teknolojileri ve Taşıma, Kaldır-
ma ve İstifleme Sistemleri fuarları ka-
tılımcılarına potansiyel müşterileriyle 
tanışma fırsatı sunacak. 

Melis Üstün Hanay: “Beyin göçüne 
karşı, Türkiye’nin beyin gücüne 
odaklanmalıyız” 
Geçtiğimiz yıl başlattıkları Gelece-
ğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı ile 
İstanbul’da sınırlanan sektör buluş-
malarına dinamizm kazandıran Bile-
şim Fuarcılık, bu yıl sanayi alanındaki 
teknolojik gelişmeleri bir kez daha 
İzmir’den ülkenin dört bir yanına taşı-
mayı hedefliyor.  

Bileşim Fuarcılık Genel Müdürü 
Melis Üstün Hanay, Geleceğin 
Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nın 
arkasındaki fikir altyapısını şöy-
le açıklıyor: “Endüstrinin rekabet 
gücünü dünya standartlarında tut-
mak, bir ülkenin temel gelişmişlik 
kriterlerinin başında geliyor. Bu 
rekabet gücünü koruyabilmemiz 
için de, yetişmiş insan kaynağımı-
zı endüstriyel çözümler üretme-
ye yönelik motive etmemiz şart. 
Beyin göçünden şikayet etmek 
yerine Türkiye’nin beyin gücüne 
odaklanmalıyız. Bileşim Fuarcılık 
olarak uzun yıllardır endüstriyel 
üretim kollarının tamamıyla temas 
halinde olmamız, bize bu anlam-
da oldukça aydınlık ve umutlu bir 
gelecek öngörüsü sağlıyor.

TÜRKİYE’NİN BEYİN GÜCÜ İZMİR’DE BULUŞUYOR
Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri 21-24 Şubat’ta Fuar İzmir’de:

Bileşim Fuarcılık
 Genel Müdürü 

Melis Üstün Hanay



FUAR FAIR

Türkiye’nin dört bir yanında, teknolojik çözümler 
geliştiren ve bu geliştirilen çözümleri işine uyarla-
mak için büyük bir heyecan duyan firmalarımız var.“ 

Melis Üstün Hanay: “Fuarcılık sektörü olarak misyo-
numuz, sanayinin kaldıracı olan beyin gücümüz ile 
vizyoner üreticilerimizi en verimli ve işlevsel şekilde 
buluşturmak”

Üstün Hanay, bu fuar ile üstlendikleri misyonu ise 
şöyle özetliyor: “Geçtiğimiz yıl fuarımızda 36 farklı 
sektörden 152 katılımcı firma ve 20 binin üzerinde 
profesyonel ziyaretçi ağırladık. Online randevu sis-
temimiz sayesinde nitelikli B2B buluşmalar organize 
ederek verimli iş birliklerinin kurulmasına katkıda bu-
lunduk. Fuarcılık sektörü olarak bizim misyonumuz, 
iki tarafı en verimli ve işlevsel şekilde buluşturmak. 
Sanayinin kaldıracı olan beyin gücümüz ile vizyoner 
üreticilerimizi doğru bir platformda bir araya ge-
tirmenin gururunu yaşıyoruz. İstanbul’un karmaşa-
sından uzak, çok daha konforlu ve Türkiye’nin her 
yerinden zahmetsizce erişilebilen bir fuar alanında 
bulunmamız da en önemli avantajlarımızdan biri. Fu-
arımızın bu yıl da tüm katılımcı firmalara maksimum 
görünürlük sağlayacağını ve ziyaretçilerimize ufuk 
açan çözümler sunacağını şimdiden söyleyebiliriz.”   

21-24 Şubat tarihleri arasında saat 10.00’dan itibaren 
ziyaret edilebilecek FIT’19-Geleceğin Teknolojileri 
Fuarı, Ege Bölgesi’ndeki en büyük ve en kapsamlı 
fuar kompleksi olan Fuar İzmir’de düzenlenecek.  
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TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ İHRAÇ KALEMLERİ ARASINDA YER ALAN ALÜMİNYUM SEKTÖ-
RÜNDE FAALİYET GÖSTEREN TÜRK FİRMALARI, SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ FUARLARIN-
DAN ALUMİNİUM DUSSELDORF 2018’E ÇIKARMA YAPTI. 64 TÜRK FİRMASI FUARDA 
YER ALIRKEN, GEÇTİĞİMİZ YIL 2.4 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN SEKTÖR 
BU YIL ÇITAYI YÜZDE 20 YÜKSEĞE KOYDU. SEKTÖRDE KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİN 
ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEN İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI 
BİRLİĞİ (İDDMİB) BAŞKANI TAHSİN ÖZTİRYAKİ, İHRACAT BİRİM FİYAT ARTIŞI HEDEFİ-
NE KATMA DEĞERLİ ÜRÜN ÜRETİMİ İLE ULAŞIBİLECEĞİNİ VURGULADI. 

ALÜMİNYUM İHRACATINDA
HEDEF 8 MİLYAR DOLAR

40 ülkeden 1000 katılımcının yer al-
dığı fuar 80 bin m2’lik bir alandaki 5 
holde düzenlendi.  27 bin 500 kişi-
nin ziyaret ettiği fuarda ziyaretçile-
rin yüzde 60’ından fazlası Almanya 
dışından geldi. Fuarda yeni ürün 
ve teknolojik gelişmeler, son trend-
ler ve güncel uygulamalar sektörün 
önde gelen firmalarının beğenisine 
sunulurken, en çok ziyaretçi Alman-
ya’nın ardından İtalya, Hollanda, 
Türkiye, İspanya ve İngiltere’den 
oldu. En çok katılımcısı olan ülkeler 
ise Çin, Rusya, ABD, Kanada ve Ja-
ponya olarak sıralandı.

İhracat yüzde 22 yükseldi
Fuara info stand katılım gerçekleş-
tiren İstanbul Demir ve Demir Dışı 
Metaller İhracatçıları Birliği’nin Yö-
netim Kurulu Başkanı Tahsin Öztir-
yaki, alüminyum sektörünün sanayi 
ve ekonomideki rolüne dikkat çeke-
rek 2023 yılı hedeflerine ulaşmada 
ve gelişmiş ekonomiler arasında 
ilk sıralarda yer almasında sektö-
rün hayati öneme sahip olduğuna 
dikkat çekti. Sektörün ilerlemesi 
yolundaki en büyük kaynağın bilgi 
ve deneyim olduğuna dikkat çeken 
Öztiryaki, Türk Alüminyum sektörü-

nün mevcut potansiyelini kullanarak 
çok daha başarılı işler yapabile-
ceğini vurguladı. Öztiryaki, üretim 
teknolojisi ve ürün kalitesinin pazar 
kazanımı ve rekabette avantaj sağ-
layacağını, özellikle AR-GE ve ino-
vasyonun sektörün öncelikleri oldu-
ğu mesajını verdi. 

Türkiye’nin alüminyum ihracatının 
artmaya devam ettiğini söyleyen 
Öztiryaki, “2018 yılı ilk 9 ayında bir 
önceki yıl aynı döneme göre yüzde 
22’lik ihracat artışı yakaladık. 2018 
yıl sonunda ise ihracatın önceki yıla 
göre yüzde 20’nin üzerinde bir artış 
göstermesini bekliyoruz. İhracattaki 
artış trendi birliğimizin ve firmaların 
özverili çalışmaları ile 2019 yılında 
devam edecek.” dedi. 
 
180 Ülkeye 2.4 milyar 
dolarlık ihracat
Son yıllarda Türkiye’de istikrarlı bir 
büyüme trendi içerisinde olan alü-
minyum sektöründe  1500 firma fa-
aliyet gösterirken, istihdam sayısı ise 
30.000 bine ulaştı. Sektör geçtiği-
miz 10 yılda yıllık ortalama yüzde 10 
oranında büyüdü. Türkiye’de mev-
cut durumda kişi başı 10-15 kg olan 
alüminyum tüketim miktarının artan 
talebe bağlı olarak önümüzdeki dö-
nemde 20-25 kg seviyesine kadar 
çıkması bekleniyor. 

Dünya geneli ihracatı 2017 yılı itiba-
riyle 172 milyar dolar olan sektörde 
Çin, Almanya ve ABD ilk sıralarda 
yer alıyor. Toplam 180 ülkeye ihra-
cat yapan Türkiye, dünya ihracat 
pazarında yüzde 1.46’lık bir paya sa-
hip. Alüminyumda dünya ithalatı ise 

www.metaldunyasi.com.trMETAL DÜNYASI DERGİSİ  Sayı: 306 / Aralık 201844



2017 yılı itibariyle 173 milyar dolar 
oldu. Sektörde ilk sırada yer alan 
ithalatçılar ABD, Çin ve Japonya 
olurken, Türkiye’nin dünya ithalat-
taki payı yüzde 2 seviyesinde bu-
lunuyor. 

