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Değerli Okuyucu Dostlarımız, 

Pandemi döneminde ülkemiz de yangınlar, 

sel baskınları, mülteci işgalleri v.s. bir kaosun 

içinde yaşama mücadelesine devam ediyoruz. 

Yaşadıklarımız yapılanlar, kararlar, eleştiriler, 

cevaplar hep soru işaretleriyle dolu! Ülkemiz 

nereye gidiyor! Siyasi kutuplaşma! Sonumuz 

dilerim hayırlı olur. Bu yazı ile başlamıştım ge-

çen sayıda. Neler mi oldu. 

Pandemide ki normalleşme ile ölüm ve hasta sayısı artmakta. Yanan güzelim yerler turizm ba-

kanlığına devredilip yerleşim alanlarına girdi. Mülteci işgali devam ediyor. Siyasi kutuplaşma 

her geçen gün artıyor. Ekonomi allak bullak. Okullar açıldı toplamda 180 okul karantinaya alındı 

v.s. Hukuk ise ayrı bir olay, burası Türkiye her an her şey olabilir az sonra…

Bu sayımızda Metalurji sektörüne emeği geçmiş M. Önder Yücel ile söyleşi gerçekleştirdik. 

Sektörün önemli fuarlarından EMO İtalya, WIN Eurasia, kalite fuarları başlayacak ve bizler bu 

fuarlarda olacağız. Kurallara uygun bir şekilde herkesi bekliyoruz.

Bizler müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla 2012 yılından beri dijital ortamda dergilerimizi 

yayınlayarak ve sosyal medyada güncelliği korumak amacıyla hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

Basılı yayınlarımızı kargo yolu ile iletirken dijital ortamda sizlere ulaşılmasının rakamlarla rapor-

lanmasını gerçekleştirebiliyoruz.

Yaptığımız bu hizmetlerle çağın yapay zekası ile sizlere değer katmaya devam ediyoruz. Bun-

dan dolayı sektörün haber akışını sağlamak için bizleri desteklemenizi bekliyoruz. Bu zamana 

kadar destekleyenlere teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz.

Bu süreç için de üretimde ki yenilikleri ve sektör haberlerini bizlere olan güvenizle sizlere her 

kanaldan ulaştırmaya çalışıyoruz.

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

Güçlü ve sağlıklı yarınlar için. Gelecek nesillere güzel günler bırakmanın bilinciyle sağlıkla kalın.

Kenan ANIL

Prestij Yayıncılık uygulamamızı
Ücretsiz indirebilirsiniz

kenananil@prestijyayincilik.com.tr
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TüRKİYE ÇElİK üRETİCİlERİ 
DERNEĞİ DEĞERlENDİRME
ÇELİK ÜRETİMİ 
Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2021 yı-
lının Temmuz ayında, 2020 yılının aynı 
ayına göre %2,5 oranında artışla 3,2 
milyon ton oldu. Ocak-Temmuz döne-
minde ise Türkiye, 2020 yılının aynı dö-
nemine göre %17,7 artışla 22,3 milyon 
ton ham çelik üretti.

ÇELİK TÜKETİMİ
2021 yılının Temmuz ayında, nihai ma-
mul tüketimi, 2020 yılının aynı ayına 
kıyasla %4,9 artışla 2,8 milyon ton se-
viyesinde gerçekleşti. Ocak-Temmuz 
dönemi itibariyle tüketim %25,3 artışla 
20,2 milyon ton seviyesine yükseldi.

DIŞ TİCARET
İhracat
Çelik ürünleri ihracatı, Temmuz ayın-
da, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla, 
miktarda %10,6 artışla 1,6 milyon ton, 
değerde ise %98,1 artışla 1,4 milyar 
dolar oldu. Ocak-Temmuz dönemin-
de ihracat, 2020 yılının aynı dönemine 
göre miktarda %15,9 artışla 10,8 milyon 
ton, değerde ise %69,5 artışla 8 milyar 
dolar oldu.

İthalat
Temmuz ayında miktarda %15,9 ora-
nında artışla 1,4 milyon ton, değerde 
ise %113 artışla 1,3 milyar dolar olan 
ithalat, Ocak-Temmuz döneminde de, 
miktarda %32,2 artışla 9,6 milyon ton, 
değerde %85 artışla 7,9 milyar dolar 
seviyesine yükseldi.

Yılın ilk 7 ayında 3,2 milyon tonluk sac 
ithalatının yaklaşık 2,5 milyon tonluk 
bölümü Rusya, Ukrayna, Hindistan ve 
Çin’den yapılmıştır. Rusya’dan yapılan 
ithalat %89,6 artışla 1,3 milyon tona, 
Ukrayna’dan yapılan ithalat %108 artış-

la 675 bin tona, Hindistan’dan yapılan 
ithalat ise %5000 gibi keskin bir artışla 
315 bin tona ulaşmıştır. Ayrıca, Çin ve 
Japonya’dan yapılan ithalatta da yük-
sek oranlı artışlar gözlenmektedir.

Neredeyse çelik ürünleri ihracatımızın 
hiç olmadığı bu ülkelerden Dahilde 
İşleme Rejimi kapsamında gerçekleşti-
rilen 2,2 milyar dolarlık ithalat çelik sek-
törümüzü tahrip etmektedir.

Dış Ticaret Dengesi
2020 yılının Ocak-Temmuz dönemin-
de %110 olan ihracatın ithalatı karşıla-
ma oranı, 2021 yılının aynı döneminde 
%100,8 seviyesine geriledi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ
Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tara-
fından açıklanan 2021 yılı Temmuz ayı 
ham çelik üretimi istatistiklerine göre, 
dünya Ham çelik üretimi 2020 yılının 
Temmuz ayına göre %3,3 oranında ar-
tış ile 162 milyon ton oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ise, dünya 
ham çelik üretimi, 2020 yılının aynı dö-
nemine kıyasla, %12,4 artış kaydederek 
1,2 milyar tona ulaştı.

2021 yılının Ocak-Temmuz dönemin-
de, Çin’in ham çelik üretimi 2020 yılının 
aynı dönemine kıyasla, %8 oranında ar-
tışla 649 milyon tona yükselirken, ikinci 
sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik 
üretimi %28,7 artışla 68 milyon ton, 
üçüncü sırada bulunan Japonya’nın 
ham çelik üretimi ise %16,2 oranında 
artışla 56 milyon ton olarak gerçekleşti.

DEĞERLENDİRME
2021 yılının ilk yarısı baz etkisinden 
kaynaklı artışların yaşandığı bir dönem 

olurken, özellikle Nisan ve Mayıs ayla-
rında üretimde %45 civarında artış göz-
lenmiştir. Haziran ayı sonrasında baz 
etkisinin ortadan kalkması, Temmuz ayı 
çelik üretiminde etkisini göstermiştir. 
Buna rağmen, Temmuz ayındaki %2,5 
üretim artışıyla Ülkemiz, dünya sırala-
masında Almanya’yı geride bırakarak 
tekrar 7. sıraya yükselmiştir.

Üretimde yakalanan artış eğiliminin ko-
runması halinde, 2017 yılında gerçek-
leşen 37,5 milyon tonluk rekor üretim 
seviyesinin geride bırakılarak 39 milyon 
ton civarında üretim seviyesine ulaşıl-
ması beklenmektedir.

Temmuz ayında çelik ithalatımızdaki 
%15,9’luk artış sebebiyle, tüketim içeri-
sindeki ithalatın payı 2020 yılına kıyasla 
6 puanlık artışla %48 seviyesine yüksel-
miştir.

Türk çelik üreticilerinin dünya piya-
salarındaki yoğun koruma tedbirleri 
sebebiyle ihracatta ciddi sıkıntılarla 
karşılaştıkları bir dönemde, yurtiçi tüke-
timdeki ithal ürünlerin payının %48 gibi 
olağanüstü bir seviyeye ulaşması yal-
nızca sektörümüzü değil, ekonomimizi 
de tahrip eder duruma gelmiştir.

Yassı ürün üreticisi MMK’nın 2 milyon 
tonluk kapasitesinin devreye girdiği 
ve diğer kuruluşlarımızın kapasitele-
rinin de 2022 yılından itibaren hızlı bir 
şekilde devreye gireceği hususu göz 
önünde bulundurularak, daha fazla 
gecikmeksizin başta Rusya, Ukrayna ve 
Hindistan olmak üzere, Türkiye’ye DİR 
kapsamında yapılan olağanüstü yassı 
sıcak ürün ithalatının sınırlandırılabil-
mesini teminen gerekli tedbirlerin alın-
ması hayati önem taşımaktadır.
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Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 
14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuru-
luşu olan Otomotiv Sanayii Derneği 
(OSD), Ocak-Temmuz dönemine ait 
üretim ve ihracat adetleri ile pazar ve-
rilerini açıkladı. Buna göre, yılın yedi 
ayında toplam otomotiv üretimi bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
11 artarak 705 bin 79 adet, otomobil 
üretimi  de  yüzde 2 artarak 449 bin 
550 adet olarak gerçekleşti. Traktör 
üretimiyle birlikte toplam üretim ise 
738 bin 329 adet oldu. Bu dönemde, 
otomotiv sanayisinin kapasite kullanım 
oranı yüzde 62 olarak gerçekleşti. Araç 
grubu bazında kapasite kullanım oran-
ları ise hafif ticari araçlarda (otomobil 
+ hafif ticari araç) yüzde 61, ağır ticari 
araçlarda yüzde 58, traktörde yüzde 76 
seviyesinde gerçekleşti. 

Ticari araç üretimi yüzde 30 arttı
Ocak-Temmuz döneminde ticari araç 

İlK YEDİ AYDA OTOMOTİV üRETİMİ 
YüZDE 11, İHRACATI YüZDE 7 ARTTI!

üretimi bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 30 artış gösterdi. Bu dö-
nemde, ağır ticari araç grubunda üre-
tim yüzde 56 artarken, hafif ticari araç 
grubunda üretim yüzde 28 arttı. Yılın ilk 
yedi ayında, toplam ticari araç üretimi 
255 bin 529 adet olarak gerçekleşti. 
Pazara bakıldığında ise, Ocak-Temmuz 
döneminde bir önceki yılın aynı döne-
mine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 
95, hafif ticari araç pazarı yüzde 40 ve 
ağır ticari araç pazarı yüzde 112 arttı. 
Özellikle ağır ticari araç grubunda bir 
önceki yıla göre artış gerçekleşmesine 
rağmen baz etkisi dikkate alındığında 
2015 yılına göre kamyon pazarı yüzde 
31, otobüs ve midibüs pazarı yüzde 31 
oranında daraldı.

Pazar 10 yıllık ortalamaların 
yüzde 6,4 üzerinde
Yılın ilk yedi ayını kapsayan dönemde 
toplam pazar geçen yıla göre yüzde 31 

artarak 461 bin 730 adet düzeyinde ger-
çekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı 
da yüzde 27 oranında arttı ve 346 bin 
636 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar 
dikkate alındığında 2021 Ocak-Tem-
muz döneminde toplam pazar yüzde 
6,4, otomobil pazarı yüzde 10 oranında 
arttı. Ağır ticari araç pazarı yüzde 4 ora-
nında azalırken, hafif ticari araç pazarı 
ise son on yıllık ortalamanın paralelinde 
gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil sa-
tışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olur-
ken, hafif ticari araç pazarında yerli araç 
payı yüzde 53 olarak gerçekleşti. 

Yedi ayda 512 bin 
adetlik ihracat gerçekleşti
Ocak-Temmuz döneminde otomotiv 
ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre adet bazında yüzde 27 artarak 
512 bin 320 adet olarak gerçekleşti. 
Otomobil ihracatı ise yüzde 3 oranın-
da azalarak 322 bin 874 adet oldu. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) veri-
lerine göre, otomotiv sanayi ihracatı 
Ocak-Temmuz döneminde toplam 
ihracattan aldığı yüzde 13,5 pay ile ilk 
sıradaki yerini korudu.

İhracat dolar bazında yüzde 27 
artarak 16,7 milyar dolara ulaştı
Ocak-Temmuz döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre toplam oto-
motiv ihracatı Dolar bazında yüzde 27, 
Euro bazında ise yüzde 17 arttı. Bu dö-
nemde, toplam otomotiv ihracatı 16,7 
milyar dolar olarak gerçekleşirken, 
otomobil ihracatı yüzde 7 artarak 5,4 
milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti. 
Euro bazında otomobil ihracatı ise 
yüzde 1 azalarak 4,5 milyar Euro oldu. 
Yılın ilk yedi ayında dolar bazında ana 
sanayi ihracatı yüzde 18 oranında ar-
tarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 
42 oranında arttı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Temmuz verilerini açıkladı. 
Yılın ilk yedi ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 11 artarak 705 bin 79 adet, otomobil üretimi yüzde 
2 artarak 449 bin 550 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle 
birlikte toplam üretim ise 738 bin 329 adede ulaştı. Aynı dönem-
de, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 7 artarak 512 bin 320 
adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 3 azalarak 332 bin 874 
adet oldu. Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar geçen yıla 
göre yüzde 31 artarak 461 bin 730 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu 
dönemde, otomobil pazarı yüzde 27 oranında arttı ve 346 bin 636 
adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında Ocak-Tem-
muz döneminde toplam pazar yüzde 6,4 ve otomobil pazarı yüzde 
10 arttı. Ağır ticari araç pazarı yaklaşık yüzde 4 azalırken, hafif ti-
cari araç pazarı ise on yıllık ortalamanın paralelinde gerçekleşti ve 
yüzde 2 oranında azaldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri-
ne göre, Ocak-Temmuz döneminde toplam ihracattan yüzde 13,5 
pay alan otomotiv sanayisi yılın ilk yedi ayını lider tamamladı.
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TAYSAD’IN “İŞ MüKEMMEllİĞİ PROjESİ” İlE 
YIlDA 16,5 MİlYON Tl’lİK İYİlEŞME SAĞlANDI!

Taşıt Araçları Tedarik 
Sanayicileri Derneği 

(TAYSAD), beşinci verim-
lilik projesi olan İş Mü-

kemmelliği Grup 3 Proje-
si’nin ikinci faz gelişim ve 

değerlendirme toplantı-
sını; katılımcı firmalarla 

birlikte gerçekleştirildi. 

Geçen yılın Ocak ayında başlatılan ve 
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın da Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği (UR-
GE) kapsamında desteklediği projenin 
ikinci etabında katılımcı firmalar, top-
lam 16,5 milyon TL tutarında iyileşme 
sağladı. Konu hakkında açıklamalarda 
bulunan TAYSAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Albert Saydam, katılımcı firmaların 
projeden gün geçtikçe daha fazla fayda 
sağlamaya başladığını belirterek, “Bu 
sonucun diğer üyelerimize de örnek 
teşkil edeceğini umut ediyorum” dedi. 

Türk otomotiv tedarik sanayinin tek 
temsilcisi TAYSAD, beşinci verimlilik 
projesi olarak yürüttüğü ve T.C. Ticaret 
Bakanlığı’nın da Uluslararası Rekabetçi-
liğin Geliştirilmesi Tebliği (UR-GE) kap-
samında desteklediği İş Mükemmelliği 
Grup 3 Projesi’nin gelişim değerlen-
dirme toplantısını düzenledi. Toplantı; 
katılımcı firmalarla birlikte online or-

tamda gerçekleştirdi. Yapılan 
açıklamada Ocak 2020’de 

başlatılan projenin birinci 
ve ikinci etabında, katı-
lımcı firmaların toplamda 
16,5 milyon TL tutarında 
iyileşme sağladığı ak-
tarıldı. Katılımcı firma-
ların projeden sağladı-
ğı faydanın önemine 
dikkat çeken TAYSAD 
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Albert Saydam, 
“Katılımcı firmalar 
projeden gün geç-
tikçe daha fazla fayda 
sağlıyor. Bunun çok 
önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Elde 
edilen sonucun diğer 

üyelerimize de örnek teşkil edeceğini 
umut ediyorum” diye konuştu. 

