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Değerli Okuyucu Dostlarımız,
2020 yılının son sayısını ile sizlere ulaşıyoruz. 1989
yılında malzeme ve metalürji sektöründe başlayan maceramız inadına devam ediyor. Evet dile
kolay yoğun bir şekilde geçen çalışmalarımız bu
2020 yılını yok sayarak devam etmek istiyoruz.
Kenan ANIL
2021 yılı tüm dünyaya sağlık, barış, mutluluk,
huzur getirmesini diliyorum. Pandemi nedeniyle
herkes yorgun, huzursuz ve psikolojik olarak bitmiş durumda ve bir an önce bitmesi dileğiyle.

Pandemi sebebiyle dünyadaki planın benim anladığım kadarıyla zayıflar ve yük olanlar ölsün!
Güçsüz firma ve ülkeler bitsin mantığı ile hareket ediliyor. Dünyadaki siyasetçilerin doyumsuzluğu ve savaş çığırtkanlıklarının planlanan yeni düzenden dolayı sanırım.
Buna rağmen ülkemiz sanayicileri üzerlerine düşen görevleri fazlasıyla yapmaya çalışıyorlar. Dergimiz de konu ile ilgili çok güzel haberlerimiz mevcuttur.
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 raporlanmasını gerçekleştirebiliyoruz.
Yaptığımız bu hizmetlerle çağın yapay zekası ile sizlere değer katmaya devam ediyoruz. Bundan
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.

Metal Şekillendirme Teknolojileri Editörü
Metal Forming Technologies Editor
Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU (Atılım Üni.)
Nano Teknoloji ve Üretim
Prof. Dr. Sebahattin Gürmen
Kaynak Teknolojisi Editörü / Welding Technologies Editor
Prof. Dr. Erdinç KALUÇ (Kocaeli Üni.)
Prof. Dr. Emel Taban (Kocaeli Üni.)
Seramik ve Refrakter Malzemeleri Editörü
Ceramic and Refractory Materials Editor
Prof. Dr. Serdar ÖZGEN (İTÜ)
Prof. Dr. Cemallettin YAMAN (YTÜ)
Üretim Metalurjisi ve Çevre Editörü
Extractive Metallurgy and Environment Editor
Prof. Dr. İsmail DUMAN (İTÜ)
Prof. Dr. Servet TİMUR (İTÜ)
Prof. Dr. Onuralp Yücel

Prestij Yayıncılık uygulamamızı

Ücretsiz indirebilirsiniz

Döküm Metalurjisi Editörü / Foundry Metallurgy Editor
Doç. Dr. Derya Dışpınar (İTÜ)
Almanya Temsilcisi / Representatives Germany
Bayram AYBASTI

DANIŞMANLAR KURULU

Yönetim Merkezi / Management Centre
PRESTİJ YAYINCILIK BASIM HİZMETLERİ
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Talatpaşa Mah. Gülbaşak Sk. No: 2/B 34400
Kağıthane - İstanbul
Tel: 0 212 320 36 90 (pbx)
Fax: 0 212 320 36 91
Baskı / Printed by: G.M. Matbaacılık ve Tic. A.Ş.
100. Yıl Mah. MAT-SİT
1. Cad. No: 88 34560 Bağcılar/İST.
Tel: 0212 629 00 24-25
İnternet: www.metaldunyasi.com.tr
e-mail: info@prestijyayincilik.com.tr
Aralık 2020 Yıl: 28 Sayı: 330
Dergi Ayda Bir Yayınlanır.
Dergimiz “Tüm Türkiye’de Dağıtılmaktadır,
Basın Kanununa Göre Yerel-Süreli Yayındır.”
Hakemli Dergidir.
Baskı Tarihi: Aralık 2020

Metal Isıl İşlem
Sanayicileri Derneği

Endüstriyel Fırın Sanayicileri
ve İşadamları Derneği

Türkiye Alüminyum
Sanayicileri Derneği

Türkiye Çelik Üreticileri
Derneği

Türkiye Döküm
Sanayicileri Derneği

Taşıt Araçları
Yan Sanayicileri Derneği

Korozyon Derneği

Otomotiv Sanayii
Derneği

Kalite Derneği

Türk Seramik Derneği

Reklam İndeksi

10

5M.............................................................................................13

Borçelik’e “En Başarılı
Gönüllülük Projesi” Ödülü

AKALIN ISIL İŞLEM....................................................................5

Borçelik

24-26

ALİSAN.......................................................................................11
ANKİROS..................................................................................41

4 Milyar Dolarlık Armatür
Sektörü ‘Sınır Ötesi E-Ticaret’
ile Büyüyecek

AVEKS......................................................................Ön Kapak İçi

Gökhan Turhan

BES MÜHENDİSLİK..........................................................23 - 29
BOMAKSAN..............................................................................17

32-33

“Basınçlı Kap ve Kazan
Sektörü’nde Covid Sonrası
Toparlanma Hızlı Olacaktır”

EKW..........................................................................................19
HAZNEDAR................................................................................31