Son 5 yılda Türkiye’nin ihracatı 
yüzde 6 oranında artarken, 2017 
yılı itibariyle 2.4 milyar dolara ulaş-
tı. Almanya, yüzde 16’lık pay ile ih-
racatta ilk sırayı alırken, onu yüzde 
5.88 pay ile İngiltere ve yüzde 5.19 
ile İtalya takip ediyor. Sektörün en 
çok ihraç ettiği ürünler çubuk-pro-
fil, sac-levha-şerit ve inşaat aksam-
ları olarak sıralanıyor. İhracatta 
hedef ülkeler ise başta AB olmak 
üzere, Fas, Kuveyt, Katar, Suudi 
Arabistan, Meksika, Şili ve Kanada 
olarak belirlendi. Sektörün 2023 

ihracat hedefi ise 8 milyar dolar 
seviyesinde bulunuyor.

İDDMİB info stand ile katıldı
Bu yıl 12’incisi düzenlenen sektörün 
prestij fuarı olan Aluminium Dussel-
dorf 2018’e İstanbul Demir ve De-
mir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği 
info stand ile katıldı. Fuara 64 Türk 
firması da bireysel katılım gösterdi. 
İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki ve 
yönetim kurulu üyelerinin yanında 
Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolo-
su Şule Gürel ve Düsseldorf Ticaret 
Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya katılımcı 
firmaların standlarını ziyeret etti. 
Yapılan ziyaretlerde Almanya eko-
nomisi ile Türk Alüminyum sektör 
ihracatı değerlendirildi, ayrıca Türk 
firmalarının pazar hakkında görüşle-
ri konusunda bilgi edinildi. 
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OTONOM MÜHENDİSLİK İLE DÖKÜM
MALİYETİNİ MİNİMUMA İNDİRME

Üretim maliyetlerinin düşürülmesi dökümhaneler ve 
döküm alıcıları için her zaman temel hususlardan biri-
dir. Yeni bir yolluk sistemi tasarlanırken ana hedef ka-
lite olarak belirlenmekte, zamana karşı yarışıldığı için 
maliyet hep ikinci planda kalmaktadır. Bu çalışmada 
ise tasarım aşamasındaki birden fazla yolluk sistemi-
nin maliyet ve kalite kriterleri göz önüne alınarak nasıl 
hızlıca değerlendirilebileceği ve doğru opsiyonun nasıl 
belirlenebileceği gözler önüne serilmektedir. Çalışma-
ya konu olan parça, GJS 450 sfero döküm olup dikine 
yerleştirilmiş iki göz ve bunların her biri için birer maça-
dan oluşmaktadır. (Figür 1).

Döküm prosesi simülasyonundan önce ilk olarak 
MAGMA C+M modülü ile maça üretim prosesi simü-
le edilmiştir. Maça prosesinden kaynaklanan maliyet-
leri düşürmek amacıyla Sanal Deney Tasarımı (DoE) 
aracı kullanılmıştır. Soğuk kutu tekniği ile silis kumun-
dan maça basılması ve kürlenmesi adımları simüle 
edilip, 12 farklı havalandırma tasarımında sonuçlar 
alınmıştır. 3 saniyelik üfleme süresinde incelenen 
tüm havalandırma varyasyonları ile maça basımı için 
ideal ve stabil maça sandığı dizaynları elde edilmiş-
tir. Sonuçlar neticesinde proses geliştirme için gaz 
üfleme adımına yoğunlaşılmıştır. Farklı havalandırma 
tasarımları için gereken kürlenme süreleri ise büyük 
farklılık göstermiştir. Figür 2'de 12 tasarımın her biri 
için kürleme parametrelerindeki değişim verilmiştir.

Tasarım 1'de 32 saniye sonra dahi kürlenmeyen alanlar 
görülürken, en kısa kürleme süresi 13 saniye ile Tasarım 
5'te görülmüştür. Kürleme sürelerindeki bu ciddi farklı-
lık temel olarak amin gazının maça içindeki uniform da-
ğılımından kaynaklanmaktadır. Ulaşılan bu 13 saniyelik 
üfleme periyodu sayesinde maça üretimi ciddi oranda 
hızlanmaktadır. İki gözlü maça sandığı için, üretim hızı 13 
saniyelik üfleme süresi için saatte 266 maça, ölçülen en 
uzun üfleme süresi için ise sadece saatte 197 maçadır.

Farklı maça sandığı tasarımları için maliyet analizinde 
ise MAGMASOFT® otonom mühendislik modülünden 
yararlanılmıştır. Figür 3'te, faktöriyel olarak toplam 720 
kombinasyon oluşturan farklı yolluk varyasyonları gö-
rülmektedir.

Yolluk, düşey yolluk ve girişler değiştikçe verim, kalıp 
üretim hızı ve gereken taşlama miktarı da değişmektedir. 
Bu üç bileşen yazılıma üç ek hedef ile tanıtılmıştır.

Kalıplama hattındaki dar boğaz kalıp dolum süresi olarak 
varsayılmıştır. Bu varsayımda madenin kalıba döküm sü-
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Figür. 1: Simule edilen tasarımlardan biri

Figür. 2: Farklı havalandırma tasarımları için 
adsorbe edilen gaz oranları g/l

Figür. 3: Yolluk varyasyonları



resi kalıp üretim hızına direkt olarak etki etmektedir. Ge-
rekli taşlama süresi hesabı için denklemler oluşturulurken 
yolluk, üst ve yan besleyici temas alanları da hesaba dahil 
edilmiş ve saat bazında bir değer hesaplanmıştır. Sonraki 
adımda ise tek bir döküm parça için maliyet ve kalite ana-
lizine geçilmiştir (Figür 4). Maliyet hesaplamasında kullanı-
lan denklem diğer bir hedef olarak belirlenmiştir.

Önceki adımda hesaplanan en yüksek maça üretim hızı 
baz alınarak maça birim maliyeti 1.39$ olarak hesaplan-
mıştır. Döküm parça maliyet hesabında da bu değer göz 
önüne alınmıştır. Yolluk bileşenlerindeki değişiklikler maça 
üretim maliyetine etki etmediği için, yapılacak simülasyon-
larda en düşük maça üretimi çevrim süresi esas alınmıştır.

MAGMA otonom mühendislik modülü çalıştırılmadan 
önce ana ve tek hedef maliyetin minimuma indirilmesi 
olarak seçildi. Minimum maliyet ile en iyi tasarımın ya-
nında kalıp üretiminde ve taşlamada optimum verime 
sahip proses senaryoları incelendi. Analiz sonucunda en 
düşük maliyetin 23.26$ en yüksek maliyetin ise 30.02$ 
olduğu görüldü. Bu analizde tek kriter maliyet olduğu 
için tüm proseslerde belirli oranlarda çekinti porozitesi 
tespit edildi (Figür 5).

Porozite içermeyen dizayna rastlanmadığı için, porozitenin 
minimize edilmesi hedef olarak belirlenip yeni bir optimizas-
yon çalışması yapıldı. Parçadaki toplam porozite ile döküm 
parçanın maliyetindeki değişim Figür 6 ile tekrar incelendi.

Minimum poroziteye sahip tasarımın maliyeti en düşük 
maliyetli tasarım ile kıyaslandığında her bir parça üretimi 
başına 5,53$’lık bir fark tespit edildi. İkinci optimizasyon-
da tespit edilen en yüksek değer olan 32.69$ maliyet ile 
ilk optimizasyondaki en düşük değer olan 23.26$ değeri 
kıyaslandığında 9.43$ oranında bir fark ortaya çıkmıştır.

Çekinti porozitesi miktarı ile maliyetin göreceli değişimi 
incelendiğinde porozite miktarını azaltmanın maliyete yan-
sıması detaylı olarak tespit edilebilmekte ve bu sayede dö-
kümhaneler ile döküm parça alıcıları arasındaki görüşmeler-
de göz önüne alınabilmektedir. Yazılıma yolluk bileşenleri 
tasarımlarını otonom olarak değiştirebilme imkanı verildiği 
ve geometri seçiminde kriter olarak döküm maliyeti girildiği 
takdirde dökümhaneler rahatlıkla karlarını maksimize ede-
bilmekte ve herhangi bir parçanın kalite kriterlerinin maliye-
te olan etkilerini dahi inceleyebilmektedir.