“Kümeler içerisinde emsal bir proje”
Toplantıya katılan T.C. Ticaret Bakanlığı 
İhracat Uzmanı Zeynep Sezen de pro-
jenin kümelenme projeleri açısından 
emsal teşkil ettiğinin altını çizdi. “UR-
GE projeleri uluslararası rekabetçiliğin 
geliştirilmesi ve desteklenmesi tebliği 
çerçevesinde yürütülen projelerdir” 
açıklamasını yapan Sezen, “Firmaları-
mızın küçüklü büyüklü bir araya gelerek 
kümelenme mantığı çerçevesinde re-
kabetçilik gücünü artırarak kendilerini 
geliştirmelerini hedefliyoruz” dedi. Söz 
konusu proje kapsamında TAYSAD çatı-
sı altında otomotiv sektörü kümesi oluş-
turulduğunu ve kümelenme mantığının 
bu projede şekil bulduğunu vurgulayan 
Sezen, çalışmada yer alan firmaların bir-
birleriyle olan etkileşimini görmekten 
dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Üçüncü faz sonunda 
hedef; 25 milyon TL!
TAYSAD İş Mükemmelliği UR-GE Grup 
3 Projesi’nin uygulama çalışmalarını 
yürüten ve proje hakkında bilgi veren 
İdealkoç Genel Müdürü Ömer Faruk 
Tezcan ise “Pandemi dönemine denk 
gelen bu proje bizlere insanların iste-
diklerinde her şeyi başarabildiğini ye-
niden gösterdi” diye konuştu. Projenin 
şirketlere sağladığı ekonomik faydaya 
da değinen Tezcan, “2020 Ocak ayında 
başlayan Grup 3 projemizde TAYSAD 
üyesi 10 firma, pandemiye karşın pro-
jenin birinci ve ikinci fazında yaptıkları 
çalışmalarıyla 16,5 milyon TL’lik kazanç 
elde etti. Üçüncü faz sonunda bu kazan-
cın 25 milyon TL’ye ulaşacağına inanıyo-
rum” açıklamasını yaptı. 

TAYSAD’dan Örnek Proje!



5M İndüksiyon - Ergitme 
Sistemleri ile Maksimum Verimlilik ve Güvenle
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Cezayir’e düzen-
lenen ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve 
beraberindeki heyet Tosyalı Algerie tesislerinde incelemelerde bulun-
du. Tosyalı Algerie’nın bir Türk şirketinin yurt dışındaki en büyük 
yatırımı ve aynı zamanda dünya çelik endüstrisinde, son yıllarda 
hayata geçen en önemli komplekslerden biri olduğunu söyleyen Tos-
yalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Kullandığımız 
teknolojilerle küresel rekabette öne çıkan Tosyalı Algerie, Doğrudan 
İndirgenmiş Demir (DRI) teknolojisi sayesinde dünyanın en yeşil ve 
çevreci çeliğini üreten tesisler arasında yer alıyor” dedi. 

Tosyalı Holding, Türkiye’nin global çe-
lik üreticisi olarak 3 kıtada sayıları 30’u 
bulan tesis ve yaklaşık 15.000 çalışanıyla 
küresel büyümesini sürdürüyor. Dünya 
Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre 
2020 yılında dünya çelik üreticileri ara-
sında 82. sırada yer alan Tosyalı Hol-
ding, Cezayir’deki 4. etap yatırımlarını 
aralıksız olarak sürdürüyor. 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan-
lığı tarafından Cezayir’e düzenlenen 
ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanımız 
Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki 
heyet Tosyalı Algerie tesislerinde ince-
lemelerde bulunurken Tosyalı Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da 
Cezayir’de yaptıkları yatırımlarla ilgili 
önemli açıklamalarda bulundu. 

TOSYAlI CEZAYİR’DE DüNYANIN 
EN ÇEVRECİ ÇElİĞİNİ üRETİYOR

Tosyalı Holding’in tüm global başarıla-
rının temelinde şirketin yurt dışındaki ilk 
yatırımı olan Tosyalı Algerie’nın önemli 
bir yeri olduğunu söyleyen Fuat Tosyalı 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Tosyalı Alge-
rie, bir Türk şirketinin yurt dışındaki en 
büyük yatırımı ve aynı zamanda dünya 
çelik endüstrisinde, son yıllarda haya-
ta geçen en önemli komplekslerden 
biri. Bu tesisimiz, hidro-karbon temelli 
şirketleri dışarıda tuttuğumuzda, Ceza-
yir’de gerçekleştirilen en büyük sanayi 
yatırımı. Kullandığı teknolojilerle küre-
sel rekabette öne çıkan Tosyalı Algerie, 
Doğrudan İndirgenmiş Demir (DRI) tek-
nolojisi sayesinde dünyanın en yeşil ve 
çevreci çeliğini üreten tesisler arasında 
yer alıyor. Sanayide öncü yatırımlarımız, 
yarattığımız istihdam ve sürdürülebilirlik 

odaklı teknolojilerimizle Cezayir’de dev-
letin üst kademesi başta olmak üzere 
farklı platformlarda örnek gösteriliyoruz. 
Bu bizi ülkemiz ve insanımız adına gu-
rurlandırıyor ve daha iyisini yapmak için 
cesaret veriyor. Cezayir’deki tesisimiz-
deki katma değer yaratan yatırımlarımız 
devam edecek. Temellerini 2011 yılında 
attığımız ve 4. etap yatırımı devam eden 
Tosyalı Algerie, tüm etaplar tamamlan-
dığında, 7,5 milyon tonu entegre ma-
den tesisinden olmak üzere, 8,5 milyon 
tona ulaşan yassı ve uzun mamul kapasi-
teli bir sanayi tesisine dönüşerek küresel 
büyümemizin sürükleyici gücü olacak.”

Tosyalı Algerie’dan dünya rekoru
Tosyalı Algerie’nın ilk etabı 2013, ikinci 
etabı 2015 ve üçüncü etabı da 2018’de 
tamamlandı. Yıllık 2,5 milyon ton ka-
pasiteli dünyanın en büyük DRI üretim 
tesisleriyle birlikte, DRI ile çalışan dün-
yanın en büyük ark ocağını barındıran 
Tosyalı Algerie, 2020 yılında 2,23 mil-
yon ton/yıl üretim rakamına ulaşarak 
dünya rekoru kırdı.

Cezayir’in en büyük limanı da Tosyalı’dan!
Sanayi ve endüstri bölgeleri yönetimi ve 
işletmesinde uluslararası seviyede bilgi 
birikimine sahip bir grup olan Tosyalı 
Holding, liman işletmeciliğine yönelik 
yatırımlarını da sürdürüyor. Türkiye’de 
İskenderun’da mevcut liman işletmesi 
ve Erzin’de yapımı planlanan liman ya-
tırımının yanı sıra Tosyalı’nın Cezayir’de 
de büyük bir liman yatırımı bulunuyor. 
200.000 DWT büyüklüğünde gemilerin 
yanaşarak tahliye edilmesine imkân sağ-
layan Cezayir’deki bu liman işletmesi, 
gemi yanaşma ve 150 bin tonluk yük in-
dirme kapasitesiyle Cezayir’in en büyük 
limanı olma özelliğini taşıyor. Avrupa’nın 
en uzun hatlarından biri olan 12 km’lik 
konveyör bant sistemi sayesinde liman-
dan fabrikaya kadar hiçbir araç kullanma-
dan saatte 4.000 ton taşıma yapılabiliyor.
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2020 yılında da döküm üretimi beklen-
tilere paralel olarak ilk çeyrekte normal 
seyrinde ilerlerken, Covid-19’un etkisiy-
le ikinci çeyrekte ciddi kayıplar yaşandı. 
Bilhassa yurt içinde ve Avrupa otomotiv 
endüstrisinde üretimde yaşanan duruş-
lar, sektörü önemli ölçüde etkiledi.

Bu dönemde TÜDÖKSAD olarak ger-
çekleştirdiğimiz Etki Analizi anketleri-
ne göre; dökümhanelerimizin yaklaşık 
%74’ü sipariş ertelemeleri ve iptalleriy-
le karşılaşırken kısa vadeli üretim kay-
bı yaklaşık %48’e ulaştı ve ilk altı aylık 
dönemde bir önceki yıla göre üretim 
hacminde %23,9’luk bir kayıp yaşandı.

Pandemi süreci içerisinde ulusal sağ-
lık sistemimizin sahip olduğu güçlü 
yoğun bakım altyapısı ve hedefe yö-
nelik karantina uygulamalarıyla birlik-
te Kovid-19 vaka sayılarının kontrol al-
tına alınması Haziran ayında sınırlama 
önlemlerinin gevşetilmesini berabe-
rinde getirdi ve akabinde uluslararası 
piyasalarla birlikte “Normalleşme” 
sürecine girildi. Normalleşme döne-
minde 2020 üçüncü çeyreğinde yurt 
içi siparişlerin canlanmasıyla birlikte 
özellikle Avrupalı döküm alıcısı sektör-
lerden gelen yoğun siparişler Türkiye 
Metal Döküm Sektörünün büyük bir 
ivme yakalamasını sağladı.

Bu doğrultuda, salgının ilk fazı sonrasın-
daki dönemlerde, İmalat Satın alma Yö-
neticileri Endeksleri (PMI), pandeminin 
etkisine rağmen 2019’daki sanayi üreti-
mindeki daralmadan sonraki toparlan-
manın işareti olan 2020’de eşik değer 
olan 50 seviyesinin üzerinde seyretti.

Nisan ayında tarihi en düşük seviye-
si olan 33.4’e ulaştıktan sonra İmalat 
PMI, Temmuz ayında 56.9 ile tarihi en 
yüksek seviyesini kaydetti. Reel kesim 
güvenindeki toparlanma ise yıl sonuna 
kadar devam etti. Endeks Aralık ayında 
110,4’e yükseldi ve 2018 Şubat ayından 
bu yana en güçlü seviyesine ulaştı.

Yılın ikinci yarısında COVID-19 vaka sa-
yısındaki keskin artışlara rağmen, metal 
dökümhaneleri uyguladıkları tavizsiz 
önlemler sayesinde üretim faaliyetleri 
kesintisiz sürdürdü. İlk yarıda %53,1’e 
gerileyen kapasite kullanımı yeniden 
%61’i aşarak özellikle son çeyrekte kay-
da değer üretim artışları gözlendi.

Türkiye Metal Döküm Sektörü, 
2020 yılını %6,2 kayıp ve 
toplamda 2,2 milyon tonluk 
üretim hacmiyle atlatmayı başardı
Üretim miktarındaki daralma esas ola-
rak demir dışı döküm üretimindeki 
azalmadan kaynaklanırken, demir dışı 
döküm üretim hacmi %11,6 düşüşle 
506,8 bin tona ve demir dışı döküm-
lerin toplam üretim içerisindeki payı 
2020’de %23,3’e geriledi. Öte yandan 
önceki yıl yüzde 69 olan ihracat oranı-
nın yüzde 79’a yükselmesi demir-dışı 
metal dökümünün ihracat miktarının 
sabit kalmasını sağladı.

TüRKİYE METAl DÖKüM SANAYİ 
2020’DE GüÇlü KONUMUNU KORUDU

Türkiye Döküm Sanayi, Amerikan Dökümcüler Birliği (AFS)’nin 
Ocak 2021 tarihinde yayınladığı 2019 yılı verilerini içeren”54. Dün-
ya Döküm Üretimi İstatistikleri”ne göre toplam 2 milyon 314 bin 245 
ton üretimle iki basamak yükselerek dünyada 9. ve Avrupa’da İtal-
ya’yı geçerek 2. büyük döküm üreticisi konumuna ulaşmıştı.

Türkiye Döküm 
Sanayicileri Derneği 
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Pik döküm üretimi 2019 yılına kıyasla 
%0,5’lik hafif bir artışla 617.320 tonla 
neredeyse sabit kalırken, sfero döküm 
üretimi %8,5 düşüşle 854.704 ton oldu. 
Öte yandan dış talep, pandemi nede-
niyle gelen siparişler ve tedarik zinciri 
ağlarındaki kaymalara işaret edecek 
şekilde tam tersi bir görüntü sergiledi.

Demir döküm üretimi 2019 yılına kı-
yasla yüzde 5 oranında azalarak 1 
milyon 664 bin ton olarak gerçekleş-
ti. İhracat hacminde yüzde 8’e ulaşan 
kayıp demir döküm ihracat oranının 
yüzde 61’den yüzde 59’a geriledi. 
Pik döküm ihracat oranı 2020’de 
%62,6’dan %47,3’e düşerken sfero 
dökümün ihracat hacmi %12,8 arta-
rak ihracat oranı %66,7’ye yükseldi. 
Pik demir döküm üretiminde kapa-
site kullanımı %70,8’e ulaşırken sfe-
ro döküm için toplam kapasitenin 
%55’inin altına düştü.

Çelik döküm üretim hacmi 2018 yılın-
dan bu yana neredeyse sabit kalarak 
2020 yılında sadece 481 tonluk hafif 
bir kayıpla 192.010 ton olarak gerçek-
leşti. Yurtiçi siparişlerin güçlü olmasına 
rağmen, globaldeki üretim kesintileri 
nedeniyle dış talep zayıfladı ve ihracat 
hacminde %23’lük bir düşüş kaydedildi.

Sektör genelinde 2020 yılı toplam kapasi-
te kullanımı yüzde 67,9’dan yüzde 59,5’e 
geriledi. Üretim hacmi bakımından ihra-
cat oranı yüzde 64 civarında sabit kalırken 
üretim kıymeti bakımından sektörün ihra-
cat oranı yüzde 77’ye yükseldi.

2020 yılı boyunca dalgalı makro ekono-
mik koşullarla paralel şekilde Türkiye me-
tal döküm sektöründeki yatırımlar 2019 
yılına göre %51,3 gibi önemli bir düşüşle 
49,8 milyon Euro’ya geriledi. Yeni tesis 
ve ekipman yatırımlarının önemli bir kıs-
mı beklemeye alınırken gerçekleştirilen 
yatırımların esas olarak proses verimlili-
ğini ve otomasyon seviyesini artırmaya 
yönelik olduğu gözlendi.