Efkan Çeviker
HEXAGON..................................................................................37

36-37

HERAEUS ELECTRO-NITE....................................Arka Kapak İçi

Beyaz Eşyanın Devleri İçin
Çerkezköy’ü Üs Yapacak

İDEAL MODEL.............................................................................9

Yorglass

38-40

INDUCTOTHERM.........................................................................7
İSTANBUL ISIL İŞLEM................................................................3

Isıl İşleme Gönül Vermiş ve
Mesleğinde Başarılı Bir İsim;
Soydan Keneş…

JUMO LTD. ŞTİ.........................................................................25

Soydan Keneş

KALİTE FUARI...........................................................................47
MAKTEK FUARI.........................................................................57

42-46

Uzman Görüşü

MFN...........................................................................................22

Alüminyum Geridönüşüm
Teknolojileri -1

NEDERMAN...............................................................................15

Erman Car

Dergimiz Hakemli Dergidir
YAZI YAYIM KOŞULLARI
• Yazılar A4 boyutunda, 5 sayfayı geçmeyecek şekilde PC WORD dokümanı olarak mail ile gönderilmelidir. Yazıya uygun
fotoğraf da ayrıca gönderilmelidir.
• Gönderilen yazıların dergimizde yayınlanması için yazılan metnin gün, ay, tarih bilgileri ile yazarların imzalarının da
bulunması rica edilir.  Ayrıca yazarlarımız kendi fotoğraflarını ve kısa özgeçmişlerini de yazıya eklemelidir.
• Yazının İngilizce başlığı ve özetin İngilizcesi de verilmelidir.
• Yazılarda kullanılan fotoğraflar ve grafikler 300 dpi çözünürlükte net ve temiz olmalıdır.
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• Yayımlanan her makale yazarı/yazarları dergimizin bir yıllık ücretsiz abonesi olurlar. Bu nedenle yazarlarımızın kendi
irtibat adreslerini ve mail adreslerini de göndermeleri rica olunur.
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İDEAL MODEL, ısıtmasız otomatik
döküm makineleri ve robotları
konusunda patente hak kazandı

1981’den bu yana döküm sektörüne katkılar sağlayan ve bugün
daha çok dökümhane makineleri ve
anahtar teslim dökümhane projeleri konusunda hizmet veren İDEAL
MODEL, uzun bir süredir üze rinde
çalıştığı ısıtmasız otomatik döküm
makineleri ve robotları konusunda
patente hak kazandı. “İncelemeli”
alınan bu patent sayesinde ürün 20
yıl boyunca korunacak.
Firmanın ürettiği SwingPour™ ve LinePour™ otomatik döküm sistemleri

8
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sayesinde dereceli ya da derecesiz,
dikey ya da yatay otomatik kalıplama
hatlarındaki döküm otomasyonu tam
otomatik olarak sağlanabiliyor. İhtiyaca göre döküm hatla senkronize
ya da daha basitleştirilmiş olarak yarı
otomatik olarak seçilebiliyor.
Özellikle son yıllarda ülkemiz firmalarınca alınan dünya çaplı patentler
hepimiz için bir gurur kaynağı. İDEAL
MODEL’e çabaları ve ülkemize kattığı bu değer için teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

www.metaldunyasi.com.tr

40 Yıllık Deneyimimizle
Dökümhanelerde
Çözüm Ortağınız

www.idealmodel.com.tr
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BORÇELİK’E “EN BAŞARILI
GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ” ÖDÜLÜ

hem çocuk hem de yetişkin hastalarda
kullanılmaya başlandı.
Ayrıca Yedikule Göğüs Hastalıkları
Hastanesi’nde COVID-19 vakalarında
kullanılan, kandaki oksijen ve kalp ritmini ölçen satürasyon cihazı ve EKG
cihazının çalışmasında rol oynayan
parçalar yine BMK tarafından üretilerek gerekli yerlere ulaştırıldı.
Borçelik Maker Kulübü çalışma arkadaşları için de maskenin kulaklarda
neden olduğu baskıyı ve burunda
oluşturduğu basıncı hafifletmek
üzere kendi tasarımı olan maske kayışlarını ve burunluğu yine 3 boyutlu
yazıcıda üretti.

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından gerçekleştirilen
13. Gönülden Ödüller etkinliği kapsamında Borçelik “En Başarılı Gönüllülük Projesi” ödülünün sahibi oldu.
Covid-19 pandemisinin başından bu
yana çalışanlarına ve paydaşlarına destek olan Borçelik toplumsal dayanışma
çerçevesinde sağlık çalışanlarını desteklemek için gönüllülük temelinde
yürüttüğü faaliyetlerle ödül kazandı.
Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin
düzenlediği 13. Gönülden Ödüller organizasyonunda Borçelik “En Başarılı
Gönüllülük Projesi” ödülünü kazandı.