Figür 4: Hesaplanan maliyet analizleri

Figür. 5: Maliyet optimizasyonu ile porozite miktarı değişimi

Figür. 6: Porozite optimizasyonu ile maliyet değişimi
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BURSA ENDÜSTRİ ZİRVESİ FUARLARI
“68 ÜLKEDEN 42 BİN 116 ZİYARETÇİ” İLE
MAKİNE SATIŞLARINA BÜYÜK KATKI SAĞLADI

METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ, SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ, KAYNAK TEK-
NOLOJİLERİ VE OTOMASYON FUARLARINI TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYAN BURSA 
ENDÜSTRİ ZİRVESİ, 68 ÜLKEDEN GELEN 42 BİN 116 ZİYARETÇİ İLE YOĞUN İLGİ 
GÖRDÜ.  7 AYRI SALONDA 40 BİN M2 DE KAPALI ALANDA 20 ÜLKEDEN 346 FİRMA 
VE TEMSİLCİLİĞİNİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN ZİRVE, YAKLAŞIK 500 MİLYON 
TL’LİK İŞ HACMİNE ULAŞTI.  FUARDA GERÇEKLEŞEN TİCARİ FAALİYETLERİN İH-
RACATA DA OLUMLU KATKI YAPTIĞINI DİLE GETİREN TÜYAP BURSA FUARCILIK 
A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ İLHAN ERSÖZLÜ, ZİRVENİN TÜRKİYE VE DÜNYA’NIN FARKLI 
YERLERİNDEN SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİĞİNİ BELİRTTİ.
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‘Makine yapan makinaların’ fuarı Bur-
sa Endüstri Zirvesi, 29 Kasım - 2 Aralık 
tarihlerinde Tüyap Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçek-
leştirildi.  Makine imalat sektörünün 
tüm paydaşlarını bir araya getiren 
zirve, 20 ülkeden 346 firma ve firma 
temsilciliğini 7 ayrı salondan oluşan 
40 bin m2 de kapalı alanda buluşturan 
fuarlar, sanayinin gelişimine yön veren 
sektörleri aynı çatı altında bir araya 

getirerek, son teknolojinin ziyaretçi 
ile buluştuğu son nokta olması ile de 
dikkat çekti.

Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, 
Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı, 
Kaynak Teknolojileri Fuarı ve Oto-
masyon Fuarı’nı içeren, Türkiye maki-
ne imalat sektörünü bir araya getiren 
Bursa Endüstri Zirvesi’nde; yurt için-
den 40’tan fazla sanayi şehrinden ve 

yurt dışından 68 ülkeden gelen top-
lamda 42 bin 116 ziyaretçi ağırlandı. 

Makine Sektörünün Nabzı
Bursa’da Attı
Bursa Endüstri Zirvesi’nde; cnc tez-
gâhlarından takım tezgâhlarına, sac 
işleme makinalarından ölçü kontrol 
sistemlerine, insanlarla çalışan robot-
lardan yeni nesil yazılımlara ve oto-
masyonlara kadar geniş ürün grubu 
yer aldı. Zirve hakkında açıklamalarda 
bulunan Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. 
Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarların 
son teknoloji inovasyon ürünleri ile 
büyük ilgi gördüğünü söyledi. Ersözlü 
sözleri şöyle sürdürdü: “ Makina ima-
lat sektörünün nabzı 4 gün boyunca 
Bursa’da attı. Fuarlar şehri olarak bi-
linen Bursa, kendi alanında ülkemizin 
en önemli 2. fuarına ev sahipliği yap-
tı. Bu fuarlar ile beraber ülkemizin ve 
dünyanın farklı yerlerinden birçok zi-
yaretçi bir araya gelerek hem önemli 
iş bağlantıları kuruyor hem de  ülke 
ekonomisine önemli katkı sağlıyor. 
Katılımcı sayısı, ticari faaliyetler ve 
ziyaretçi sayıları Bursa Endüstri Zirve-
si’nin sektörünün marka fuarlarından 
biri olduğunu gösteriyor. Zirvemiz, bu 
yıl da makine satışlarına yaptığı yakla-
şık 500 Milyon TL katkı ile hedefini ya-
kaladı. Fuarlar, seneye de sektör pro-
fesyonellerinin ajandasında ilk sırada 
yer almaya devam edecek.”

Ersözlü, “Lider markaların son tek-
noloji kullanılarak geliştirilen tasarım 
ürünlerinin yer aldığı Fuarlarda farklı 
coğrafyalardan organize edilen alım 
heyetlerini ağırladık.  TÜYAP’ın yurt-
dışı ofislerinin de çalışmaları ve Bursa 

Yazının devamı sayfa 50’de
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BMS BULUT MAKİNA SAN. ve TİC.LTD. 
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere San. Sit. 
Ada 4 No: 7-9 Başakşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel.: (0212) 671 02 24 - 25 / Fax: (0212) 671 02 26  
www.bulutmak.com  -  e-mail: bms@bulutmak.com

DIGIROCK-LC-RBOV 

Optik Sistemli Load Cell Teknolojili 
Dokunmatik Ekran Dijital Rockwell & Rockwell 

Superfical & Brinell & Vickers Sertlik Ölçme Cihazı

BMS 3000-OBPC

Dokunmatik Ekranlı Load Cell 
Sistemli Brinell Sertlik Ölçme Cihazı

MICROBUL

Dokunmatik Ekran,Düşük Yüklü
 Vickers Sertlik Ölçme Cihazı

BULUPOL-2

Numune Zımparalama & Polisaj Cihazı

BULUMOUNT-3

Otomatik Numune Kalıplama Bakalit Presi

BULUCUT-1

Numune Kesme Cihazı



METAL DÜNYASI DERGİSİ  Sayı: 306 / Aralık 201850 www.metaldunyasi.com.tr

FUAR FAIR Malzeme, Metalurji, Otomasyon ve Üretim Teknolojisi / Material, Metallurgy, Automation and Extraction Technology

Ticaret ve Sanayi Odası ve T.C. Ticaret 
Bakanlığı koordinasyonu ile düzen-
lenen URGE projeleri kapsamında, 
ABD, Almanya, Arnavutluk,  Azerbay-
can, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Bosna - Hersek, Brezilya, Bulgaristan, 
Burkina Faso, Cezayir, Çek Cumhuri-
yeti, Çin, Fas, Filistin, Finlandiya, Fran-
sa, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti,  
Gürcistan, Güney Kore, Hindistan, 
Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İspanya, 
İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, 
Katar, Kazakistan, Kenya, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Koso-
va, Kuveyt, Letonya, Libya, Lübnan, 
Macaristan, Makedonya, Malta, Mısır, 
Moldova, Nijerya, Özbekistan, Pakis-
tan, Polonya, Romanya, Rusya, Siri 
Lanka, Sırbistan, Slovenya, Suudi Ara-
bistan,  Tacikistan, Tavvan, Tayvand, 
Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Um-
man, Ürdün, Yemen  ve Yunanistan’da 
organize edilen 1000’in üzerinde iş 
insanı fuarda iş birlikleri kurdu.  Yurt 
içinden 40’tan fazla sanayi şehrinden 
gelen heyetlerin de dahil olması ile 
Fuarlar süresince oluşan iş bağlantı-
ları, katılımcı firmaların yeni pazarlara 
açılması için büyük fırsatlar sunarken 
aynı zamanda istihdam anlamında da 
avantajlar sağladı.” dedi. 

UR-GE projeleri büyük ilgi Gördü
Yurt dışından gelen profesyonel zi-

yaretçilerden de yoğun ilgi gören 
fuarlarda katılımcılar, ürünlerini 4 gün 
boyunca ziyaretçilere tanıtma fırsatı 
buldu. Makine, uzay havacılık savun-
ma, raylı sistemler sektörü UR- GE 
projeleri ‘Ticari Safari’ Projesi kapsa-
mında yerli firmalar ve yabancı iş dün-
yası temsilcileri B2B programı ile bir 
araya geldi.

Sektörümüzün Yanındayız
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Cüneyt Şener, Bursa’nın 
üretim tecrübesi, sermaye altyapısı, 
yüksek iş kalitesi ve dinamik girişim-
cileriyle Türkiye’nin ihracat odaklı 
büyümesine ciddi katkılar sağladı-
ğını ifade etti. Bursa’nın üretim ve 
ihracat başarısı ile birlikte dönüşüm 
sürecindeki rolüyle makine sektörü-
nün hedeflerine de yüksek düzeyde 
ivme kazandırdığını kaydeden Şener, 
“Sektörümüz, 2017 yılında 15 milyar 
dolar seviyesine ulaşan ihracatını yıl 
sonunda 17 milyar dolar barajının 
üzerine, 2023 yılında ise 100 milyar 
dolara ulaşacaktır. BTSO olarak ge-
rek ülkemizin vizyonu doğrultusunda 
hayata geçirdiğimiz özel projelerle, 
gerekse de firmalarımıza uluslararası 
alanda rekabet gücü kazandıran ihra-
cat odaklı projelerimizle sektör tem-
silcilerimizin yanında olmaya devam 
edeceğiz.”dedi.