Girdi Fiyatlarındaki 
Değişimler Sektör İçin 
Endişe Verici Noktaya Ulaştı
Özellikle döviz kurlarındaki dalga-
lanmalar sektörün hammaddede 
ithalata bağımlı olması nedeniyle 
dökümhanelerin üretim maliyetleri-
ni büyük ölçüde etkiliyor. 2020’deki 
durum, kur krizinin meydana geldiği 
2018’dekinden daha da olumsuz bir 
görüntü çizdi. Yıllık TL/USD ve TL/
EUR döviz kuru değişimleri sırasıyla 
%23,6 ve %35,5 oldu ve Türkiye İsta-
tistik Kurumu’na göre, 2020 yılında 
döküm sektörü için yurt içi ÜFE de-
ğerindeki yıllık değişim %36,6 olarak 
gerçekleşti.
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Sektörel İstatistikleri incelemek için 
www.tudoksad.org.tr/dosyalar

Enerji ve doğalgaz fiyatlarında 2018 
yılından bu yana keskin bir artış gö-
rülüyor. Sanayi tesisleri elektrik ve 
doğal gaz fiyatları bir önceki yıla 
göre sırasıyla %12,7 ve %3,1 artış 
kaydetti. Metal dökümhaneleri ise 
azalan üretim hacmine rağmen bir 
önceki yıla göre elektrik ve toplam 
enerji maliyetlerinde sırasıyla %13,4 
ve %17,0’lük artış bildirdi.

Hammadde fiyatlarındaki sürekli de-
vam eden artış ise 2020 yılında da bir 
önceki yıla göre %15-22 bandında artı-
şa devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerine göre imalat sanayiinde saatlik 
işgücü maliyeti endeksi bir önceki yılın 
%17,3 üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, yüksek işsizlik oranlarına 
ve genç işsizlik oranlarına (sırasıyla 
%12,6 ve %25,8) rağmen metal dö-
küm sektörü, iş gücü eksikliği yaşama-
ya devam ederken, ortalama bordro 
maliyetleri ülke ortalamalarının üze-
rinde seyrediyor. Metal dökümhane-

leri, işçilik maliyetlerinin bir önceki yıla 
göre %23 arttığını belirtiyor.

Türkiye Metal Döküm Sektörü 
Kritik Bir Döneme Giriyor
Hammadde fiyatlarında 2020 yılının 
dördüncü çeyreğinde başlayan artış 
eğilimi 2021 yılında devam etmekle 
birlikte ferro alyaj ve reçine gibi sarf 
malzemeleri fiyatlarında da döviz 
bazında yüksek oranda artışlar görü-
lüyor. Ana girdi fiyatlarındaki dalga-
lanmaların yanında bu malzemelerin 
tedariki noktasında da sorunlar yaşa-
nabiliyor. Yüksek talep kaynaklı olarak 
başlayan fiyat artışları, tedarik ve lojis-
tik zincirinde oluşan kırılmalar sebebi 
ile artarak devam ediyor.

Bilindiği gibi sektörümüzde kullanılan 
hammadde ve yardımcı maddelerin 
önemli bir bölümü ithalat yolu ile karşı-
lanıyor. Bir süredir, temel olarak Ameri-
ka ve Çin arasındaki ticaret dengesinin 
bozulması doğrultusunda ihracatçıların 
konteyner bulmakta zorluk çekmesiyle 

yükselen navlun fiyatları da artmaya 
devam ediyor. Navlun fiyatlarında yakın 
pazarlarda yüzde 30 civarındaki artış, 
özellikle deniz aşırı pazarlarda yüzde 
300- 400 civarına çıktığı görülüyor.

Lojistik sektöründe yaşanan sorunlar, 
enerji maliyetlerindeki yükseliş, artan 
işletme sermayesi ihtiyacı, fiyat istik-
rarsızlığı ve tedarik noktasında yaşa-
nan dönemsel sıkıntılar metal döküm 
sektörünün önünde önemli sorunlar 
teşkil ediyor.

Bu noktada, sektörümüzün geleceği 
açısından söz konusu sıkıntılara ilişkin 
metal dökümhanelerinin, döküm alıcıla-
rının ve dökümhane tedarikçilerinin or-
tak çözüm yolları geliştirmesi ve döküm-
hanelerin üretim maliyetlerindeki bu 
artışların satış fiyatlarına yansıtılabilmesi, 
karlılıklar ve dolayısıyla sürdürülebilirlik 
açısından çok büyük önem taşıyor.



Tel Tretman Teknolojisi

Wiremaster ve Bulkmaster sistemleri
WireMaster ve BulkMaster sistemlerini kullanarak, sfero 
döküm ve kompakt gra� tli dökme demir üretimi otomatik 
hale getirilerek daha güvenilir bir süreç elde edilir. CGI / 
-SG-navigatör ile tretman süreci tamamen kontrol edilebilir, 
raporlanabilir ve insan etkisi de en aza indirilir.

Daha fazla bilgi için:
Heraeus Electro-Nite A.S.
1. Organize Sanayi Bölgesi, Dagıstan Cad.No:15
06935 Sincan-ANKARA
Tel: +90 (312) 267 08 88 
Faks: +90 (312) 267 08 87
e-mail: info.electro-nite.tr@heraeus.com
web: www.heraeus-electro-nite.com

Tel Tretman Teknolojisi
WireMaster
Aktif veya pasif pota kapağı

• Tel aşı ve magnezyumun eş zamanlı ilavesi
• Güvenli bir tretman süreci için tasarlanmış sağlam gövde
• Kolay bakım için servis altyapısı
• Kısa tretman süresi
• Aktif pota kapağı          pota kapağı pnömatik hareketle kapatılır 
• Pasif pota kapağı         pota kapağa doğru kaldırılır

TreatMaster
WireMaster ve Bulkmaster kombinasyonu

• Alyaj malzemeleri ile aşılayıcı ve 
magnezyum telin ilavelerini bir arada 
yapar

• Bobin rafl arı, kesintisiz tel 
beslemesini garantilemek için hızlı 
ve kolay depolama sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır

• Farklı metal kalitelerinin eşzamanlı 
üretimini kolaylaştırır
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CNC ISIl KESİM TEZGAHlARINDA 
AÇIĞA ÇIKAN TOZ VE DUMANA KARŞI 
fİlTRE SEÇİMİ KRİTİK ÖNEMDE 

Isıtma, soğutma ve 
iklimlendirme (HVAC) 

sektöründe 35 yıldır faali-
yet gösteren Bomaksan, 

geliştirdiği ve tesislerinde 
üretimini yaptığı yeni 

nesil çevreci ‘Kompakt 
Jet-Pulse Kartuş Filtreler’ 

ile çalışan sağlığını ko-
rumaya ve işveren dostu 

olmaya devam ediyor. 

Pandemi sürecinde ortak alanlarda 
solunan hava kalitesinin insan sağ-
lığı üzerindeki etkisinin çok daha iyi 
anlaşıldığına dikkat çeken Bomak-
san Genel Müdürü R. Bora Boysan, 
endüstriyel tesislerde filtre seçiminin 
önemine değinerek, “Hem çalışan 
sağlığını korumak hem de işveren 
dostu olmak istiyoruz” dedi. 

CNC ısıl kesim tezgahlarında yapılan 
işlemler çeşitli tehlikeli maddeleri 
içeren farklı miktarlarda toz ve du-
manın açığa çıkmasına neden oluyor. 
Uygulama sırasında yeterli önlemin 
alınmaması ise sağlıksız iş ortamla-
rına, üretim kayıplarına, verimsizlik-
lere, çalışan huzursuzluğuna ve işve-
renin ağır tazminatlar ödemesine yol 
açabiliyor.  1986 yılından bu yana çe-
şitli endüstriyel tesislerin toz, gaz ve 
duman problemlerine çözümler ta-

sarlayan Bomaksan, şimdi de ürettiği 
‘Kompakt Jet-Pulse Kartus Filtreler’ 
ile kapalı alanların iç hava kalitesini 
artırıp tüketicinin temiz hava ortamı 
için en doğru filtreyi tercih etmesini 
sağlıyor.

“Çalışan sağlığı 
her şeyden daha önemli”
Üretim tesislerinde çalışanlar için 
yeterli önlem alınmadığında ekip-
man ve hammaddelerin hastalıklara 
neden olduğunu vurgulayan Bomak-
san’ın Genel Müdürü R. Bora Boysan, 
CNC ısıl kesim tezgahlarında açığa 
çıkan toz ve duman etkilerine çözüm 
sunan, işveren dostu filtre sistemle-
riyle ilgili şöyle konuştu: “Endüstriyel 
tesislerde, çalışan ve ekipman sağlı-
ğı ile ilgili gerekli önlemler alınmadı-
ğında, hem çalışanların sağlığı, hem 
de imalat kalitesi ve süresi olumsuz 

Yazının devamı sayfa 24’de
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anlamda etkileniyor. CNC Isıl Kesim 
sırasında açığa çıkan toz ve dumanın 
sebep olduğu hastalıklar, “Meslek 
Hastalığı” gurubuna giriyor ve ciddi 
yaptırımlara neden olabiliyor. Yine fi-
ber lazer, CO2 lazer, Plazma ve Oksi-
jen kesim sırasında açığa çıkan toz ve 
duman, cihazların  lenslerinin bozul-
masına ve bir çok elektronik aksamın 
negatif etkilenmesine sebebiyet ve-
rip, plansız bakımların sayısını arttırı-
yor. Sağlıklı bir ortam yaratmak ama-
cıyla ürettiğimiz her ürünle çalışan 
sağlığının her şeyden daha önemli 
olduğunun altını çiziyoruz.’’

Maliyet ve enerji tasarrufu sağlıyor
İç hava kalitesi konusunda CNC ısıl 
kesim dumanı ve tozuna yönelik filt-
rasyonun doğru çalışabilmesi için 
sistemi oluşturan tüm bileşenlerin 

doğru seçilmesi ve tasarlanması ge-
rektiğini vurgulayan Bora Boysan, 
‘Kompakt Jet-Pulse Kartus Filtre-
ler’in; fan, filtre, kontrol panosu, toz 
boşaltma ekipmanları ve jet-pulse 
basınçlı hava ile temizlik sistemini 
tek bir üründe bir araya getirdikle-
rini söyledi. Boysan, Bomaksan mü-
hendislerince tasarlanan bu ürün-
lerin hem göze hem de bütçeye 
hitap ettiğini kaydetti. Plug &Play 
(Tak-çalıştır) olarak da adlandırılan 
bu ürünler tüm aksesuarları tek bir 
gövdede toplayarak nakliye & mon-
taj kolaylığı sağlamanın yanı sıra, 

ısıtılan iç ortam havasını yüksek 
verimlilikte temizleyerek ye-

niden solunabilir havaya 
dönüştürebilmesi saye-

sinde enerji tasarrufu 
sağlıyor. Bomaksan 

olarak sürdürü-
lebilirliğe katkı 
sağlayan ürün-
ler tasarladıkla-
rına dikkat çe-

ken Bora Boysan, 
enerji tasarrufu sağla-

yan sistemlerine yönelik şunları 
söyledi: “Filtrasyon sistemle-

rimiz tasarlanırken sürdürülebilirliği 
öncelemeye gayret ediyoruz. Türkiye 
ve dünyada enerji tasarrufuna katkı 
sağlamayı insani bir görev olarak gö-
rüyoruz.”

Filtreler basınçlı hava 
ile otomatik temizleniyor
Toz Toplama Teknolojileri konusun-
da TÜBİTAK destekli Ar-Ge projesi 
geliştiren ilk ve tek Türk firması ol-
duklarının altını çizen Bomaksan Ge-
nel Müdürü Bora Boysan, Jet-Pulse 
filtrasyon sistemlerinin basınçlı hava 
ile otomatik olarak temizlendiğini 
belirtti. Cihazların üzerinde yer alan 
fark basınç sensörleri sayesinde, ba-
sınçlı havanın sadece ihtiyaç halinde 
tüketildiğini, ihtiyaç olmadığı durum-
larda ise basınçlı hava tüketiminin 
engellendiğini ekleyen Boysan, “Bu 
sayede yaygın olarak kullanılan za-
man ayarlı sistemlere göre çok daha 
az basınçlı hava tüketiyor ve yine 
müşterilerimizin önemli miktarlarda 
enerji tasarruf etmelerini sağlıyoruz.  
Bakım maliyetini düşüren bu sistem 
ile aynı zamanda seri imalat yapan 
firmalarda sürekli çalışma imkanı su-
nuyoruz” diye konuştu.

Bomaksan 
Genel Müdürü 
R. Bora Boysan
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DüNYADAN  
“AlüMİNYUM” 
üRETİMİNDEKİ 
GElİŞMElER 
Dünya genelinde emtia fiyatlarında-
ki artış nedeniyle iç piyasadaki bas-
kıyı azaltmak isteyen Rusya, Haziran 
2021’de demir ve demir dışı metaller 
ihracatına vergi getirmeyi planlıyor-
du. Rusal gibi Çin dışında konumlan-
mış dünyanın en büyük Alüminyum 
üreticilerine ev sahipliği yapan Rus-
ya’nın bu “ihracat vergi planı”  Alü-
minyum fiyatlarını yukarı doğru hare-
ketlendirdi. Rusya, net ithalat yapan 
bölgelerde başlıca alüminyum teda-
rikçisi olduğundan, küresel alümin-
yum primleri üzerinde de bilindiği 
gibi bir etki oluştu.

Temmuz 2021 de ; İngiltere-Avust-
ralya merkezli çokuluslu, dünyanın 
en büyük metal ve madencilik şirket-
lerinden biri olarak adlandırılan Rio 
Tinto Grup, Kanadalı sendika Unifor 
ile yapılan görüşmelerin başarısız 
olmasının ardından başlatılan grev 
nedeni ile, Kanada Kitimat’taki BC 
Works alüminyum haddehane tesi-

sinde üretimini  yüzde 35 düşürmeyi 
planladı. 

Brezilya’dan Votorantim SA’nın alü-
minyum bölümü önümüzdeki beş 
yıl içerisinde bira kutularından, uçak 
parçalarına kadar her şey için kulla-
nılacak metal yatırımları planlıyor. 
Bunun için 748 milyon dolarlık bir 
yatırım bütçesini hedefliyor.

Öte yandan; Çin Demir Dışı Metaller 
Endüstrisi Birliği (CNIA) son 13 yılın 
en yüksek seviyesine ulaşan alümin-
yum fiyatlarını değerlendiriyor. Üçün-
cü çeyrek alüminyumunda  arz ve ta-
lep arasında bariz bir  fark olmaması 
ve verimliliği arttırarak artan maliyet-
lerle başa çıkılabilmeyi hedefliyor.

Çin’in Sincan bölgesindeki bir eyalet, 
yasadışı üretimi engelleyebilmek için 
Ağustos ayı itibarı ile 5 alüminyum 
haddehane tesisine üretim limiti koy-
du.  Xinjiang haddehane merkezinde-
ki bu aylık limitlerin, bu yılın başından 
Temmuz ayına kadar olan dönemde-
ki üretim seviyelerinden %10’luk bir 
azalmaya karşılık geldiği belirtiliyor. 

Ülkemizden haberlere gelince; yassı 
alüminyumda son iki yılda yaklaşık 60 
milyon dolar değerinde yatırım yapan 
Assan Alüminyum 2024 yılına kadar 
da 95 milyon dolarlık yatırımlara imza 

atmayı planlıyor. Özellikle yeni soğuk 
hadde hattı ve 3 adet döküm hattı 
yatırımları katma değeri yüksek ürün-
lerin üretilmesine olanak sağlayacak.

Üretim kapasitesini 360 bin tonun 
üzerine çıkaracak bu yeni yatırımlar 
için Assan Alüminyum sürdürülebilir 
bir yaklaşım yürütmekte. Bu amaçla 
Tuzla ve Dilovası’ndaki üretim tesis-
lerinin yıllık enerji tüketimine eş de-
ğer enerji üretimini Manavgat’ta  yer 
alan yenilenebilir enerji üretim tesisi 
sayesinde gerçekleştiriyor. Temiz 
enerji üretiminde I-REC “Internatio-
nal Renewable Energy Certificate-U-
luslararası Yenilenebilir Enerji Sertifi-
kası” alan Assan Alümniyum bu  yeşil 
enerji sayesinde kapsam 2 salınımla-
rının tümünü dengeleyebiliyor. 

Bilindiği gibi doğal süreçlerden fay-
dalanılarak üretilen enerji demek 
olan yeşil enerjide en önemli özellik; 
kullanımdan daha hızlı bir şekilde 
kendini yenileyebilmesi.

Yeşil Enerji Sertifikası, Karbon Azal-
tım Sertifikası ya da Gönüllü Kar-
bon Azaltım Sertifikası gibi isimlerle 
anılan bu sertifikalar genel olarak  
“yenilenebilir enerjinin sertifika-
landırılmasını” ifade etmektedir ve  
uluslararası alanda rekabette pozitif 
katkı sağlamaktadır.

Cüneyt DİNÇEL
cuneyt_dincel@hotmail.com

UZMAN GÖRüŞü 
EXPERT OPINION



— Yeni Nesil İyileştirmeler, Ultra Güvenilir 
    Element Analizinin Yolunu Açıyor

SPECTRO MAXx

Düşük işletme maliyetleri ve minimum bakım gereksinimleriyle yüksek 
analitik performans için geliştirildi
Sektörde benzersiz iCAL 2.0 tek numune standardizasyonu
Bekleme modunda önceki modellere kıyasla %64'e kadar daha az argon tüketimi 
Yenilikçi görselleştirme işlevleriyle kolay cihaz kontrolü 
Yüksek performanslı okumaya sahip sağlam optik sistem 

Sabit Metal Spektrometresi
SPECTRO MAXx
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AKADEMİ METAlURjİ’DE 
DEĞİŞİM VE DÖNüŞüM ZAMANI

Türk Metalurji sektörüne değer katan M.Önder Yücel ile Akademi 
Metalurji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. firması hakkında ve sektörle 
ilgili söyleşi gerçekleştirdik.

Siz, ben 1989 yılında sektörel yayıncı-
lığa başladığımda Pankurt Sanayi A.Ş. 
firmasındaydınız. O zaman rahmetli 
Prof. Dr. Feridun Dikeç hocamızın se-
lamıyla bana ilk destek verenlerden-
diniz. O zamanlar Metalurji Mühen-
disleri Odasında aktif görevler yapan, 
makaleler üreten bir ağabeyimsiniz. 
Sonraları da MISAD Metal Isıl İşlem 
Sanayiciler Derneği’nin oluşumunda, 
yönetiminde emeği geçenlerdensiniz. 

Sayın Önder Bey bize 
kendinizi anlatır mısınız?
Metalurji ve Malzeme Yük. Müh. ola-
rak meslek yaşantıma 1981 yılında ısıl 
işlem ile başladım. Otomotiv sektö-
ründe 2,5  yıllık bir deneyimden sonra 
ısıl işlem sektörüne geri dönüş yap-
tım. Isıl işlem yaşamım şirket büyüme-

leri, şirket ve yeni tesis kuruluşları ile 
geçti. 1993 yılında ısıl işlem yaşamım 
takım çeliklerinin satış ve pazarlaması 
ile kesişti. O günden bu yana bu do-
ğal birliktelik devam ediyor. 2021 yılı 
başı itibari ile Akademi Metalurji’de 
Genel Müdürlük görevini yürütmeye 
başladım. Yıllar içinde kazandığım 
teknik ve yöneticilik deneyimlerimi 
şirketin değişimi, dönüşümü ve büyü-
mesi için harcayacağım.

Uzun yıllar Türk sanayisine 
Isıl işlem sektöründe hizmet 
veren Akademi Metalurji  
firmanızın oluşumu ve gelişimi 
ile ilgili bize bilgi verir misiniz?
Akademi Metalurji 1999 yılında bir ısıl 
işlem şirketi olarak kurulmuş. Bugüne 
gelinceye kadar yaptığı yatırımlar ile 

tuz banyolarından vakum fırınlarına 
teknolojik değişimini sürdürmüş bir 
şirket. Hali hazırda, İkitelli ve Geb-
ze’deki tesislerinde modern ısıl işlem 
fırınları ile faaliyetlerini sürdürmekte-
dir. 2015 yılından itibaren, ısıl işlem 
yanında, takım çelikleri satış faaliyet-
lerine başlamış ve devam ettirmekte-
dir. 2020 Yılında Yönetim Kurulumuz, 
büyüme ve faaliyet alanını genişlet-
me kararı almıştır. Bu karar ile stratejik 
adımlar belirlenmiştir.

Isıl işlem faaliyetlerimizden vakum 
sertleştirme, vakum altında sementas-
yon ve nitrürleme alanında  teknolojik 
odaklı yatırımlara devam edilmesi ka-
rarlaştırılmıştır. Bunun ilk ayağı olarak, 
müşterilerimizin talebi doğrultusunda 
var olan kapasitenin artırılması için 
yatırımlarımız başlamış ve devam et-
mektedir. Firmamız hem yatay hem 
dikey eksende vakum altında ısıl işlem 
olanakları ile sektörde farklı bir yere sa-
hiptir. Yine vakum altında sementasyon 
fırınımız sementasyon sırasında yüzey 
oksidasyonunu engelleyerek, malze-
mede yüksek yorulma mukavemeti 
sağlamaktadır. Kontrollu atmosferde 
nitrürleme bir diğer prosesimizdir.

Takım çelikleri alanında ise, belli bir 
alana odaklı olarak başlayan serüven 
için yeni adımlar atma zamanı gel-
miştir. Bunun için, öncelikle depola-
ma alanı büyütülmesi ve yeni testere 
yatırımları ilk adımları oluşturmuştur. 
Diğer önemli adım ise, standart mal-
zemeler yanında öncelikle odaklan-
dığımız soğuk iş ve sıcak iş takım 
çelikleri alanında özel ürünler ile müş-
terilerimizin aradığı yüksek perfor-
manslı kalıplar için gerekli ürün çeşitli-
liği ve stoklar yaratılmaya başlamıştır. 

Akademi Metalurji
Genel Müdürü
Önder Yücel
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Bu süreç hızla sürecek ve müşteri 
odaklı çalışmamızın temel taşlarından 
biri olacaktır.

Akademi Metalurji olarak hangi 
sektörlere hizmet veriyorsunuz?
Akademi Metalurji’nin hizmet verdi-
ği sektörler çok geniş bir spektruma 
dağılmıştır. Isıl işlem tarafında vakum 
fırınları ile kalıp ağırlıklı çalışmakla 
beraber, nitrasyon ve vakum altında 
sementasyon ve islah işlemleri ile de 
kalıp ve makine imalatı alanına odak-
lanmıştır. Takım Çelikleri alanında te-
mel odaklanmamız soğuk iş ve sıcak 
iş kalıp çelikleridir. Kalıpların kullanım 
alanlarına baktığımızda ise sektörler, 
otomotiv, beyaz eşya, küçük ev eş-
yaları, inşaat ve paketlemeyi başlıca 
sektörler olarak sayabiliriz. Hedefledi-
ğimiz özel çelikler alanında ise savun-
ma, havacılık, petrol ve enerji sektör-
lerini sayabiliriz.  

Ürün çeşitleriniz nelerdir? 
Firmanızı ve ürünlerinizi 
sektördeki rakiplerinizden 
ayıran özellikler nelerdir?
Isıl işlemde, vakum altında takım 
çelikleri ve özel çeliklerin sertleşti-
rilmesi, vakum altında sementasyon 

ve islah işlemi, Kn kontrollü ortamda 
nitrürleme temel işlemlerimizdir.

Takım çeliklerinde ise bugünkü odak-
lanmamız sıcak iş ve soğuk iş takım 
çelikleridir. Standart ürünlerden ESR’li 
ve özel geliştirilmiş çeliklere doğru 
gelişen bir çeşitlilik geliştirmekteyiz. 
HSS, PM takım çelikleri ve özel çe-
likler konusundaki çalışmalarımız de-
vam etmektedir.

Oyal Metal ile işbirliği yaparak, ME-
TAL RAVNE’nin standart malzemeleri 
yanında, soğuk iş takım çeliklerinden 
SIHARD S460 ve sıcak iş takım çe-
liklerinden SITHERM S361R üzerine 
odaklanma kararı aldık. METAL RAV-
NE’nin 400 yılın üzerindeki birikimi 
ve modern yatırımları yeni ürünlerin 
geliştirilmesinde çok güzel bir ortam 
yaratmaktadır. Bu kapsamda özellik-
le metal enjeksiyon alanında yeni bir 
çığır açacağına inandığımız SITHERM 
S361R’nin Türkiye’de tek yetkili satı-
cısı anlaşmasını yaptık. Hem kimya-
sal kompozisyonu hem de sağladığı 
teknik özellikler itibari ile SITHERM 
S361R NADCA standartlarını mini-
mumda sağlayıp çıtayı yükselten bir 
potansiyele sahiptir.

Firmanızın sahip olduğu 
kalite standartları nelerdir?
Firmamız hem ısıl işlem, hem takım çe-
likleri pazarlama ve satış faaliyetlerini 
sürdürürken bir tarafta müşteri odak-
lılık, diğer tarafta ise çalışanına önem 
veren, onu geliştiren, iş sağlığı ve 
güvenliğini ön plan çıkaran, çevreye 
duyarlı bir anlayışla çalışmaktadır. Gü-
nümüzde olmazsa olmaz kalite stan-
dartları olarak ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çev-
re Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
sertifikalarına sahiptir.

Hizmet ettiğiniz Türk imalat 
sektörünü ve iç piyasadaki geliş-
meleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türk imalat sektörü tüm siyasi ve eko-
nomik istikrarsızlıklara rağmen kendi 
çabaları ile büyümeye devam etmek-
le beraber son 10 yıldaki yatırım ve 
büyüme hızı Türkiye’nin ihtiyaçlarının 
gerisindedir. Türkiye’nin başta katma 
değeri yüksek ürünlerin oranını artır-
ma gereksinimi bulunmaktadır. Bu 
elde edilen gelirin ve refahın artma-
sını sağlayacaktır. Güzel gelişmeler 
olmakla beraber yetersiz kalmaktadır. 
Yatırım hızının yavaş olması Türki
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ye’nin yüksek işsizlik oranı için de so-
run oluşturmaktadır. Diğer tarafta ye-
tişmiş eleman ihtiyacı önemli bir yere 
sahip olup, eğitim sistemimizin kalite-
sini yükseltme ihtiyacı bulunmaktadır.

İç piyasaya gelince, tüm olumsuzluk-
lara rağmen, pandemi döneminde 
Türkiye’nin bulunduğu konum ve sa-
hip olduğu kaliteli üretim potansiyeli 
nedeni ile oldukça başarılı bir dönem 
geçirmekte. Bu olumlu atmosfer fir-
mamızın büyüme trendine pozitif kat-
kıda bulunmuştur.

MISAD hakkında düşüncelerinizi 
ve Uluslararası arenada Türk 
Isıl işlem sektörünün yerini 
değerlendirebilir misiniz?
MISAD, tüzüğündeki ifadesi ile “Yurt 

içi ve yurt dışı metal imalat sektörüne 
ısıl işlem hizmeti veren, bünyesinde 
ısıl işlem bölümü olan ve ısıl işlem 
sektörüne hizmet veren tüzel kişi, 
kuruluşlar ile bu kuruluşlara mensup 
gerçek kişiler tarafından kurulmuş-
tur.” Amacı ise “Metal imalat sektörü-
nün gelişmesi ve büyümesi yönünde 
çalışacak Metal Isıl İşlem Sanayicileri 
Derneğinin (MISAD) amacı, üyeleri 
arasında mesleki, teknik, ticari, huku-
ki, kültürel ve idari konularda işbirliği, 
dayanışma ve bilgi alışverişi sağla-
maktır.” şeklinde ifade edilmiştir. Bu 
anlamda kuruluşu gecikmiş olmakla 
beraber ısıl işlem sektörü için güzel 
ve önemli bir oluşumdur. Son yıllarda 
güzel bir gelişme kaydetti. Önemli fa-
aliyetlerinden örnek vermek gerekir-
se, İstanbul Sanayi Odası ile işbirliği 

ile yayınlanan “İSO Isıl İşlem Sanayi 
Sektör Raporu” ve TMMOB Metalurji 
ve Malzeme Mühendisleri Odası ile 
birlikte organize edeceği ve pandemi 
ile 2022’ye ertelenen “MCHTSE Ulus-
lararası Akdeniz Isıl İşlem ve Yüzey 
Mühendisliği Konferansı” çok önemli 
iki çalışma. Diğer taraftan, sektör için-
de bilinçlenme ve gelişimi doğrultu-
sunda yapılacak çalışmalar önümüz-
deki dönemde önemini korumaya 
devam etmektedir.

Uluslararası arenada Türk ısıl işlem 
sektörünün yerini, Türkiye’de yapılan 
kaliteli üretimin çıkarttığı ürünlerdeki 
ısıl işlemler ve yine bu ürünlerin üretil-
mesinde kullanılan kalıpların ısıl işle-
mi olarak ifade etmek gerekir. Türk ısıl 
işlem sektörü sanayide katma değeri 
yüksek ürünlere doğru artış oldukça 
kendisini bu doğrultuda geliştirmesi 
gerekecektir.

Hedeflerinizi paylaşabilir misiniz.
Hedefimiz sektör lideri olmaktır. Bunu 
sağlamak için;
• Müşteri odaklı çalışmak, onların 
beklentilerini rehber kabul etmek,
• Yüksek kalitede ürün temin etmek,
• En iyi hizmeti vermek,
• Teknolojik gelişmeyi takip ederek, 
gerekli yatırımları yapmak,
• Çalışanlarımızın yetkinliklerini en 
üst seviyeye çıkartmak,

Ve tüm bu bileşenleri faaliyetlerimizin 
odağında tutmak olacaktır.

Hedeflerimiz doğrultusunda, dene-
yimli kadrolarımız ile, iş ortağımız 
müşterilerimize kaliteli, hızlı ve çözüm 
üreten teknik destek içeren bir hiz-
meti sunuyoruz. Sunduğumuz hizmet, 
yüksek performanslı takım çelikleri, 
kaliteli ısıl işlem, çözüm üreten teknik 
destek, talep edilmesi halinde kapla-
ma ve işlenmiş malzeme temini ile bir 
hizmet paketidir.
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niton taşınabilir XRF ve niton portatif LIBS
karbon analizinde portatif devrim
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ŞİRKETlERİN DERDİ VERİ İHlAlİ 

Veri ihlallerinin maliyeti yıldan yıla artmaya devam ediyor. Siber 
güvenlik kuruluşu ESET pandemi sürecini de göz önüne alarak önü-
müzdeki dönemde kuruluşların yaşanan ihlalleri ve ihlallerin neden 
olduğu maliyetleri azaltabilmesi için değerlendirmelerde bulundu.  

COVID-19 pandemisi, nadiren karşımıza 
çıkabilecek bir krizdi. Pandeminin haya-
tımıza girmesiyle dijital dönüşüm hızlan-
dı. Şirketlerin saldırı yüzeyleri genişledi. 
Dikkatler ve kaynaklar hayati öneme 
sahip güvenlik projelerinden uzaklaştı. 
IBM tarafından yayınlanan Veri Sızıntısı-
nın Maliyeti, 2021 raporuna göz atıldı-
ğında pandemi sürecinin veri ihlallerinin 
artmasında etkisi görülüyor. Buna karşın 
ESET uzmanları 2020’den önceki son 
birkaç yılda da sızıntıların maliyetinde 
artış olduğunun  altını çiziyorlar. 