Fuarlar ile İhracatta Vitesi 
Artırıyor
Üretim ve ihracat kenti Bursa’nın fuar-
cılıkta da önemli bir marka olduğunu 
kaydeden Şener, “TÜYAP Bursa Fu-
arcılık A.Ş. ile birlikte düzenlediğimiz 
nitelikli fuarlar ile Ticaret Bakanlığı 
destekli UR-GE alım heyetleri şirket-
lerimizin dış ticaret hacmini güçlendi-
riyor. Zirvede TÜYAP Fuarcılık A.Ş ile 
birlikte önemli alıcıları Bursa’ya getir-
dik. Endüstri Zirvemizde yarım milyar 
liralık iş hacminin oluşması sektörü-
müzün ve ekonomimizin büyümesine 
ciddi katkılar sağladı.  Zirvede özellik-
le ülkemiz için stratejik önem taşıyan 
uzay, havacılık ve savunma ile makine 
ve raylı sistemler gibi sektörlerinin 
yabancı aktörlerini Bursalı firmalarla 
buluşturduk. Ticaret Bakanlığı’nın UR-
GE projelerinin de zirveye katkısıyla 
70’e yakın ülkeden ciddi alıcılar fuarla-
rımızda önemli işbirliklerine imza attı. 
Bursa iş dünyası olarak firmalarımızın 
talep ve önerileriyle birlikte sektör-
lerimizin beklentileri doğrultusunda 
gerçekleştirdiğimiz alım heyeti orga-
nizasyonlarımız, yeni ticari bağlantı-
ların ve yatırımların da yolunu açmaya 
devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Fuarlar, Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 
tarafından, Takım Tezgahları Sanayici 
ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Ma-
kina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliği, 
T.C. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve 
Bursa Büyükşehir Belediyesi destekle-
ri ile düzenlendi.

2019’da Buluşmak Üzere 
Sektöre yeni pazarlar sunmak için 
pazarlama ağını genişleten Bursa 
Endüstri Zirvesi, gelecek yıl 28 Kasım 
– 1 Aralık 2019 tarihlerinde önemli iş 
bağlantılarına ev sahipliği yapmaya 
ve yeni pazarlara açılmak ve mevcut 
pazar paylarını arttırmak isteyenler 
için etkin bir ticaret platformu olmaya 
hazırlanıyor.
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TÜRKİYE’NİN MAKİNECİLERİ CİNSİYETE DAYALI İŞBÖLÜMÜNE KARŞI MAKİNE SEKTÖRÜNDE KADIN İSTİHDAMINI AR-
TIRMAK İÇİN “KADIN MAKİNECİLERLE VAR GÜCÜMÜZLE” PROJESİ KAPSAMINDA GENÇLERLE BULUŞTU. ŞEF ARDA 
TÜRKMEN’İN MODERATÖRLÜĞÜNDEKİ ETKİNLİK “KADIN MAKİNECİLER İŞİN MUTFAĞINDA” VURGUSUYLA ÇUKUROVA 
ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENDİ. MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ZEYNEP ERKUNT ARMA-
ĞAN, “ARDA TÜRKMEN MUTFAKTA HARİKALAR YARATABİLİYORSA KADIN MÜHENDİSLER DE ÜRETİM HATLARININ BA-
ŞINDA HARİKALAR YARATABİLİR. ÜLKE EKONOMİSİNE EN BÜYÜK KATMA DEĞERİ YARATAN SEKTÖRLERDEN MAKİNE 
SEKTÖRÜNÜN KADINLAR OLMADAN BÜYÜMESİ DÜŞÜNÜLEMEZ” DEDİ. 

MAKİNE SANAYİİ 22 ALT SEKTÖRDE, 
MÜHENDİS KADINLARI FABRİKAYA BEKLİYOR

Türkiye’nin Makinecileri, sektörde-
ki kadın istihdamını artırmak için 
“Kadın Makinecilerle Var Gücü-
müzle” projesi kapsamında üni-
versite öğrencileriyle buluşuyor. 
Şef Arda Türkmen’in moderatör-
lüğünü yaptığı etkinlik Adana’da 
Çukurova Üniversitesi’nde düzen-
lendi. Makine İhracatçıları Birli-
ği Başkanı Kutlu Karavelioğlu ile 
MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Zey-
nep Erkunt Armağan ve KSG Maki-
na Kalite Müdürü Şule Karalı tecrü-
belerini mühendislik öğrencileriyle 
paylaştı. Etkinliğin ardından kadın 

mühendislik öğrencileri Adana Or-
ganize Sanayi Bölgesi’ndeki ma-
kine fabrikalarını gezip sektörü ve 
çalışma şartlarını yakından incele-
me fırsatı buldular. 

Türkiye’nin Makinecileri’nin 
2018’in ilk 11 ayında 15,7 milyar 
dolar ihracatla ülke ekonomisine 
değer kattığını vurgulayan MAİB 
Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları 
söyledi:

“Her yıl 18 trilyon dolara ulaşan 
küresel ticaret içinde makineler 

2,4 trilyon dolar pay alıyor. Ma-
kine sektörü 22 alt dalıyla birlikte 
çok büyük bir çalışma alanı sunu-
yor. Ar-Ge ve tasarım, üretim ve 
test, satın alma ve satış, bakım ve 
onarım, işletme ve bertarafa kadar 
mühendisliğin her alanında bilgi 
ve uzmanlığa ihtiyaç var. Gelişmek-
te olan bir ekonomide iyi yetişmiş 
bir makine mühendisi nadiren ve 
geçici olarak işsiz kalabilir. Mühen-
dislik ihtiyacının ulusal sınırı yoktur, 
bu alanda sıkı çalışan arkadaşlar 
yurtdışında da iş bulabilir.”

Arda Türkmen Kadın Makinecilerle İşin Mutfağında Buluştu

Yazının devamı sayfa 54’de
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“Mühendislik kadınlar için biçil-
miş kaftan”
Üniversite sanayi işbirliğini arttırarak, 
daha fazla genç kadını makine sek-
törüne kazandırmanın mümkün ol-
duğuna dikkat çeken Karavelioğlu, 
“Sanat ve bilim gibi düşünsel alan-
larda kadın ve erkeğin üretim farkı-
nı kabul etmiyoruz. Cinsiyete dayalı 
toplumsal rolleri, insanlık tarihinin 
kötü bir mirası olarak görüyoruz. 
Sadece erkekler şair olursa, yazılabi-
lecek şiirlerin sadece yarısını okuya-
biliriz. Makinelerin ardında pırıl pırıl, 
genç beyinlere ihtiyacımız var. Tüm 
yaratıcılıklarıyla birlikte, mühendisli-
ği kadınlar için biçilmiş kaftan olarak 
görüyoruz” diye konuştu.

“Sanayi erkek dünyası değildir”
Daha fazla kadın mühendise ulaş-
mak ve onlara ilham vererek cesa-
retlendirmek için çalıştıklarını be-
lirten MAİB Yönetim Kurulu Üyesi 
Zeynep Erkunt Armağan şunları 
söyledi:

“Yeni mezun mühendislerin satın 
alma, satış ve finans gibi sektörlere 
yöneldiklerini gözlemliyoruz. Özel-
likle kadın mühendislerin sanayiye 
ya da başka deyişle üretimin içinde 
olmaya karşı bir ön yargısı oluyor 
çünkü böyle şartlanmış oluyorlar. 
Okudukları okullar bile bunu de-

ğiştiremiyor. Amacımız, sanayinin 
bir erkek dünyası olmadığını kadın 
mühendis adaylarına anlatmak. 
Kadın mühendis adaylarımız üre-
time girmekten ve fabrikada ça-
lışmaktan çekinmemeli.  Üretmek 
yaratmaktır, yaratmak iz bırakmak-
tır. Üretimin keyfini bir kere alan 
bu alandan kolay kopamıyor ama 
önce gençlerimizin bu ön yargıdan 
kurtulmak için bizi dinlemelerini 
rica ediyorum.”