IBM tarafından yayınlana rapora göre 
veri ihlali maliyetleri geçen yılın rapo-
runda 3,86 milyon Amerikan dolarıy-
ken, bu yıl bu maliyet yüzde 10 artarak 
4,24 milyon Amerikan doları oldu. 50 
ila 65 milyon tutarındaki “mega ihlal-
ler” için ise, bu maliyet 2020 yılında 
392 milyon Amerikan dolarıyken,yüzde 
2 artışla 401 milyon Amerikan doları 
seviyesine geldi. Rapora göre çalıntı 
kullanıcı bilgileri ihlallerin en büyük 
nedenleri arasında yer alıyor. Müşteri-
lerin kişisel verileri (parolalar ve isimler 

de dahil) bu olaylarda ifşa olan en yay-
gın veri türlerinden ve ihlallerin yüzde 
44’ünü oluşturuyor. 

Pandeminin rolü
2020 ve 2021 yıllarında veri ihlalleri-
nin maliyetinin büyük bir artış göster-
mesinde pandeminin önemli bir rolü 
olduğu görülüyor. Güvenli olmayan 
uzaktan çalışma uç noktaları, evden 
çalışanların dikkatsiz olması, yetersiz 
BT personelinin yanı sıra yamalanma-
mış veya yanlış yapılandırılmış uzaktan 
çalışma altyapısı, ihlallerin artmasına ve 
bu olayların maliyetlerinin yükselmesi-
ne neden oldu.

Sağlık sektörü ihlal 
maliyetinde başı çekiyor
Sağlık hizmetleri en yüksek ihlal maliye-
tine sahip sektörler arasında yer alıyor. 
Bu ihlaller, geçtiğimiz yıl ortalamanın 
üzerinde bir artış gösterdi. 2020 yılın-
da ortalama 7,13 milyon dolar olan bu 
rakam, 2021 yılında yüzde 29,5 artışla 
9,23 milyon dolara çıktı. Fidye yazılım-
ları veri ihlali maliyetlerinin artmasına 

neden olan başka bir etken. Yalnızca 
2020’de değil, geçtiğimiz birkaç yıl 
içinde tehdit miktarları da giderek art-
tı. Bu yıl fidye yazılım saldırılarının ma-
liyeti ortalama 4,62 milyon dolar, yani 
ortalama veri ihlalinden daha fazla. 

Son olarak, FBI’a göre 2020 yılında di-
ğer tehditlerden daha fazla maddi ka-
yıp yaşanmasına neden olan Kurumsal 
E-posta Tehdidine bakıldığında, Pone-
mon Institute tarafından düzenlenen 
bir çalışmaya göre bir BEC saldırısının 
ortalama maliyeti 5,01 milyon dolar ol-
duğu görülüyor. 

Veri ihlali maliyetleri nasıl düşürülür
Pandemi, şirketlerin çalışma tarzını son-
suza kadar değiştirdi ve tehdit ortamının 
yeniden şekillenmesine neden oldu. İle-
rideki yıllarda veri ihlallerinin ve maliyet-
lerinin artmasını önlemek için, kuruluşlar 
yeni duruma ayak uydurmalı ve güven-
likle ilgili bakış açılarını değiştirmeli. 
Kuruluşların ve güvenlik yöneticilerinin 
ihlalleri ve ilgili maliyetleri azaltmaya 
yardımcı olmak için proaktif olarak kul-
lanabileceği birçok yöntem bulunuyor.

• “Asla güvenme, her zaman doğrula” 
ilkesine dayalı bir Sıfır Güven yaklaşımı 
benimseyin. 
• En hassas verilerinizi şifreleyin. 
• Evden çalışanlar dahil olmak üzere 
tüm uç noktaları uzaktan izlemek ve bu 
uç noktaların güvenliğini sağlamak için 
araçlar kullanın.
• Kimlik avı hırsızlığı saldırılarını anla-
malarını sağlamak için tüm çalışanları-
nıza farkındalık eğitimleri düzenleyin.
• EDR gibi araçlar yardımıyla algılama 
ve yanıt sisteminizi optimize edin.
• Meydana gelen olaylara hızlı tep-
ki verebilmek için kapsamlı olay yanıt 
planları kullanın ve düzenli olarak bun-
ları test edin.
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AVRUPA BİRlİĞİ YAPAY 
ZEKA YÖNETMElİĞİ 
TASlAĞINA 
İlİŞKİN İNCElEME 
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 
21.04.2021 tarihinde, yapay zeka ile 
ilgili ilk yasal düzenleme olarak da 
tanımlanan Yapay Zeka Yönetmeliği 
taslağı yayınlanmıştır. Yapay Zeka Yö-
netmeliği taslağı (“Yönetmelik”) ile 
hemen hemen her sektöre belirli yü-
kümlülükler getirecek düzenlemelere 
yer verilmiştir. 

İşbu bilgi notunda, Avrupa Birliği Ya-
pay Zeka Yönetmeliği taslağına ilişkin 
genel çerçevede bilgi verilecektir. 

Yönetmelik’in Amacı
Yönetmelik, Birlik içinde yüksek riskli 
yapay zeka sistemlerinin piyasaya sü-
rülmesi, hizmete sokulması ve kullanıl-
ması ile ilgili kuralları ortaya koymak-
tadır. Ayrıca görüntü, ses veya video 
içeriğini oluşturmak veya işlemek için 
kullanılan; gerçek kişilerle ve yapay 
zeka sistemleriyle etkileşime girmesi 
amaçlanan yapay zeka sistemleri için 
gerekli kuralları belirlemektedir.

Bununla beraber Yönetmelik; Birlik 
hukuku ve değerleriyle uyumlu, sağ-
lık, güvenlik ve kişilerin temel hak 
ve özgürlüklerinin yüksek düzeyde 
korunmasına katkıda bulunan yapay 
zeka alımına yönelik koşulları oluştu-
rarak, iç pazarın işleyişini iyileştirmeyi 
amaçlamaktadır.

Yapay Zeka Yönetmeliği 
Taslağına Genel Bakış  
Yönetmelik’te ilk olarak “Yapay Zeka 
Sistemleri” kavramına açıklık getirilmiş 
olup Yönetmelik ile bu yapay zeka sis-
temlerinin sağlayıcılarına, imalatçılarına, 
ithalatçılarına, distribütörlerine ve kul-
lanıcılarına birtakım yükümlülükler ge-
tirilmiş, Avrupa Birliği’nde yapay zeka 
sistemlerinin geliştirilmesini ve alımını 
teşvik etmeyi hedefleyen düzenleme-
lere yer verilmiştir. Yapay Zeka Yönet-
meliği ile ayrıca, Yönetmelik’in kabulü 
ve yayınlanmasını müteakip iki yıllık bir 
uygulama dönemi öngörülmektedir. 

Yönetmelik taslağında “yapay zeka sis-
temi”; bir veya daha fazla yaklaşım ve 
teknikle geliştirilen ve belirli bir insan 
tanımlı hedef kümesi için, gerçek veya 
sanal ortamları etkileyen içerikler, tah-
minler, öneriler veya kararlar gibi çıktılar 
üretebilen yazılımları ifade etmektedir

Yönetmelik teklifi; yapay zeka sistemi 
birlik pazarına yerleştirildiği veya kul-
lanımı AB’de bulunan insanları etkile-

diği sürece, hem AB içindeki hem de 
dışındaki kamu ve özel tüm sektörler 
için geçerli olacaktır. Bu Yönetmelik 
hem yapay zeka sağlayıcılarını hem de 
yüksek riskli yapay zeka sistemlerinin 
kullanıcılarını ilgilendirmektedir. 

Yapay Zeka Risk Kategorileri 
Yönetmelik taslağı kapsamında, Avru-
pa Birliği Komisyonu tarafından yapay 
zeka sistemlerine ilişkin düzenlemeler 
yapılırken dört risk seviyesi ile risk te-
melli bir yaklaşım önerilmektedir;

1- Kabul edilemez risk: Temel hakla-
rı ihlal etmeleri sebebi ile AB değerle-
rine aykırı nitelikleri ve çok sınırlı sayıda 
olan, özellikle zararlı yapay zeka kulla-
nımları yasaklanacaktır. Bunlara örnek 
olarak; hükümetler tarafından yapılan 
sosyal puanlama, çocukların savunma-
sızlığından yararlanma, bilinçaltı tek-
niklerin kullanımı ve kolluk kuvvetleri 
için kullanılan halka açık alanlarda ger-
çek zamanlı uzaktan biyometrik tanım-
lama sistemleri verilebilmektedir.

Önemle belirtmek gerekir ki; gerçek 
zamanlı uzaktan biyometrik tanım-
lama sistemlerinin kullanım yasağı, 
açık bir şekilde kamusal alanlarda 
yüz tanıma teknolojisinin de kullanı-
mını kapsayacaktır. Bu tür yapay zeka 
sistemlerinin yasaklanmasının mantı-
ğı, eşitlik ve insan hakları gibi temel 
değerleri korumaktadır. 

Av. Nilüfer ÖZMEN
nilufer@erdemirozmen.com

UZMAN GÖRüŞü 
EXPERT OPINION
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2- Yüksek risk: Yönetmelik taslağın-
da tanımlanan sınırlı sayıda yapay zeka 
sistemi, insanların güvenliği veya temel 
hakları üzerinde olumsuz bir etki yarat-
maktadır ve bu sistemler yüksek riskli 
olarak kabul edilmektedir. 

Esasen taslak Yönetmelik, yüksek risk-
li yapay zeka sistemlerine mutlak bir 
yasak getirmemektedir. Bunun yerine, 
yüksek risk olarak sınıflandırılan yapay 
zeka sistemleri için birtakım zorunlu 
gereksinimler önerilmektedir. Bu ge-
reksinimlere; veri yönetimi, kayıt tut-
ma, şeffaflık ve kullanıcılara bilgi sağ-
lama, insan gözetimi, siber güvenlik ve 
uygunluk değerlendirme prosedürleri 
örnek olarak verilebilmektedir. 

3- Sınırlı risk: Belirli şeffaflık yükümlü-
lükleri olan yapay zeka sistemlerini ve 
açık bir manipülasyon riskinin olduğu 
durumları kapsamaktadır. Örneğin; 
sohbet robotları gibi yapay zeka sis-
temlerini kullanırken, kullanıcıların bir 
makineyle etkileşimde bulundukları-
nın farkında olmaları gerekmektedir. 
Böylece devam etmek veya geri adım 
atabilmek için bilinçli bir karar alabilme 
şansları olabilecektir. 

4- Minimum risk: Diğer tüm yapay 
zeka sistemleri, ek yasal yükümlülük-
ler olmaksızın mevcut mevzuata tabi 
olarak geliştirilebilmekte ve kullanıla-
bilmektedir. Şu anda AB’de kullanılan 
yapay zeka sistemlerinin büyük çoğun-
luğunun bu kategoriye girdiğini söyle-
mek mümkündür. 

Taslak Yönetmelik; yapay zeka des-
tekli video oyunları veya spam filtre-
leri gibi uygulamaların ücretsiz kulla-
nımına izin vermektedir. Yapay zeka 
sistemlerinin büyük çoğunluğu da 

esasen bu kategoriye girmektedir. 
Taslak Yönetmelik bu alana müda-
hale etmemektedir, çünkü bu yapay 
zeka sistemleri vatandaşların hakları 
veya güvenliği için yalnızca minimum 
riski temsil etmektedir yahut hiç risk 
oluşturmamaktadır. 

Taslak Yönetmelik 
Kapsamında Gerçek Zamanlı 
Uzaktan Biyometrik Tanımlama 
Yönetmelik taslağı ile getirilen yeni 
düzenlemeler uyarınca; kişilerin 
uzaktan biyometrik tanımlanması için 
kullanılması amaçlanan tüm yapay 
zeka sistemleri, yüksek riskli olarak 
kabul edilecek ve tasarım gereği do-
kümantasyon ve insan gözetim ge-
reklilikleri dahil olmak üzere uygun-
luk değerlendirmesine tabi olacaktır. 
Yüksek kaliteli veri setleri ve testler, 
bu tür sistemlerin doğru olduğun-
dan ve etkilenen nüfus üzerinde hiç-
bir ayrımcı etkinin bulunmadığından 
emin olmaya yardımcı olacaktır.

Gerçek zamanlı uzaktan biyometrik 
tanımlamanın halka açık alanlarda 
kullanılması; temel haklar, özellikle 
insan onuru, özel hayata ve aile haya-
tına saygı, kişisel verilerin korunması 
ve ayrımcılık yapılmaması için belirli 
riskler ortaya çıkarmaktadır. Bu ne-
denle, kesin olarak tanımlanmış, sı-
nırlandırılmış ve düzenlenmiş birkaç 
dar istisna dışında bu tür yapay zeka 
sistemlerinin kullanılması prensipte 
yasaklanmıştır. Ancak kayıp çocuklar 
da dahil olmak üzere belirli potan-
siyel suç mağdurlarını aramak, yakın 
bir terör saldırısı tehdidini önlemek 
veya ciddi suçların faillerini tespit 
edebilmek amacıyla kolluk kuvvetleri 
için bu yapay zeka sistemlerinin kul-
lanımı mümkündür. 

Avrupa Birliği Yaklaşımının 
Uluslararası Boyutu 
Yapay zeka; jeopolitik, ticari çıkar-
lar ve güvenlik kaygılarının kesiştiği 
noktada stratejik öneme sahip bir 
alan haline gelmektedir. Dünyanın 
dört bir yanındaki ülkeler yapay ze-
kayı faydası ve potansiyeli nedeniy-
le teknik ilerleme arzularını işaret 
etmenin bir yolu olarak kullanmayı 
seçmektedirler. 

Yapay zeka düzenlemesi ise yeni or-
taya çıkan bir düzenlemedir ve Av-
rupa Birliği, kurallara dayalı çok ta-
raflı sistem ve desteklediği değerler 
doğrultusunda uluslararası ortaklarla 
yakın işbirliği içinde küresel yapay 
zeka standartlarının belirlenmesini 
teşvik etmek için birtakım önlemler 
almaktadır. Avrupa Birliği, AB ortak-
larıyla (örneğin Japonya, ABD veya 
Hindistan) çok taraflı (örneğin OECD 
ve G20) ve bölgesel kuruluşlarla (ör-
neğin Avrupa Konseyi) ortaklıkları, 
koalisyonları ve ittifakları derinleştir-
meyi amaçlamaktadır.

1. https://ec.europa.eu/commis-

sion/presscorner/detail/en/QAN-

DA_21_1683#1

2. https://www.lexology.com/library/

detail.aspx?g=5dd9191f-f12e-48dc-

aae6-5b888b987799

3. https://drive.google.com/file/

d/1ZaBPsfor_aHKNeeyXxk9uJfTru-

747EOn/view
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ENDüSTRİYEl KAPlAMA VE YüZEY 
İŞlEM TEKNOlOjİlERİ BUlUŞUYOR!

Kimya sanayisinin en önemli uygulama alanlarında başı çeken ve 
endüstriyel üretimin en önemli basamaklarından olan kaplama ve 
yüzey işlem teknolojilerine dair son yenilikler PaintExpo Eurasia ve 
Surtech Eurasia fuarlarında sektör profesyonelleri ile buluşuyor.