“Mutfak robotu Arda’ya robot 
makineleri kadınlara emanet”
Arda Türkmen mutfakta ne kadar 
başarılıysa kadınlar da makine sek-
töründe o kadar başarılı olabilir di-
yen Armağan şöyle konuştu: 

“Zihinlerdeki kalıplaşmış düşün-

celerin yıkılması gerekiyor. Bunun 
için bugün Arda Türkmen’le bir-
likte cinsiyet rollerini yıkmak için 
gençlerimizle buluştuk. Mutfak ro-
botu Arda’ya, robot makineleri ka-
dınlara emanet dedik. Makine sek-
törünün genç kadın mühendislerin 
zekâsı ve yeteneğine ihtiyacı oldu-
ğu ve sanayide kadının önemini 
anlattık. ‘Kadın Makinecilerle Var 
Gücümüzle’ projemizle sektörü-
müzdeki kadın rol modelleri genç 
mühendis adaylarıyla bir araya ge-
tirmeye devam edeceğiz.”

“Mühendislik bir görev değil, 
bir heyecan”
Kendisinin de Çukurova Üniver-
sitesi’nde makine mühendisliği 
eğitimi aldığını ve mezun olduğu 
okuldaki öğrencilerle bir araya 
gelmekten mutluluk duyduğunu 
belirten KSG Makina Kalite Müdü-
rü Şule Karalı şunları söyledi:

“Bir mühendislik olarak işinize gö-
nülden bağlı çalıştığınızda, hayat-
taki öncelikleriniz sevkiyat, üretim 
ve kalite gibi konular oluyor. Bun-
lar bir görev değil, yeni heyecanlar. 
Hiçbir mesleğin cinsiyeti yoktur. 
İşine yenilik katacak bir vizyonla 
çalışan kadın ve erkek herkesin 
hayatta başarılı olacağına inanıyo-
rum.”





TIMTOS 2019, TOPLAM 100.000M2’ Yİ AŞAN BİR ALANDA, 1.230 FİRMANIN KATILIMIY-
LA GERÇEKLEŞECEK VE BİR ÖNCEKİ FUARDAKİ 5.430 STANDLA KIYASLANDIĞINDA, 
% 28.9’LUK BİR ARTIŞ GÖSTEREREK 7.000 STANDA EV SAHİPLİĞİ YAPMASI BEKLENİYOR.

TAITRA, YAPTIĞI FAALİYETLERLE 
ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİRİYOR

Öncelikle bizlere TAITRA’nın faa-
liyetlerinden, amaç ve hedeflerin-
den bahseder misiniz? 
Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi 
(TAITRA) Tayvan’ın dış ticaretini geliş-
tirmek amacıyla 1970 yılında kurulan 
ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. 
TAITRA, Tayvan’ın dış ticaretininin art-
tırılması ve ekonomik yükselişine ivme 
kazandırma anlamında önemli bir rol 
oynamaktadır. TAITRA’nın ana misyo-
nu, Tayvanlı üreticilerim uluslararası pa-
zarlarda daha çok yer almasına ve iler-
leme kaydetmesine yardımcı olmaktır.

Geçtiğimiz yıldan örnek verecek olur-
sak TAITRA, Tayvan’ın ihracatını hem 
Yeni Güneydoğu Asya pazarlarına ve 
Çin Halk Cumhuriyeti’ne hem de geliş-

miş ve gelişmekte olan pazarlara ulaş-
tırmak için çalışmalarını hızlandırdı. 

Geçtiğimiz yıl boyunca TAITRA, yurt-
dışında toplam 292 tanıtım faaliyeti 
koordine etti ki bu neredeyse yılın her 
günü bir etkinliğe tekabül ediyor. Yur-
tiçinde ise TAITRA 34 uluslararası ticari 
fuara ev sahipliği yaptı ve 84.109 ulus-
lararası alıcıyı hem bu fuarlarda hem 
de alım heyetleri kapsamında Tay-
vanlı tedarikçilerle buluşturdu. Sürekli 
değişen dünya pazarına ve endüstri 
trendlerine cevap veren TAITRA, ye-
nilikçi etkinlik ve hizmetler sunmaya 
da devam etti. Bunlara örnek verecek 
olursak; 2017’de Endonezya, Vietnam, 
Filipinler ve Malezya’da düzenlenen 
“Taiwan Expos – Tayvan Fuarları” kül-

türel ve turistik unsurları aşılamakla bir-
likte bu bölgelerdeki geleceğe yönelik 
pazarlama çabalarımızın da temellerini 
atmış oldu. Yerel pazarlama stratejile-
rimizi geliştirmek amacıyla Hindistan 
Merkezi açıldı. Yeni kurulan Helal Mer-
kezi, İşletmelere Helal sertifikasyonu 
sağlamada yardımcı olmak ve küresel 
Helal iş fırsatlarını araştırmak amacıy-
la “Helal Merkezi” kuruldu. Tayvan ve 
Güneydoğu Asya merkezli Tayvanlı 
işletmelere Japonya’nın Güneydoğu 
Asya kurumsal tedarik zincirine girme-
lerine yardımcı olmak için Tayvan-Ja-
ponya Üçüncü Pazar İşbirliği ve Geniş-
leme projesi başlatıldı. Ayrıca, TAITRA 
maraton, spor etkinlikleri ve atletizm 
takımlarına sponsor olarak bir marka 
olarak Tayvan’ı destekledi. Sponsor 
olduğu gruplar arasında Taiwan Excel-
lence Latina Team ve İtalyan Voleybol 
Süper Ligi üyeleri de yer alıyor.  

Sürekli değişen dünya ekonomisi ve 
yoğun küresel rekabet karşısında ge-
lecekte, mevcut trendleri daha iyi an-
lamak için partnerlerimizle yoğun iş-
birliği yapacağız, inovasyon için daha 
fazla gayret göstereceğiz ve dünya 
pazarının gelişmesi için Tayvanlı şir-
ketlerle omuz omuza çalışacağız. 

2000’li yıllardan önce makine sek-
törünün neredeyse tamamı Avru-
palıların elindeydi. Son 20 yıldır 
başta Tayvan olmak üzere Uzak-
doğu ülkeleri makine sektöründe 
önemli bir gelişim kaydettiler. Bu 
gelişim makine ithalatçısı ülkelere 
ve tabi ki Tayvan gibi üretici ülke-
lere ne gibi katkılar sağladı?
Asya’daki sanayi gelişimi, II. Dünya 
Savaşı’nın sonundan itibaren öne çık
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TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ‹
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mıştır. Öncelikle en çok dikkat çeken 
şey, Japonya’nın savaş sonrası yıllarda 
bir küresel üretim süper gücü olarak 
ortaya çıkmasıydı. Ancak daha sonra-
ları Güney Kore, Tayvan ve Malezya 
gibi ülkeler üzerinde odaklanıldı.

Doğu Asya ekonomilerinin gücü, ulus-
lararası üretim ağlarının daha önce 
görülmemiş bir şekilde gelişmesine 
dayanmaktadır. İki büyük ekonomik 
krizde de güçlü geri kazanımlar göster-
dikten ve nihayetinde her ikisinden de 
daha güçlü olarak çıktıktan sonra Doğu 
Asya, artık gerçek anlamda “Dünyanın 
Fabrikası” haline gelmiş durumda. 

Makine endüstrisi, Tayvan’ın genel en-
düstriyel gelişiminde çok önemli yere 
sahiptir. Tayvan’ın makine endüstri-
sindeki başarısının çoğu, kamu sek-
törünün uygulamalı bilimsel gelişime 
verdiği destekten kaynaklanıyor. Tay-
van’ın hassas mekanik endüstrisi, hü-
kümetin aralıksız desteğiyle üretim ve 
Ar-Ge bakımından önemli bir rekabet 
gücüne sahip. Kamu ve özel sektörün 
ortak çabaları da ülke ekonomisinin 
daha yüksek verimliliğe ulaşmasına hiç 
kuşkusuz katkı sağlayacaktır. 

TIMTOS Fuarı hakkında bilgi ala-
bilir miyiz?

• Ne kadarlık bir alanda, kaç fir-
manın katılımıyla gerçekleşecek? 
Bu firmaların ne kadarı Tayvanlı 
olacak?
TIMTOS 2019, toplam 100.000m2’ yi 
aşan bir alanda, 1.230 firmanın katılı-
mıyla gerçekleşecek ve bir önceki fu-
ardaki 5.430 standla kıyaslandığında, 
% 28.9’luk bir artış göstererek 7.000 
standa ev sahipliği yapması bekleni-
yor. TIMTOS 2019 göstermekte oldu-
ğu bu rekor büyümeyle sektöründe 
dünyanın en büyük 3. Fuarı konumu-
na gelmiş durumda. 