Bölgenin alanında lider organizasyonları 
olan “6.Uluslararası Endüstriyel Kaplama 
Teknolojileri Fuarı” PaintExpo Eurasia 
ve “5.Uluslararası Yüzey İşlem, Galvaniz 
Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı” Sur-
tech Eurasia, 25-27 Kasım 2021 tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde Art-
kim Fuarcılık organizatörlüğünde sektör 
profesyonellerini bir araya getirecek.

Endüstriyel kaplama teknolojileri ve yü-
zey koruma; metal ve çelik yüzeylerin 
aşınmasını engelleme, korozyana karşı 
koruma, makinaların ömrünün uzatıl-
ması gibi konularda önemli bir yere 
sahiptir. Sıcak daldırma, sıcak püskürt-
me, elektrolitik kaplama, endüstriyel 
kaplama çeşitleri temel olarak otomotiv 
sektörü ve yan sanayisinde, demir yol-
larında, tersanelerde ve gemi sanayisin-
de, havacılık sektöründe, makine imalat 
sanayinde, metal ve levha işleme sek-
töründe, inşaat ürünleri, plastik işleme, 
beyaz eşya, mobilya, spor ve eğlence, 

metal ve cam cephe uygulamalarında, 
kapı ve pencere üretiminde, elektronik 
sektörü, ısıtma ve soğutma cihazlarının 
üretiminde ve ambalaj sanayisi gibi bir-
çok alanda kullanılmaktadır. 

Çeşitli kimyasalların kullanıldığı yüzey 
işlem ve kaplama-boya endüstrisinde 
yeni teknolojiler ile birlikte Türkiye’de 
sanayi ve üretim hacminin hızlı gelişi-
mi, özellikle de yaş boyama ve elekt-
rostatik kaplama, uygulama sistemleri 
ve sprey tabancaları, yaş ve kuru boya-
lar, otomasyon ve besleme teknoloji-
leri, temizlik ve ön uygulama, kurutma 
ve sertleştirme, çevre teknolojileri, ba-

sınçlı hava sistemleri, hava besleme ve 
egzoz arıtma, su arıtma, geri dönüşüm 
ve bertaraf, aksesuar, ölçüm ve test 
teknolojileri, kalite güvence, boya çı-
karma, sözleşmeli kaplama hizmetleri 
alanlarındaki ilerlemeler kaplama sek-
töründe büyük bir büyüme ve gelişme 
ivmesi göstermektedir.

Sektördeki tüm bu gelişmeler ışığında, 
en yenilikçi ürün, hizmet ve çözümleri-
ni sergilemek üzere kaplama ve yüzey 
işlem sektörlerinin lider firmaları Pain-
tExpo Eurasia ve Surtech Eurasia fuarla-
rında bir araya gelecek. Yüzey işlem ve 
galvaniz kimyasalları, ekipmanları, meka-
nik terbiye, elektro kaplama, sıvı ve toz 
boya, boyama ekipmanları ve sistemleri, 
boyama uygulamaları ve boya tabanca-
ları, konveyör sistemleri ve yüzey temiz-
leme konuların hizmetler 3 gün boyunca 
fuarlar kapsamında sergilenecek.

Her dönem geniş katılımla gerçekleşen 
PaintExpo Eurasia & Surtech Eurasia 
fuarları bu yıl da katılımcı ve ziyaretçile-
ri için, yeni iş bağlantıları kurulması ve 
ihracat pazarlarını genişletmeleri adına 
ideal bir organizasyon olma misyonu-
nu sürdürmeye devam edecek.

Siz de bu büyük sektör buluşmasının bir 
parçası olmak ve yüzlerce sektör lideri 
firmalar arasında yer alarak rekabetin 
gerisinde kalmamak istiyorsanız 25-27 
Kasım’da Endüstriyel Kaplama Tekno-
lojileri Fuarı PaintExpo Eurasia ve Yüzey 
İşlem Teknolojileri Fuarı Surtech Eura-
sia’da yerinizi almayı unutmayın!

Detaylı bilgi için http://www.surtecheu-
rasia.com/ ve http://www.paintexpoeu-
rasia.com/ web sitelerimizi ziyaret ede-
bilir ve katılım seçenekleri konusunda 
bilgi alabilirsiniz.
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ÇAĞATAY İHA’YA IDEf’TE BüYüK İlGİ

Türkiye’nin yenilikçi İHA üreticisi UAVERA, IDEF 2021 15’inci 
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda kendi alanındaki yete-
neklerini sergiledi. Fuara katılan yerli ve yabancı birçok katılımcı 
UAVERA ürünlerine yoğun ilgi gösterdi.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 
IDEF’21, Cumhurbaşkanlığı ve Millî 
Savunma Bakanlığı’nın himayesinde 
17-20 Ağustos tarihleri arasında İs-
tanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Mer-
kezi’nde düzenlendi. Birçok firmanın 
katıldığı fuarda, Coşkunöz Holding 
bünyesinde yer alan İHA üreticisi UA-
VERA da milli imkânlarla tasarlanan 
Çağatay İHA’yı sergiledi

Gözler Çağatay İHA’nın üzerindeydi
Çağatay İHA, IDEF’21 fuarının açı-
lışından son güne kadar ziyaretçi-
lerden büyük ilgi gördü. UAVERA 
standını Millî Savunma Bakanlığı 

Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü 
İsmail Altıntaş ve heyeti, Azerbaycan 
Savunma Sanayi Bakanı Madat Guli-
yev, Özbekistan Cumhuriyeti heyeti, 
Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
heyeti, Kamerun Savunma Bakanı 
Joseph Beti Assomo ve heyeti, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkan-
lığı ile birçok firma yetkilisi ziyaret 
etti. Savunma sanayiine merak duy-
duğu için fuara gelen katılımcıların 
da Çağatay İHA’ya ilgisi yoğun oldu. 
Ziyaretçiler, fuar süresince İHA’nın 
özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Çağatay İHA Kendi 
Kulvarında Öne Çıkıyor
Coşkunöz Holding desteği ile UAVE-
RA tarafından üretilen Çağatay İHA, 
Türkiye’de dikey iniş kalkış yapabilen 
küçük İHA ve hedef İHA pazarında, 
pazar lideri ve teknoloji geliştiricisi 
olmak için yola çıktı. Yerli ve milli İHA 
ve uçuş kontrol sistemleri geliştirme-
yi amaçlayan UAVERA’nın Çağatay 
İnsansız Hava Aracı CGT50, kendi 
kulvarında belirgin özellikleriyle öne 
çıkıyor. Piste ihtiyaç duymadan dikey 
iniş kalkış yapabilen bu İHA’lar, daha 
sonra benzinli motorunu devreye ala-
rak görevlerini gerçekleştirebiliyor. 
Yerli yazılım ve kontrolcüler ile dona-
tılmış olan İHA’lar zorlu hava koşul-
larında ve tam otonom olarak görev 
yapabiliyor. Bulut altı İHA sınıfında 
yer alan Çağatay İHA, 6 saate kadar 
havada kalma ve 150 kilometreye ka-
dar olan iletişim menzili ile sınıfında 
lider konumda. Çağatay İHA, 2021 
yılında eklenen uydudan kontrol, his-
set kaçın, çarpışma önleyici ve sürü 
kabiliyetleri sayesinde bu liderliğini 
pekiştiriyor. Şu an için ayda 3 sistem 
ve 6 uçak ile alt bileşenlerini üretebi-
lecek kapasiteye sahip UAVERA, sivil 
kullanıma yönelik ürün ve hizmetler 
sağlayabilme amacı ile çalışıyor. 

HAVELSAN HARBİYE 
Sistemi’ne Entegre
IDEF 2021 Fuarı’nda sergilenen Ça-
ğatay İHA, HAVELSAN ve UAVERA 
ekiplerinin birlikte yürüttükleri bir 
proje ile HAVELSAN’ın sistemleri-
ne entegre edildi. Böylece Çağatay 



İHA uçuş anında HARBİYE sis-
teminin kullanıcıları tarafından 
sahadaki bir unsur olarak takip, 
komuta ve kontrol edilebilecek 
ve saha ekiplerine bulut altı ke-
şif, gözetleme hava desteği sağ-
lanabilecek.

Çağatay İHA Uydudan 
Kontrol Edilebiliyor
Çağatay İHA 2021 yılında gerçek-
leştirilen bir çalışma sayesinde 
artık mesafe kısıtı olmadan kont-
rol edilebiliyor. INMARSAT, CO-
BHAM, A-TECHSYN ve UAVERA 
işbirliği ile yürütülen ve yaklaşık 
bir yıl süren AR-GE projesi sonu-
cunda Çağatay İHA kendi sınıfın-
da dünyanın ilk uydudan kontrol 
edilen İHA sistemi olma başa-
rısını gösterdi. Çağatay İHA’lar 
TÜRKSAT uyduları üzerinden ke-
sintisiz ve güvenilir bağlantı ile 
kolaylıkla kontrol edilebilecek.
 
UAVERA’dan Yenilikçi Çözümler
Çağatay İHA’da UAVERA tarafın-

dan yerli ve milli imkânlarla geliş-
tirilen teknolojiler kullanılıyor. Bu 
sayede ürünün maliyeti, özellikle 
ithal rakiplerinden daha düşük 
olurken diğer taraftan sistem, 
çok değişik sivil ve askeri uygu-
lamaların ihtiyaç duyduğu farklı 
tip görevlere uygun olarak yapı-
landırılabiliyor. Ormanlık alanla-
rın gözetlenmesinden petrol ve 
enerji hatlarının kontrolüne, sahil 
bölgelerinde kaçakçılık faaliyet-
lerinin denetlenmesinden arama 
ve kurtarma faaliyetlerinde tespit 
amaçlı bölgesel izlemelere, tesis 
ve çevre güvenliğinin sağlanma-
sına kadar farklı alanlarda faaliyet 
gösterebilecek konfigürasyonlar-
da sistemler üretebiliyor. 

Tüm sektör paydaşlarının ihti-
yaçları doğrultusunda optimum 
ürünleri geliştirerek yerli ve milli 
üretim yapmayı planlayan UAVE-
RA, kiralama sistemi ile sınırlı ih-
tiyaçlara da cevap verebilir hale 
gelmeyi hedefliyor.
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POlİüRETAN VE KOMPOZİT SANAYİNİN 
MERAKlA BEKlENEN BUlUŞMASI

Dünyanın en büyük ikinci poliüretan 
sanayi fuarı Putech Eurasia ve kom-
pozit sanayisinin Avrasya’daki önemli 
profesyonel buluşma noktası Eurasian 
Composites Show 25-27 Kasım 2021 
tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 
Artkim organizatörlüğünde katılımcı ve 
ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

7. Uluslararası Poliüretan Sanayi Fu-
arı” Putech Eurasia 2021’de Poliüre-
tan Kimyasalları, Poliüretan Makine 
Ekipmanları, Poliüretan Sistem Evi, 
Poliüretan Kaplama ve Yapıştırıcıları, 
Poliüretan Kalıp ve Sistemler, Poliürea 
Uygulamaları, RIM-Integral Poliüre-
tan Sistem Ürünleri sergilenirken, eş 
zamanlı olarak düzenlenecek olan “5. 
Uluslararası Kompozit Hammaddeleri, 
Yarı Mamülleri, Ürünleri ve Teknoloji-
leri Fuarı” Eurasian Composites Show 
2021’de  ise Elyaflar, Takviyeler, Ham-
maddeler ve Kimyasallar, Reçineler Ara 
Ürünler, Yarı Mamuller ve Nihai Ürün-
ler, Uygulama Yöntemleri, Son İşlem ile 
Kalıplama ve Makineleri sergilenecek 
ve kompozit endüstrisinin lider firma-
larıı 3 gün boyunca bir araya gelecek.

2019 yılında eş zamanlı düzenlenen Pu-
tech Eurasia ve Eurasian Composites 

Show fuarlarına 21 ülkeden 203 katılımcı 
katıldı ve fuarı 69 farklı ülkeden 6 bine 
yakın ziyaretçi ve alım heyeti ziyaret etti. 
Putech Eurasia 2019’a 21 farklı ülkeden 
85’i yabancı 144 katılımcı katıldı. 69 ül-
keden 932’si yabancı 5017 profesyonel 
fuarı ziyaret etti. Eurasian Composites 
Show 2019’a 11 farklı ülkeden 26’sı ya-
bancı 55 katılımcı firma katıldı. 69 ülke-
den 786’sı yabancı yaklaşık 3 bin profes-
yonel bu teknoloji şovuna tanıklık etti.

2022’de ise birçok yeniliği bünyesine 
kazandıran Putech Eurasia ve Eurasian 
Composites Show fuarları, fiziki fuar ile 
eş zamanlı açılarak 3 ay boyunca erişime 
açık kalacak sanal fuar platformu, hem 
katılımcı firmalar hem de ziyaretçiler için 
uzun süreli iletişim imkanı sağlayacaktır. 
Bunun yanı sıra fuar öncesinde yayına 

girecek mobil uygulama ile ziyaretçilere 
daha verimli bir fuar deneyimi sunmayı 
hedeflenmektedir. Fuar alanında sek-
tör uzmanları tarafından düzenlenecek 
teknik ve ticari konferanslar, kimya sek-
törünün tek yayın platformu Turkchem 
TV Youtube kanalında eş zamanlı olarak 
canlı yayınlanacak ve binlerce sektör 
profesyoneli dinleyiciye ulaşacaktır.

4 Stratejik Sektör Aynı 
Platformda Bir Araya Geliyor! 
Teknik Köpük Endüstrisi ve Teknoloji-
leri ihtisas fuarı Foam Eurasia ve Yapış-
tırıcılar ve Yapıştırma Teknolojilerinin 
lider ihtisas fuarı Adhesives & Bonding 
Eurasia’nın da Putech Eurasia ve Eura-
sian Compostes Show ile eş zamanlı 
düzenlenecek olması ile güçlü bir sinerji 
yakalanacak. Birbiri ile stratejik olarak 
bağlantılı olan 4 önemli sektörün tem-
silcilerini buluşturacak olan fuarlar; sek-
törler arası yeni iş birlikleri kurulmasına 
olanak sağlayacak. Yüzlerce katılımcı 
firmanın son çıkan ürünlerini, çığır açan 
yeni teknolojileri ve çözümlerini sergile-
yeceği fuarlarda pek çok endüstrinin ih-
tiyacı olan; ürün uygulamaları, hizmet ve 
ekipmanlar aynı anda incelenebilecek. 

Siz de bu büyük buluşmasında yer al-
mak, dünyanın dört bir yanından ge-
len sektör profesyonelleriyle verimli iş 
bağlantıları kurarak rekabetin gerisin-
de kalmamak için hemen yerinizi alın!