• Hangi ülkelerden firmalar  
katılımcı olarak yer alacak?
TIMTOS 2019, aralarında ABD, İngil-
tere, Almanya, İtalya, Çin Halk Cum-
huriyeti, Fransa, Avusturya, Fransa, 
Avustralya, Hong Kong, Hindistan, 
Japonya, Güney Kore, Malezya, Hol-
landa, Rusya, Singapur, İspanya, İs-
veç, İsviçre ve Türkiye’nin yer aldığı 
26 ülkeden 1.230 katılımcıya ev sahip-
liği yapacak. Fuarda ayrıca İsviçre, Al-
manya, Çin, ABD, Danimarka, Türkiye 

ve Hindistan gibi pek çok ülkeden 
milli katılımlar da yer alacak. 

•  Fuarda hangi ürünler sergilenecek?
TIMTOS, CNC, metal kesme ve şekil-
lendirme tezgahları, döküm, dövme, 
kaynak ve kesme ekipmanları, boru ve 
tel işleme ekipmanları, aletler ve kesi-
ciler, kontrol ve ölçüm ekipmanları, ya-
zılım, kontrolörlerinden endüstriyel ro-
botlara kadar takım tezgahları tedarik 
zincirinin her aşamasına yönelik ürün-
lerin sergilendiği bir fuardır. Buna ek 
olarak, mevcut küresel endüstri trend-
leri doğultusunda, önümüzdeki yıl 
fuarın teması “Endüstri 4.0+ ve Akıllı 
Üretim” olarak belirlenmiştir. Katılımcı 
firmalar yurtiçi ve yurtdışından alıcıla-
rın ihtiyaçlarını karşılamak ve anahtar 
teslimi çözüm sunmak için yeni geliş-
tirdikleri Endüstri 4.0 akıllı makineleri 
ve üretim hatlarını TIMTOS’ta görücü-
ye çıkaracaklar. 

•  Dünyanın hangi ülkelerinden 
ve toplam ne kadar ziyaretçi 
bekleniyor?
TIMTOS 2019’un 90 ülkeden toplam 
52.700 ziyaretçiyi ağırlaması bekle-
niyor.  TIMTOS’un en çok ziyaretçi 
ağırladığı ilk 10 ülkeyi ise Çin Halk 
Cumhuriyeti, Japonya, Malezya, Hin-
distan, Kore, Tayland, Türkiye, ABD, 
Rusya ve Singapur olarak sıralabiliriz. 

Tayvan’daki makine ve takım tez-
gahı sektörü nasıl bu kadar hızlı 
gelişti? Tayvanlı makine üreticile-
ri bu başarıyı nasıl yakaladı?
Tayvan’ın akıllı makine sektörünü geliş-
tirmek için güçlü temelleri var, özellikle 
Merkez Tayvan’da ve Taichung şehri 
içinde ve çevresinde yerleşik bulunan 
takım tezgahları endüstrisindeki mev-
cut gücü çok dikkat çekici. İstatistiklere 
göre, geçen yıl Tayvan, takım tezgarları 
alanında dünyanın en büyük 7. üreticisi 

Yazının devamı sayfa 60’da
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ve 4. en büyük ihracatçısı konumun-
daydı.  Buna ek olarak Tayvan, bulut 
bilişim, big data, IoT ve akıllı robotlar 
gibi akıllı makineler için önemli tekno-
lojilerde de dikkat çekici adımlar atıyor.

Dünyada ENDÜSTRİ 4.0 kapsa-
mında tüm sektörler yenileniyor 
ve kendini geliştiriyor. Tayvanlı 
makine üreticileri bu konuda 
neler yapıyor? 
Akıllı otomatik üretim ekipmanları ile 
büyüyen küresel talebi karşılama ola-
rak da ifade edilen “Endüstri 4.0” için 
Tayvan’ın makine firmaları, gelişmiş 
bilgi teknolojilerini kendi ürünlerine 
dahil ederek akıllı modelleri ortaya çı-
karmak için yoğun çalışmalar içindeler 
ve endüstrinin sergilediği umut verici 
görünümden dolayı Tayvan hükümeti 
akıllı makineleri öncelikle geliştirilmek 
üzere odaklanılacak beş sektörden 
birisi olarak belirledi. Aynı şekilde ön-
celik verilen diğer sektörler ise Yeşil 
enerji, bioteknoloji, savunma tekno-
lojisi ve nesnelerin interneti yani IoT. 

Bu alanda yapılan ilk çalışmalarda 
yüksek derecede otomasyona sahip 
karmaşık şekillerde nesneler üretebi-
len beş eksenli takım tezgahları ge-
liştirmeye odaklanmış durumda. Ha-
vacılık, otomotiv, elektronik, medikal 

cihazlar ve kalıp endüstrsine yönelik 
karmaşık parçalar ve komponent üre-
tecileri için büyük kolaylık sağlayan bu 
makinelerin üretimi için yüksek hassa-
siyetli çerçeveler ve kontrol yazılımları 
da dahil olmak üzere en son teknoloji-
lere ihtiyaç duyulmakta ve bu teknolo-
jiye sahip sadece birkaç ülke var. 

TIMTOS Fuarı’nda ENDÜSTRİ 4.0 
kapsamında yeni teknolojiler, çe-
şitli panel ve etkinlikler görebile-
cek miyiz?
TIMTOS 2019, küresel endüstriyel 
trendlere bağlı olarak, “Endüstri 4.0 
ve Akıllı Üretim” teması ile devam 
edecek. Ziyaretçiler, takım tezgahla-
rını, sensörleri, endüstriyel robotları, 
bulut veri analizi ve uzaktan izleme 
teknolojilerini birleştiren ve Endüst-
ri 4.0 konsepti doğrultusunda hepsi 
tek bir makineden kontrol edilebilen 
komple hat ve tüm tesis çözümlerini 
birarada görebilecekler.

Şirketlerin gelecekteki endüstri trend-
lerini kavramasına yardımcı olmak 
için, Endüstri 4.0 alanındaki uluslara-
rası uzmanlar ve liderlerin, akıllı üre-
tim, akıllı fabrika, 3D baskı (katmanlı 
üretim), otomotiv, havacılık ve uzay 
endüstrisi tedarik zincirleri ile ilgili pa-
zar trendlerini ve öngörülerini payla-

şacakları “TIMTOS Zirvesi” de fuarla 
eşzamanlı düzenlenen ve ilham verici 
bir organizasyon olarak öne çıkacak. 

Son olarak Türkiye’deki sanayici-
lere TIMTOS Fuarı hakkında neler 
söylemek istersiniz? Fuar, Türk sa-
nayicilere ne gibi katkılar sağlar?
Türk hükümeti, en son teknoloji ürü-
nü ve katma değeri yüksek ürünlerin 
geliştirilmesi yoluyla ekonomiyi bilgi 
ekonomisine dönüştürmeyi amaç-
lamakta. Bu yeni durumu, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından, Haziran ayında Türk hü-
kümetinin ülke genelinde beş farklı 
bölgede mega sanayi bölgeleri ku-
rulduğunu açıkladığında vurgulamış-
tı. Bu “Ulusal Endüstriyel Sıçrama”, 
Türkiye’nin endüstriyel üretimde 
sıçrama yapmasını sağlayacaktır. Ve 
işte Tayvan’ın özellikle yararlı bir rol 
oynayabileceği nokta tam da burası! 
Tayvan, dünyanın en büyük 4. takım 
tezgahı ihracatçısı ve 7. en büyük 
takım tezgahı üreticisi olmanın ya-
nında, çok rekabetçi bir teknoloji 
sektörüne de sahip. Bu noktada Tür-
kiye’nin akıllı üretim devrimi için bir 
yol haritası geliştirmek amacıyla si-
zinle işbirliği yapmaya istekliyiz.

Tayvan, çoğu tedarikçiden farklı ola-
rak, üreticilerin üretimin değişmesi 
için uygun bir esnekliğe sahip olma-
larını kolaylaştırabilecek ve hatta Türk 
alıcılarının artan ihtiyaçlarını karşıla-
mak için rekabetçi fiyatlarla yüksek ka-
litede müşteri hizmetleri sunabilecek 
güçlü bir sanayi yapılanmasına sahip. 

Takım tezgahlarına ek olarak, Tayvan 
ayrıca dünyanın en iyi ahşap işleme, 
plastik ve kauçuk makinelerini de 
sunuyor. Tayvan’ın sağlayabileceği 
avantajları tam olarak görebilmenin 
en iyi yolu, Tayvan’ın alanında amiral 
gemisi fuarı TIMTOS 2019’u ziyaret 
etmektir!
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İNCE DUVARLI ALÜMİNYUM PARÇALARI İŞLEMEK İÇİN DAHA İYİ BİR YOL

M5F90 kesici gövdesi (25-80 mm, 
0,98-3,15 inç çapında) sert lehim-
lenmiş PCD kesici uçlara sahiptir, 
bu uçlar yeni üretim süreçlerinin 
uygulanması sayesinde ayarlama 
gerektirmez ve titreşimsiz yüksek 
ilerleme hızları sağlar. Sonuç olarak, 
kullanıcılara önemli ölçüde zaman 
ve maliyet tasarrufu sağlar. Kesme 
açıları, kesici uç biçimi, kenar ha-
zırlama ve kesme parametrelerinin 

doğru birleşimi sayesinde işlenmiş 
parçalarda çizik, çapak veya kırılma 
görülmez. 
 
Özellikle, kaba talaş işleme ve ince 
talaş işleme işlemleri tek bir takım 
ile kolaylaştırılmakta ve stok mali-
yetlerinden tasarruf edilmektedir. 
Kaba talaş işleme açısından, takım 
konvansiyonel bir kesici gibi çalışır 
ve tüm kaba talaş işleme kesme ke-

narları aynı çapta ve yükseklikte ko-
numlandırılmıştır. M5F90, 4 mm’ye 
(0,157 inç) kadar kesme derinliğin-
de işleme yapabiliyor. İnce talaş 
işleme işlemleri açısından bakınca, 
takımın bu bölümü radyal ve ekse-
nel kademeli kesme kenarlarından 
oluşur. Böyle bir konfigürasyon, ke-
simde titreşimi önlemek için sık ağız 
sağlarken ince duvarlı alüminyum 
parçalarda çapaksız frezeleme ve 
üstün yüzey kalitesi sunar. 
 
“Kaba ve ince talaş işleme yapabilen 
frezenin doğasında olan esneklik, tek 
bir kesici ile aynı parça üzerinde farklı 
pozisyonlarda işlemeyi mümkün kı-
lar,” diye açıklıyor Sandvik Coromant 
Global Otomotiv Ürün Müdürü Em-
manuel David. “Ayrıca güvenilir per-
formansı ile M5F90, konvansiyonel 
gövdeye sahip frezeleme takımına 
kıyasla üstün takım ömrü sunar. Ta-
kım düşük kesme sıvısı tüketimi saye-
sinde çevre dostudur,” diye ekliyor 
Global Otomotiv Uygulama Mühen-
disi Philippe Andre.
 
M5F90, dişli kutusu muhafazaları gibi 
alüminyum parçalar üzerinde ince 
duvar frezeleme işlemleri için tasar-
lanmış olmasına rağmen, otomotiv 
segmentindeki uygulamalarda geniş 
kavramalı malzemeleri de işleyebilir.
 
M5F90, mevcut M5B90, M5C90, 
CoroMill® Century/590, M5Q90 ve 
M5R90 takımlama çözümlerine ek 
olarak alüminyum otomotiv parça-
ları için Sandvik Coromant frezele-
me takımı teklifini tamamlıyor.

TEKNİK
MAKALE TECHNICAL ARTICLE Malzeme, Metalurji, Otomasyon ve Üretim Teknolojisi / Material, Metallurgy, Automation and Extraction Technology

ÇAPAK, ÇENTİKLENME VEYA ÇİZİLME OLMADAN İNCE DUVARLI ALÜMİNYUM OTO-
MOTİV PARÇALARININ İŞLEMESİ İÇİN TASARLANMIŞ PATENTLİ M5F90 YÜZEY FRE-
ZELEME TAKIMI SANDVİK COROMANT TARAFINDAN PİYASAYA SÜRÜLÜYOR. İKİSİ 
BİR ARADA M5F90 KESİCİ, TEK BİR UYGULAMADA KABA TALAŞ İŞLEME VE İNCE 
TALAŞ İŞLEME YAPABİLEN, DAHA KISA VE DAHA VERİMLİ İŞLEME STRATEJİLERİ 
SUNAN YENİLİKÇİ BİR TASARIM KONSEPTİDİR.

Sandvik Coromant'ın M5F90 yüzey frezesi, otomotiv parçası üreticilerine önemli kazançlar sağlıyor
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AYNI LİSANI KONUŞABİLEN İNOVATİF EKOSİSTEMLER İÇİN BİR YOL: İNO 10
Prof. Dr. Özgül Keleş

İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü / Maslak-İstanbul

Prof. Dr. Özgül Keleş

Doğa konuşur, hayvanlar konuşur, 
bitkiler konuşur, insanlar konuşur. Ko-
nuşmak iletişim kurmak için gerekli-
dir. Konuşmak, en karmaşık süreç ve 
nimetlerden biridir. Beyin düşünür??? 
Peki, beyin, nöron ve sinir kavşaklar-
dan oluşan organik bir malzeme olarak 
nasıl düşünür? Bu mekanizma henüz 
tam olarak ortaya konulmamış olsa 
da bir şekilde beyin içerisinde oluşan 
kimyasal reaksiyonlar sonucunda olu-
şan elektrik sinyallerinin sinir uçlarına 
ulaşarak vücudumuzu yönlendirdiği 
konusunda hipotezler mevcuttur. Ko-
nuşma sürecinin ara ürünlerinden biri 
de “ses” tir. Beyin tarafından vücuda 
verilen sinyaller ile akciğerlerden ge-
len hava akımının boğazdaki tellerden 
geçerek, dilimiz, dudaklarımız ve ağzı-
mızın içinde yer aldığı orkestranın ha-
reketleri sonucunda ses oluşur. Ancak, 
ses çıkarmış olmak yeterli değildir. Ko-
nuşmak için ses dalgalarının karşımız-
daki insanın kulaklarına ulaşması ve 
onun beyninde anlamlandırılması ge-
reklidir. İnsanlar konuşup anlaştığında 
iletişim kurarlar. 

Dünya üzerinde ses dalgalarının an-
lamlandırıldığı pek çok ürün mev-
cuttur. Günümüzde hali hazırda kul-
lanımda olan yaklaşık 7000 civarında 
lisan mevcuttur1. Bu lisanların bazıları 
1000’den az insan tarafından konu-
şulduğu için unutulmaya mahkum-
dur. Bu ürünler insan beyninin ne ka-
dar yaratıcı olduğunun göstergesidir. 
İnsan, benzer fonksiyonları, çalışma 
mekanizması, zeka kapasitesine sa-
hip organlardan oluşmasına rağmen 
nasıl oluyor da bir eşyaya veya bir 
duyguya değişik isimler veriyor, o 
isimleri değişik simgelerle bağdaş-
tırıp yeni sözlükler, yeni lisanlar icat 

edip, topluca bu lisanı benimseyip 
kendi iletişim inovasyonunu yapıyor? 

Peki neden aynı lisanı konuşsak da 
anlaşamıyoruz? Galiba anlaşmak için 
sadece konuşmak yeterli olmuyor. 
Anlaşmak için aynı değerlere sahip 
olmak ve bu değerleri esas alarak ya-
şamak gereklidir. Bu sayede problem-
leri/fırsatları doğru şekilde tanımlayıp 
yaratıcı çözümleri hayata geçirebili-
riz. Değerlerimizi önce ailemizden, 
sonra eğitim aldığımız, çalıştığımız 
kurumlardan ve o kurumlarda veya 
başka ortamlarda tanışıp görüştüğü-
müz, arkadaş olduğumuz insanlardan 
alıyor, kendimizi zenginleştiriyor veya 
fakirleştiriyoruz. Değer aslında insa-
nın anlamlandırdığı bir kavramdır. Bir 
şeye değer vermek onu önemsemek-
tir. Ancak kimileri iyi ve doğru olana 
önem vermezler, kötülük ruhlarının 
parçasıdır (killovatifler) ve kötülükle-
re iyilik kostümü giydirip başkalarına 
pazarlarlar. İyi olduğunu iddia edip 
killovatiflerin pazarladıklarını şu veya 
bu şekilde benimseyenler, hata yap-
tıklarını ve kandırıldıklarını düşünüp 
gereğini yapıp insani değerlere geri 
dönmedikleri sürece insan olmayı 
beceremezler. Bu yüzden insanların 
ve kurumların iyilik ve doğruluğu esas 
alan değerler üzerinde hemfikir olan 
ekosistemleri kurmaları ve geliştirme-
leri gereklidir. 