DUROLINE-M
VICKERS/KNOOP 
MİKRO SERTLİK TEST CİHAZI
• 10 – 1000 gf
• Motorize XY-Tabla Opsiyonu 
• Otomatik Sertlik İzi Netleştirme Opsiyonu

DUROLINE-LV
VICKERS/KNOOP 
MİKRO/MAKRO-SERTLİK TEST CİHAZI
• 0.1 – 10 kgf
• Kapalı Çevrim Yük Hücresi Teknolojisi

DUROLINE-V
VICKERS/KNOOP 
MİKRO/MAKRO-SERTLİK TEST CİHAZI
• 0.3 – 30 kgf
• Kapalı Çevrim Yük Hücresi Teknolojisi



www.metaldunyasi.com.tr46

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

METAL DÜNYASI DERGİSİ Sayı: 339 / Eylül 2021

WEB SUNUCUlARI TEHDİT AlTINDA

ESET Araştırma Birimi, hükümetleri gizlice dinleyen ve e-ticaret 
işlemlerini hedef alan IIS (Internet Information Services) web su-
nucusu tehditleri keşfetti. Tehditlerden Güneydoğu Asya’da yer 
alan hükümetler, Kanada, Vietnam ve Hindistan’daki şirketler et-
kilendi. ABD, Yeni Zelanda, Güney Kore ve diğer ülkelerdeki şirket-
lerin de hedeflendiği belirtildi. 

ESET araştırmacıları, daha önce tes-
pit edilmemiş, 10 adet kötü amaçlı 
yazılım ailesinden oluşan bir set keş-
fetti. Bu set, IIS (Internet Information 
Services) web  sunucusu yazılımı için 
kullanılan kötü amaçlı uzantılardan 
oluşuyor. Kötü amaçlı yazılım hükü-
metlerin posta kutularını ve e-ticaret 
kanalında kredi kartı işlemlerini hedef 
alıyor. Başka kötü amaçlı yazılımların 
dağıtımına da katkıda bulunuyor ve 
gizlice dinlemeyi ve sunucu iletişim-
lerine zarar vermeyi amaçlıyor. ESET 
telemetrisine ve ESET araştırmacıla-
rının bu arka kapıların varlığını algı-
lamak için gerçekleştirdiği internet 
genelindeki ek taramaların sonuçla-

rına göre bu IIS arka kapılardan en az 
beşi, 2021 yılında Microsoft Exhange 
e-posta sunucularında ortaya çıkan 
açıklar aracılığı ile yayılıyor. 

Web sunucuları, siber suç ve 
siber casusluk amacıyla hedefte 
IIS kötü amaçlı yazılımının siber suç, 
siber casusluk ve arama motoru op-
timizasyonu dolandırıcılığında nasıl 
kullanıldığını göstermek üzere üç 
kötü amaçlı yazılım ailesi (IIStealer, 
IISpy ve IISerpent)  ESET uzmanları 
tarafından detaylı bir şekilde ince-
lendi. IIS kötü amaçlı yazılımları siber 
suç, siber casusluk ve arama moto-
ru optimizasyonu dolandırıcılığında 

Zararlı Yazılım Hem Hükümetleri Hem De Şirketleri Tehdit Ediyor 

kullanılan çeşitli tehdit türlerinden 
oluşuyor. Bu tehditlerin asıl amacı ih-
lal edilen IIS sunucusuna gelen HTTP 
taleplerini ele geçirmek ve bu talep-
lere (bazılarına) sunucunun verdiği 
yanıtı etkilemek. IIS web sunucuları, 
siber suç ve siber casusluk amacıyla 
çeşitli kötü amaçlı aktörler tarafından 
hedef alınıyor. 

ESET, IIS kötü amaçlı yazılımın 
çalıştığı beş ana mod belirledi:
• IIS arka kapıları sayesinden saldır-
ganlar IIS kurulu sunucuları uzaktan 
kontrol edebiliyor. 
• IIS infostealer’lar sayesinde sal-
dırganlar ele geçirdikleri sunucu ile 
ziyaretçileri arasındaki trafiği engel-
leyebilir ve kimlik ve ödeme bilgileri 
gibi verileri çalabilir. 
• IIS enjektörleri, kötü amaçlı içeriği 
yaymak üzere sitenin ziyaretçilerine 
gönderilen HTTP yanıtlarını değiştirir.
• IIS proxy’leri ele geçirilen sunucuyu 



başka zararlı yazılım ailelerini yönetmek için bir 
komuta kontrol sunucusu haline dönüştürebilir.
• SEO için IIS zararlısı, SERP algoritmalarını 
manipüle etmek için arama motorlarına gön-
derilen içeriği değiştirir ve saldırganların iste-
dikleri sitelerin arama sonuçlarında üstte gö-
rüntülenmelerini sağlar.

ESET araştırmacısı Zuzana Hromcová yazılımın 
web geliştiricileri için genişletilebilirlik sağla-
mak üzere tasarlanan modüler mimarisinin, 
saldırganlar için yararlı bir araç olabileceğini 
ifade ederek şu bilgileri paylaştı: “IIS sunucu-
larında güvenlik yazılımlarının kullanımı halen 
çok az olduğundan, saldırganlar uzun süre fark 
edilmeden çalışmaya devam edebiliyor. Ziya-
retçilerinin doğrulama ve ödeme bilgileri dahil 
olmak üzere verilerini korumak isteyen tüm in-
ternet portalları tarafından bu durum dikkate 
alınmalıdır. Ayrıca web üzerinden Outlook kul-
lanan kuruluşlar, OWA IIS’e bağlı olduğundan 
ve casusluk için önemli bir hedef olabileceğin-
den bu konuda daha dikkatli olmalıdır”

ESET Araştırma Birimi, IIS kötü amaçlı yazılım 
saldırılarını etkilerini azaltmada yardımcı olabi-
lecek şu tavsiyelerde bulundu. 
• IIS sunucularının yönetiminde benzersiz, sağ-
lam şifreler ve çok faktörlü kimlik doğrulama 
kullanmalıdır
• İşletim sisteminin güncel olmasına dikkat edin 
• İnternet uygulamaları için güvenlik duvarı ve 
sunucu için uç nokta güvenlik çözümü kullanın, 
• Kurulan tüm uzantıların yasal olduğunu doğ-
rulamak üzere IIS sunucu yapılandırmasını dü-
zenli olarak kontrol edin
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HABERNEWS
BALINIT TISAFLEX
Hiçbir malzeme 
zor değildir
En zor talaşlı imalat 
süreçlerinizde işlenmesi 
zor malzemelere özel 
tasarlanmış kaplama 
çözümü

BALINIT TISAFLEX: İşlenmesi zor 
malzemeleriniz için maksimum 
performans

BALINIT®TISAFLEX, olağanüstü aşınma direnci, 
yüksek termal dayanıklılık ve üstün oksidasyon 
direnci sağlayarak yüksek kaliteli kaplama çözümü 
ile bu zor malzemelerin işlemesini mümkün kılar.

Oerlikon Balzers Kaplama 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști
NOSAB Ihlamur Cad. No:16/A
16140 Nilüfer Bursa
Türkiye
Tel +90 224 411 00 77

www.oerlikon.com/balzers
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KARSAN ATAK ElECTRİC İSPANYA’DA 
600 KM ŞEHİRlERARASI YOl KATETTİ!

Sunduğu toplu taşıma çözümleriyle Avrupa’nın çevreci tercihi 
olan yerli üretici Karsan, 8 metre sınıfındaki yüzde 100 elektrikli 
otobüsü Atak Electric ile İspanya’da önemli bir test etkinliğinde 
yer aldı. Bu kapsamda Atak Electric, 600 kilometrelik özel bir ro-
tayla oluşturulan Barselona–Madrid güzergahındaki pilot test 
sürüşü ve roadshow etkinliğinde kullanıldı. Ayrıca Atak Electric; 
şehir içi otobüs sınıfında yer almasına rağmen, Barselona–Mad-
rid arasında kullanılan ilk elektrikli otobüs oldu.

Atak Electric ile teknik, operasyonel 
ve lojistik açılardan başarılı sonuçlar 
veren bu yolculuk; elektrikli bir şehir 
otobüsünün, iyi bir planlamayla uzun 
seyahatlerde hedefe varabileceğini 
göstermesi açısından da önem teşkil 
etti. Atak Electric’in 3 kez şarj dolu-
muyla 14 saatte başarıyla tamamla-
dığı sürüş etkinliği, elektrikli mobilite 
şarj çözümleri sağlayıcısı Circontrol 
ve Karsan İspanya bayisi e-BusKar’ın 
ortaklığında gerçekleşti. 

Toplu taşıma sistemleriyle kentlere 
modern ulaşım çözümleri sunan ve 
Avrupa’nın birçok noktasında elektrikli 

araçlarıyla hizmet sunan Karsan, ilkleri 
gerçekleştirmeye devam ediyor. İs-
panya’da gerçekleşen bir roadshow ve 
pilot test sürüşü etkinliğinde yer alan 
Karsan’ın Atak Electric otobüsü, Bar-
selona-Madrid şehirleri arasındaki 600 
km’lik bir güzergahta test edildi. Elekt-
rikli otobüslerin uzak mesafelerde 
operasyonel, lojistik ve teknik düzeyde 
uygulanabilirliğinin ölçümlendiği pilot 
test sürüşünde Karsan Atak Electric, 
farklı segment olan şehirlerarası oto-
büs sınıfında da başarılı performan-
sıyla göz doldurdu. Elektrikli mobilite 
şarj çözümleri sağlayıcısı Circontrol ve 
Karsan İspanya bayisi e-BusKar’ın bir-

likte düzenlediği bu test etkinliğiyle, 
Barselona - Madrid arası Atak Electric 
sayesinde ilk kez elektrikli bir otobüsle 
seyahat edilmiş oldu.  Atak Electric ile 
teknik, operasyonel ve lojistik açılar-
dan başarılı sonuçlar veren test etkin-
liği; aynı zamanda elektrikli bir şehir 
otobüsünün, iyi bir planlamayla uzun 
seyahatlerde hedefe varabileceğini de 
gösterdi. Böylelikle günde ortalama 
200-250 km arası yol kat eden ve yılda 
yaklaşık 56 ton CO2 emisyon salınımı 
gerçekleştiren dizel motorlu şehir içi 
otobüsler yerine elektrikli otobüslerin 
kullanılmasının, sıfır emisyon hedefin-
de taşıdığı önem ve Avrupa yolcu taşı-
macılığı için olan gerekliliği de gözler 
önüne serildi.  

Uzun rota oluşturuldu, 
Atak Electric menzile ulaştı!
Uzun mesafeli yolculuklarda şarj is-
tasyonu noktalarının belirlenmesi ve 
güzergah esnasında oluşabilecek 
ihtiyaçların tespiti gibi çalışmaların 
yapıldığı test kapsamında, ilk olarak 



Barselona-Madrid arasındaki rota 
belirlendi. Sabadell’de sabah 
başlayan yolculuk; Atak Electric’in 
aynı gün akşam Madrid’e ulaşma-
sıyla toplam 14 saat sürdü. Yolcu-
luk boyunca şarj için Lleida, Za-
ragoza ve Guadalajara’da olmak 
üzere 3 kez mola verildi. Karsan 
Atak Electric’nin bataryalarını şarj 
etmek için ise Circontrol şirketi 
tarafından üretilen ve lansmanın-
dan bu yana dünya çapında 3.500 
adedi geçen “Raption 50” model 
hızlı şarj cihazları kullanıldı. 300 ki-
lometre menzile sahip olan 52 kişi 
kapasiteli Karsan Atak Electric, 
bu yolculuğu 220 kWh gücündeki 
elektrikli motoruyla sessiz bir şe-
kilde, molalar dışında duraksama 
ihtiyacı olmaksızın tamamladı. 

Atak Electric 300 km 
menzil sunuyor
Ön ve arka yüzüyle dinamik bir 

tasarım çizgisine sahip olan Atak 
Electric, ilk bakışta LED gündüz 
farlarıyla dikkatleri çekiyor. 230 
kW güce sahip Atak Electric’te 
görev yapan elektrikli motor, 
2.500 Nm tork üreterek kullanı-
cısına yüksek performanslı sürüş 
deneyimi sağlıyor. BMW tarafın-
dan geliştirilen beş adet 44 kWh 
bataryalarla toplamda 220 kWh 
kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki 
Atak Electric, 300 km menziliyle 
rakiplerinin önüne geçerken al-
ternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 
saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 
saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji 
geri kazanımı sağlayan rejeneratif 
fren sistemi sayesinde bataryalar 
yüzde 25’e kadar kendi kendini 
de şarj edebiliyor. 52 kişilik yolcu 
kapasitesi sunan modelde, 18+4 
ve 21+4 katlanır olmak üzere iki 
farklı koltuk yerleşim seçeneği 
bulunuyor.
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Yazının devamı sayfa 52’de

MADEN TüRKİYE 2021, 9-12 ARAlIK 
2021 TARİHİNDE MADENCİlERİ 
TEK ÇATI AlTINDA TOPlAYACAK

Türkiye’nin maden sektöründeki en 
kapsamlı fuarı olan Maden Türkiye, 
Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, 
Makine Ekipmanları ve İş Makineleri 
Fuarı, 9-12 Aralık 2021 tarihinde yerli 
ve yabancı tüm paydaşların bir araya 
geldiği önemli bir ticaret platformu 
olmaya hazırlanıyor! Bu yıl 9’uncusu 
gerçekleşecek Fuarda, sektör pro-
fesyonelleri yine aradıkları her şeyi 
en doğru adreste bulmanın kolaylı-
ğını yaşayacak. 

Maden Türkiye Fuarı yalnızca 
maden sektörüne değil, ülke 
ekonomisine de ışık tutacak
Ülkelerin sanayi üretimine çok ciddi 
bir hammadde kaynağı konumunda 
olan madenlerin çıkarılmasından, iş-
lenmesine ve son ürün haline getiril-
mesine kadar her aşamasında büyük 
katkıları olan madenciler, Maden Tür-

kiye 2021’de yine bir araya gelecek. 
Madencilik sektöründeki gelişmelerin 
yakından görülebileceği ve değerlen-
dirmelerin yapılacağı fuarda, mevcut iş 
birliklerine yenileri eklenecek. Maden 
sektörünün gelişimine elverişli bir satış 
ve pazarlama ortamı hazırlayan fuar, 
ekonomiye de ışık tutan bir fuar olma-
ya devam edecek. 

Sektörün en kapsamlı fuarı tam 
destek ile yoluna devam ediyor
KOSGEB 2018 yılında olduğu gibi 2021 
yılında da Maden Türkiye Fuarı katılım-
cılarını destekliyor. KOSGEB destek 
kapsamında fuara katılan işletme ba-
şına azami destek alanını 50m2 olarak 
açılandı. Katılımcılar başvurularını di-
rekt olarak KOSGEB’e iletiyor.

Ticaret Bakanlığı’nın Yurtdışı Alım 
Heyeti Programı kapsamında destek 

verdiği fuarlar arasında olan Maden 
Türkiye Fuarı, 2018 yılında Azerbaycan, 
Bulgaristan, Gana, İran, Kazakistan, 
Makedonya, Nijerya, Suudi Arabis-
tan’dan gelen alım heyetlerini fuarda 
ağırladı ve firmalar ile bir araya gelerek 
güçlü iş birliği görüşmeleri yapmaları-
na zemin hazırladı. 2021 yılında da Ti-
caret Bakanlığı desteğini alan fuar, ka-
tılımcılarını alım heyetleri ile bir araya 
getirerek sektörün büyümesi ve geliş-
mesi için en elverişli ticaret platformu 
olmaya hazırlanıyor. 

Maden Türkiye Fuarı yine katılımcı 
ve ziyaretçilerine verimli bir fuar 
deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor
2018 Maden Türkiye Fuarı katılımcı 
sayısında %14, fuar alanında %17, 
ziyaretçi sayısında %17 artışla bü-
yümeye gösterdi. Fuar katılımcıla-
rı, sektörün ulusal temsilcilerini ve 
dünya devlerini bir araya getirdiğini, 
sunduğu pek çok fırsat sayesinde de 
sektörün geleceğine umutla bakma-
larını sağladığını ifade etti.