Son yıllarda “inovatif olmak” hiç ol-
madığı kadar kurumların önemsedik-
leri temel kavramların başında gel-
mektedir. Ancak, her kurumun aslında 
zaten varoluşundan bu yana inovatif 
olma hedefini öyle ya da böyle ger-
çekleştirdiği gerçeğinin unutulmama-
sı gereklidir. Kurumların rekabet güç-

lerinin artırılması için inovatif olmak 
şimdi daha da değerli hale gelmiştir. 

Bir kurumun radikal veya yıkıcı yenilik-
ler yaratması için birilerinin zor, hatta 
imkansız olarak nitelendirdiği hayalle-
ri kurması ve onları hayata geçirmek 
için tutkulu kollektif aklı etkin olarak 
kullanan, aynı lisanı konuşan ekosis-
temi oluşturarak, inovasyon kültürünü 
yaratması ve benimsemesi gereklidir. 

İnsanlık için zor, hatta imkansız inovas-
yonların gerçekleştirildiği kurum olan 
NASA (National Aeronautics and Spa-
ce Administration) 1980’li yıllarda Tek-
noloji Hazırlık Seviyesi 9 (TRL9) olarak 
bilinen bir metodolojiyi icat etmiş ve 
kendi fikirlerini teknolojiye hazırlamak 
amacıyla bu metodolojiyi kullanmaya 
başlamıştır. 2010 yılından itibaren Av-
rupa Birliği’de (European Union) proje-
lerin yapılandırılması ve gerçekleştiril-
mesinde aynı metodolojiyi kullanmaya 
başlamıştır. INO10, NASA’nın geliştirdi-
ği TRL9 metodolojinin bakış açısını tek-
nolojiye hazırlık hedefi ile değil inovas-
yon hedefi ile geliştirilmiş bir ürünüdür.3 
Bu ürün, fikir aşamasından teknolojiye 
transfer aşamasını içeren bir anlayışla, 
aklın, kollektif ve eş zamanlı kullanımı-
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nı sağlayan bir inovasyon lisanı olarak 
geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır2. 

INO10, inovasyon yapma heyecanı 
içinde olan insanların ürettiği fikir aşa-
ması ile başlar. INO1, fikrin üretildiği ve 
kurumlarda fikrin oluşturulup seçildiği 
aşamadır. Eğer fikir onay almış ise bir 
sonraki aşama olan kavramsal tasarım 
aşamasında fikir sahipleri ve fikre katkı 
verecek kollektif akıl, fikrin bilimsel ve 
teknolojik alt yapısını inceleyip tasarlar. 
Bu aşama temel bilimin yoğun kullanıl-
dığı fikre konu olan hipotezin bilimsel 
olarak test edilebilirliğinin tartışıldığı 
aşamadır. Kavram tasarlandıktan son-
ra artık fikrin validasyonu konusunun 
tartışılması gereklidir. Kavramın valide 
edildiği kısım aslında fikre konu olan 
hipotezin nasıl, ne zaman, kimlerle, ne 
kadarlık bir bütçe ile gerçekleştirilip 
nasıl test edileceği ve olası risklerin, bu 
fikrin topluma faydasının yazılı hale ge-
tirildiği yani projelendirildiği aşamadır. 
INO3, proje önerisinin yazıldığı aşama-
dır. Bir fikrin proje önerisinin yazılması, 
kağıt üzerinde fikrin gerçekleşebilirli-
ğinin tüm yönleri ile değerlendirildiği 
anlamına gelir. INO4, yapay ortamda 
validasyon aşamasıdır. Her fikrin yapay 
ortamda validasyonu mümkün olmaya-
bilir. Yapay ortamda validasyon denilin-
ce ilk akla simülasyon programları veya 
ortamları ile fikre konu olan ürünün 
validasyon çalışmaları anlaşılmalıdır. 
Eğer böyle bir imkan var ise bu imka-
nın hayata geçirilmesi fikrin ve önerinin 
gerçekleştirilebilirliğini destekler. INO5, 
laboratuvar ortamında validasyon aşa-
masıdır. Fikre konu olan ürün küçük 
ölçekte üretilip sonrasında test edil-
diğinde laboratuvar ortamında valide 
edilmiş demektir. Üniversiteler genel 
olarak inovasyon yolculuğunu INO5 se-
viyesine kadar gerçekleştirirler. Bu aşa-
madan sonra üniversitede üretilen ürün 
(bilgi, teknoloji, mezun, yayın) INO10 
seviyesine erişir ve teknolojiye/topluma 
transfer edilir. INO6 ve INO7 fikre konu 
olan ürüne ait prototip üretim ve vali-

dasyon aşamasıdır. Bu aşamalar genel-
de enstitülerin ve Ar-Ge merkezlerinin 
misyonları ve alt yapıları gereği yap-
makla yükümlü ve muktedir oldukları 
aşamalardır. INO7 aşamasını başarı ile 
geçmiş olan fikir artık seri üretimde ya-
pılacak deneme üretimler (INO8) ve bu 
üretimlerden elde edilen ürünlerin vali-
dasyonları için, yani INO9 aşaması için 
hazırdır. Sanayi kuruluşlarında inovas-
yon olgunluk seviyesi 8 olan bir fikir için 
denemeyi yapacak alt yapıda ise de-
nemeler yapılır ve valide edilir (INO9). 
Sürecin sonunda fikir INO10 aşamasına 
yani ürünün artık müşteri ile buluşacağı 
teknoloji transfer aşamasına ulaşır. Bu 
aşama inovasyonun en önemli aşama-
larından biridir. Zira inovasyon buluşun 
pazar/toplum ile buluşma değer kazan-
ma aşamasıdır. Bu değer genelde para 
ile ölçülse de devletin inovasyonların-
da bir “yasa” nın son onay merciinden 
geçip toplumla buluştuğu an teknoloji 
transfer edilmiş olur. “Yasa”nın toplum-
ca kabul görüp toplumun mutlu olması 
beklenir. Bu yönü ile INO10 her kurum-
daki her çeşit inovasyon için uygundur. 
Devlet bu lisanı en iyi konuşan ve ino-
vasyon olgunluk seviyesinin her kade-
mesini çalıştıran organdır. 

INO10, kurumlardaki insanların aynı 
lisanı konuşmalarını sağlamak için ge-
liştirilmiş İnovasyon Olgunluk Seviye-
lerini gösteren bir lisandır. Bu lisanda 
insanlar “Bu fikir INO6 seviyesindeki 

bir olgunluktadır” dediğinde, “Fikrin 
laboratuvar validasyonunun gerçek-
leştirilmiş ve prototip aşamasına geti-
rilmiş” olduğu anlaşılır. Bu seviyeden 
sonra artık fikrin teknolojiye transferi 
için çok az yol kalmış anlamına gelir. 
Bazen de fikrin teknolojiye transferi 
prototip gerçekleştirme yapılmadan 
doğrudan seri üretim gerçekleştirme 
ve validasyonu ile de yapılabilir. 

İnovasyon, merak ile başlayıp üretilen 
düşüncenin (fikir) değer kazandığı yol-
culuktur. Bu yolculukta yer alan insan-
ların aynı lisanı konuşması yolculuğun 
keyifli ve yaratıcı olmasını sağlayacağı 
gibi, yolculuğa katılan kollektif aklın 
yeni keşifler için yeni yolculuklara çık-
masında da motive edici olacaktır. 

Gelecek aynı lisanı kullanan ve böylece 
birbirini iyi anlayıp hızlı karar verebilen 
ekosistemleri kurmuş organizasyonla-
rın hayalleri ve başarıları ile şekillene-
cektir. İnovasyon yolculuğunuzun lisanı 
INO10, rotası IValue7 olması dileğiyle…

1. https://www.ethnologue.com/gui-
des/how-many-languages, 17.12.2018.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Tech-
nology_readiness_level, 17.12.2018.
3. Ö. Keleş, T. Battal, A Model for 
Innovation Culture Management in 
Organizations (IVALUE 7), Internati-
onal Journal of Innovation (IJI) Vol. 
5, Num.3 (2017).

BAKIŞ AÇISI PERSPECTİVE Malzeme, Metalurji, Otomasyon ve Üretim Teknolojisi / Material, Metallurgy, Automation and Extraction Technology



BANKA HESAP NUMARALARI - Bank Account Numbers

ABONE FORMU / SUBCRIBTION FORM

Hesap No: 401414

IBAN: TR810006400000111350401414

Akbank

Hesap No: 37341

IBAN: TR700004600420888000037341
IBAN (RATING NUMBER): TR230006400000211353416049
ACCOUNT NO: 3416049

 ..../..../....   ..../..../....

150 100 80 