Ziyaretçilerinin %87’si fuarı ziyaret 
edeceğini ifade ederken %92’si fu-
ardan çok memnun kaldıklarını ve 
%97’si fuarı iş çevresine tavsiye ede-
ceğini belirtti. Maden Türkiye 2018 
katılımcıları fuarın beklentilerinin 
üzerinde gerçekleştiğini ve sektör-
deki her firmanın bu fuara mutlaka 
katılması gerektiğini söyledi. 

Fuar, KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı 
desteklerinin yanına katılımcı ve ziya-

‹ STA N B U L
TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ‹

Büyükçekmece, ‹stanbul / Türkiye

TS EN ISO 9001:2015
M - C

10002
TSE - ISO

Maden
Türkiye
2 0 2 1



‹ STANBUL
TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ‹
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retçilerinden aldığı desteği de ekleye-
rek yoluna her zamankinden çok daha 
güçlü devam ediyor. 

TSE COVID-19 Güvenli Hizmet 
Belgesi alan ilk fuar şirketi: TÜYAP
Türk Standartları Enstitüsü’nün CO-
VID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve 
Kontrol Belgelendirme Programı şart-
larını yerine getirerek TSE COVID-19 
Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak 
kazanan ilk fuarcılık şirketi olan TÜYAP, 
tedbirleri en üst seviyede tutuyor. 

IDEF’21 15’inci Uluslararası Savun-
ma Sanayii Fuarı’nı pandemi tedbir-
leri doğrultusunda, 1.238 firma ve 
68.795 ziyaretçi ile Ağustos ayında 
gerçekleştiren Tüyap Fuarcılık, aynı 
tedbirler ile Maden Türkiye Fuarı’na 
hazırlanıyor.

Fuarlara, HES kodu ile giriş yapıla-
cak. Her giriş noktasında bulunan 

yoğunluk takip ekranları ile içerideki 
yoğunluk her an kontrol edilerek ka-
tılımcılara ve ziyaretçilere verimli bir 
fuar deneyimi sunulacak. TOBB’nin 
yönergelerine uygun hale getirilen 

Fuar Merkezi’nde; maske, mesafe 
ve ateş kontrollerinin yanı sıra ortak 
alanların kullanımı ve havalandırma 
sistemi de hijyen kurallarına uygun 
olarak hizmet verecek.
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BİLİYOR MUYDUNUZ?

Uçakların 
atmosferdeki 
katmanlara ısıl 
işlem sayesinde 
dayandığını

Tren yollarındaki 
rayların ısıl 
işlem sayesinde 
dayanıklı 
olduğunu

Elektrik tellerinin 
iletkenliğini 
arttırmak için 
ısıl işlem 
uygulandığını

M E T A L  I S I L  İ Ş L E M 
S A N A Y İ C İ L E R İ
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YEŞİl AlüMİNYUM-3

UZMAN GÖRüŞü 
EXPERT OPINION

Giriş
Birincil alüminyum üretimi küresel 
seragazı emisyonlarının %2’sinden 
sorumlu ve üretilen toplam elektrik 
enerjisinin %4’ünü tüketiyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için alü-
minyuma değil “yeşil alüminyuma” 
ihtiyacımız var.

Birincil alüminyum endüstrisi de-
mir-çelik, çimento ve seramik en-
düstrileri gibi enerji yoğun bir üre-
tim endüstrisi. Sadece elektroliz 
aşamasında,  1 ton metalik birincil 
alüminyum üretebilmek için tek-
nolojiye bağlı olarak 12 500 ile 16 

000 kWs arasında elektrik enerjisine 
ihtiyacı var. Bu proses maliyetinin 
yaklaşık %30-40’ını elektrik maliyet-
lerinin oluşturması anlamına geliyor 
ve bu nedenle son 20 yılda (Çin ha-
riç), birincil alüminyum tesisleri başta 
Körfez ülkeleri olmak üzere, enerji 
bulunabilirliğinin yüksek ve maliye-
tin düşük olduğu ülkelere kaymış 
durumda ya da kayma eğiliminde. 
Bu yoğun enerji tüketiminin sadece 
maliyet boyutu yok. 

Aynı zamanda birincil alüminyum üre-
timi sırasında salınan CO2eşdeğer gaz-
larının çok büyük bölümü (Kapsam 
2 emisyonları – dolaylı emisyonlar), 
elektroliz için gerekli elektrik enerjisi-
nin üretimi sırasında ortaya çıkıyor.

Birincil Alüminyum Üretimi  
Sırasında Oluşan Kapsam 2 Emisyonları
1 GWs (= 1 000 000 kWs) enerji üretimi 
sırasında, enerji kaynağına göre oluşan 
emisyonlar (1):

Kömürden           888 tons CO2 
Petrolden           733 tons CO2

Doğal gazdan           500 tons CO2

Güneş enerjisinden        85 tons CO2  
            (20 km2=1 GW)
Hidro elektrik 
santrallerinden           26 tons CO2

Rüzgar türbinlerinden     26 tons CO2  
                       (100 rüzgar türbini=1 GW)

Rakamlardan anlaşıldığı gibi, doğal 
gazdan elektrik üretimi de çok ma-
sum bir proses değil.

https://www.world-aluminium.org/statistics/primary-aluminium-smelting-energy-intensity/

Kuzey 
Amerika

Güney 
Afrika

Avrupa
Asya (Çin 

hariç)
Çin

Körfez 
Ülkeleri

Afrika Okyanusya 
Dünya 

ortalaması

15,499 15,510 15,474 14,900 13,531 15,126 14,527 14,501 14,255

Tablo 1:	International Aluminium Institute (IAI) verilerine göre, sadece elektroliz için harcanan kg alüminyum başına 
elektrik enerjisi (AC), kWs/kg Al (2019)

Yazının devamı sayfa 58’de
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Yazının devamı sayfa 60’da

Buradaki temel sorun, alüminyum 
üretimi için gerekli elektrik enerji-
sinin çok büyük oranda fosil ya-
kıtlardan üretilmesi ve buna bağlı 
olarak oluşan yüksek CO2eşdeğer 
emisyonları.

Birincil Alüminyum Üretimi 
Sırasında Oluşan Kapsam 2 
Emisyonlarının Azaltılması
Özellikle yüzyılın başında hidroelekt-
rik santrallerinden üretilen elektrik 
enerjisi, birincil alüminyum üretimin-

de yoğun olarak kullanılırken, 2000’li 
yıllarla birlikte Çin’in dünyaya açılma-
sı ve birincil alüminyum üretiminde 
baskın hale gelmesi tabloyu değiş-
tirdi. Çünkü Çin, elektrik üretiminin 
büyük bölümünü kömürden sağlıyor. 

Tablo 2: Alüminyum üretimi sırasında sektör bazında oluşan emisyonlar (2018), (IAI)

MtCO2

eşdeğer
Boksit

madenciliği
Alümina

rafinasyonu
Anot 

üretimi
Elektroliz Döküm

Geridö-
nüşüm

Yarı 
mamül
üretimi

Tesis içi
geri-

dönüşüm
Toplam

Elektrik 
üretimi 
(dolaylı) 

kapsam 
2

0.6 16.9  670.6  3.1 9.5 2.5 703

CO2 
dışındaki 
sera gazları 
(doğrudan)

kapsam 
1

 32.2  35.4     67.6

Proses 
sırasında 
salınan CO2 
(doğrudan)

kapsam 
1

  6.4 92.6     99.0

Yardımcı 
malzemeler 
kaynaklı 
CO2 
(dolaylı)

kapsam 
1-2

 14.8 19.3 6.4     41

Isıl enerji 
(doğrudan 
ve dolaylı)

kapsam 
1-2

2.6 124.3 6.4  6.4 15.6 19.0 8.4 183

Hammadde 
ve yardımcı 
malzemele-
rin taşınması 
(dolaylı)

kapsam 
3

 15.4  18.7     34

Toplam 
(beşikten 
mezara)

3.0 204 32 824 6 19 29 11 1,127

IAI’nın 2018 verilerine göre alüminyum sektör emisyonları tablosuna göre, beşikten mezara Mt CO2eşdeğer top-
lam emisyonun yaklaşık %60’ dolaylı Kapsam 2 bazında elektrik enerjisi üretimi sırasında oluşan emisyonlar.
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UZMAN 
GÖRüŞü EXPERT 

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

Çin’in birincil alüminyum üretiminin 
yarısından fazlasını karşıladığı düşü-
nüldüğünde, emisyonların neden 
bu denli yoğun olduğunu anlamak 
mümkün.

Ancak 2050 için amaçlanan küresel 
sıcaklık artışını 2°C’de tutma hedefi-
ne ulaşabilmek, ancak, elektrik üreti-
minin kömür termik santrallerinden, 
hidroelektrik santrallerine dönüştürül-
mesi ile mümkün.

Sonuç:
Yaklaşık 30 yıl içerisinde, başta Çin ol-
mak üzere dünya alüminyum üretici-
leri ve elektrik sağlayıcılarının, elektrik 
üretimini fosil yakıtlardan yenilenebi-
lir yakıtlara dönüştürmesi teknik ve 
ekonomik açıdan mümkün mü?

Küresel sera gazı emisyonlarını -bıra-
kın düşürmeyi- kontrol altında tuta-
bilmek için, kısa ve orta vadede eli-
mizde tek araç kalıyor: Geridönüşüm

Şekil 1: Bölgelere ve kaynak türüne göre 
birincil alüminyum üretimi için kullanılan 
elektrik enerjisi, 2019, IAI

Şekil 2: Birincil alüminyum elektrik kaynakla-
rı ve 2050 hedeflerine ulaşmak için değişim 
ihtiyacı (IAI)

(Fotoğraf: http://www.maviduzce.com/ozcan-yetgin/1541-sihir-cumhuriyeti)

BAU: Business As Usual, bugünkü dağılım de-
vam ederse,

B2DS: International Energy Agency (IEA)’nın 
tanımladığı 2°C artış senaryosu
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WIN EURASIA fUARINA 
YURT DIŞINDAN BüYüK İlGİ! 

Hannover Fairs Turkey ta-
rafından düzenlenen ve her 

yıl onlarca ülkeden endüstri 
profesyonelini bir araya geti-
ren, Avrasya’nın lider sanayi 

fuarı WIN EURASIA, 10-13 
Kasım 2021 tarihlerinde tüm 

sektör profesyonellerini fiziki 
ve dijital ortamda yeniden 

bir araya getirecek. Katılım 
taleplerinin sadece online ola-
rak alındığı WIN EURASIA’ya 
başta Avrupa ve Kuzey Afrika 

olmak üzere yurt dışından 
yüksek katılım talebi geliyor. 

Hannover Fairs Turkey, 10-13 Kasım 
2021 tarihleri arasında düzenleyeceği 
ve İstanbul’da Tüyap Kongre ve Fuar 
Merkezi’nde gerçekleşecek WIN EU-
RASIA’da, her yıl olduğu gibi bu yıl da 
onlarca ülkeden endüstri profesyonel-
lerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. 
WIN EURASIA, sac işlemeden metal 
şekillendirme teknolojilerine, otomas-
yon hizmetlerinden elektrik ve elektro-
nik ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik 
hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar 
geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyu-
lan tüm eko-sistemi buluşturacak. 

WIN EURASIA’ya yoğun ilgi!
Katılımcılarını “Endüstriyel Dönü-
şüm” temasıyla karşılamaya hazırla-
nan WIN EURASIA, hem ziyaretçiler 
hem de katılımcılardan yoğun talep 
görüyor. İki yıl aradan sonra İstan-

bul’da yapılacak ilk büyük endüstri 
buluşması olacak WIN EURASIA’ya 
sadece Türkiye’den değil, yabancı 
satın almacılar da yoğun ilgi göste-
riyor. Başta Avrupa ve Kuzey Afrika 
olmak üzere birçok yabancı ülkeden 
satın almacılar şimdiden B2B etkin-
liklerindeki yerlerini almaya başladı. 

Dijital ve fiziksel fuar 
ilk kez WIN EURASIA’da 
bir arada olacak!
Salgınla birlikte değişen iş yapış şekil-
lerinin fuar ortamına taşındığı WIN EU-
RASIA, bu yıl fiziki fuarın yanı sıra dijital 
ortamda da gerçekleşecek. Fiziksel ve 
dijital fuar ortamlarını tek bir fuarda bu-
luşturacak hibrit fuar modelinin hayata 
geçirileceği fuar, seyahat edemeyecek 
sektör profesyonellerinin de WIN EU-
RASIA’da yer almalarını sağlayacak.

Yazının devamı sayfa 64’de
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Hannover Fairs Turkey, Haziran 
2020’den itibaren hayata geçirdiği 
Connection Days dijital etkinlik plat-
formuyla, pandemi nedeniyle fiziksel 
gerçekleştirilemeyen etkinlikleri diji-
tal platforma taşımış; global iş birliği 
oluşturma ve yeni iş birliklerinin yara-
tılmasında fayda oluşturan etkinlikler 
düzenlemişti. Hannover Fairs Turkey, 
bu dijital etkinliklerden edindiği tec-
rübesini bu kez WIN EURASIA’ya 
yansıtmayı hedefliyor. 

Dijital katılımcılar; sanal ortamda, 
fuar stantlarında sohbet fonksiyon-
ları, birebir görüntülü görüşmeler 
ile satın alma yetkililerini ağırlama; 
ürünlerini 3 boyutlu sergileme imkânı 
bulacaklar. Dijital katılımcılar, fiziksel 
fuar ortamında da 5 m2’lik alanlarda 
fiziksel olarak yer alabilecekler. Kon-
feransların da dijital ortama taşınaca-
ğı fuarda, konuşmacılar ister fuar ala-
nında, isterlerse bulundukları yerden 
dijital sunum yapabilecekler. 

Fiziksel olarak fuara katılamayacaklar 
için fuarın dijital ortama taşınmasının 
yanı sıra fiziksel fuar alanında alınan 
Covid-19 önlemleri WIN EURA-
SIA’nın tercih edilmesinde etkili olu-
yor. Covid-19 önlemleri kapsamında 
özellikle girişte yoğunluk olmamasını 
sağlamak için ziyaretçi kayıtları sa-
dece online olarak yapılabiliyor. Ay-
rıca Fuarın Mobil Uygulaması ile sıra 

beklemeden giriş, katılımcı stantları 
için uygulanacak kurallar, salonların 
kapasitelerinin sosyal mesafe kural-
larına göre planlanması gibi pek çok 
uygulama hayata geçiriliyor.

Aksa’nın çözüm ortaklığı ile 
Jeneratör Özel Alanı ilk kez 
WIN EURASIA’da yer alacak!
Katılımcı ve ziyaretçilerine 360 de-

rece imalat sanayiini tecrübe etmek 
için benzersiz bir fırsat sunmaya 
hazırlanan WIN EURASIA’da bu yıl 
ilk kez Jeneratör Özel Alanı da yer 
alacak. Aksa’nın çözüm ortaklığı ile 
oluşturulacak Jeneratör Özel Ala-
nı’da ziyaretçiler jeneratörler ile 
ilgili en güncel bilgileri edinme ve 
yeni teknolojilerle tanışma fırsatı 
bulacaklar.
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