Pandemi boyunca Borçelik
çalışanlarından sağlık çalışanlarına
ve topluma güçlü destek!
Pandemide Borçelik çalışanları birçok
gönüllülük kampanyasına imza atarak
COVID-19 ile özverili bir mücadele
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yürüten sağlık çalışanlarına ve topluma destek oldular. Borçelik Maker
Kulübü (BMK), sahip olduğu 3 boyutlu yazıcı ile Bursa’daki hastanelere yüz
siperliği üretimine başladı. 65 adet filament ve 1500 siperlik için asetat ve
lastik desteği ile 3800 adet yüz siperliğinin üretimine katkı yaptı. Borçelik
gönüllüleri acil ihtiyacı olan sağlık
kuruluşlarına siperliklerin dağıtımını
gerçekleştirerek Bursa’nın siperlik ihtiyacının %15’ini sağlamış oldu.

3 Boyutlu Destek Grubu üyesi olan
BMK COVID -19 salgını süresince sağlık kurumlarının yanı sıra farklı kurum
ve kuruluşlara da destek vermeye devam ediyor.

Bunun yanı sıra Uludağ Üniversitesi
Anestezi ve Reanimasyon Bölümünü
ile BMK’nın ortak çalışmaları sonucu
hayata geçirilen Laringoskop U-Profil

www.metaldunyasi.com.tr
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UYC METAL 2. SİSTEMİNDE
YİNE 5M’İ TERCİH ETTİ
rımında 5M’i tercih ederek isminden
söz ettiren UYC METAL başarılarını
yükseltmeye devam etmektedir.

Alınan sistem özellikleri:
1000 kg kapasiteli ergitme sistemi
5MPM 600kW tristör kontrollü gücü
ile 2021 yılı şubat ayında teslim edilecek ürünler ile ilgili 5M Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Bilgehan Aksu, 5M olarak kurulduğumuzdan beri kaliteye
verdiğimiz önem ile ülkemiz dışında
5 kıta 38 ülkede tercih edilmektedir.
UYC METAL Genel Müdürü Sn. Anıl
Ulu, Fabrika Müdürü Sn. Koray Yurdakul firmamızı ziyaret ederek uzun
yılların verdiği bilgi birikimlerimiz
mevcut kapasitemiz ile yürüttüğümüz
çalışmalarımız müşteri memnuniyeti
ve kapasitesini daha üst seviyelere çıkarmak için yeni indüksiyon ocak yatı-
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UYC METAL’in 2’ci sisteminde tekrar
bizi tercih etmesi 5M ailesini sevindirdiği gibi ilerlediğimiz yolun doğruluğunu gösterdiğine inanıyoruz.
5M INDUCTION SYSTEMS ailesi
olarak UYC METAL firmasına hayırlı
uğurlu olmasını temenni ederiz.

www.metaldunyasi.com.tr
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Inductotherm Türkiye’den Bulgaristan Çıkartması!
Inductotherm Türkiye;
Bulgaristan’ın dev
metal ve teknoloji
firması MTG (Metal
Technology Group)
bünyesindeki üç
ayrı şirkete çeşitli
boyutlardaki sistemlerin
satışını gerçekleştirdi.

Bulgaristan’da faaliyet gösteren ve çeşitli
döküm
üretimlerinde
uzmanlaşmış
dökümhaneleri birleştiren bir kuruluş
olan MTG (Metal Technology Group)
bünyesindeki OSSAM, ALUCOM ve
CENTROMET firmalarında değeri iki
milyon Euro’yu aşan toplam 9 adet
indüksiyon sistemi devreye alındı. 2018 ve
2019 yıllarında başlayan satış ve devreye
alım süreçlerinin ardından, Inductotherm
Türkiye Genel Müdürü A.Levend Otsukarcı
ve Satış Müdürü Sabahattin Özen bahsi

geçen firmalara ziyarette bulundu.
Müşteri memnuniyeti ve satış sonrası
müşteri ilişkilerine oldukça önem veren
Inductotherm Türkiye’nin Bulgaristan
ziyareti, dünya gündemini meşgul eden
Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelendi
ancak geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi.
Bulgaristanlı firma yetkilileriyle bir araya
gelen ve devreye alınan sistemleri
inceleyen
Inductotherm
Türkiye
heyeti, firma yetkililerinden indüksiyon
sistemlerinin sorunsuz çalıştığı bilgisini aldı.

Bulgaristan’ın en önemli alüminyum döküm
şirketlerinden ALUCOM, Inductotherm
alüminyum döküm ocakları ile bir adım önde!

Inductotherm Türkiye’den
Bulgaristan Alüminyum
döküm şirketi ALUCOM’a
iki set halinde 500
kilogramlık ocak satışı!

14
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1973 yılında MTG Grup bünyesinde kurulan ve Avrupa’nın birçok ülkesine alüminyum döküm hizmeti veren ALUCOM
firması; dökümhanesinde kullanmak
üzere Inductotherm Türkiye’ye sipariş ettiği iki set 500 kilogram alüminyum ocağından oldukça memnun!

2019 yılında devreye alımı tamamlanan sistemleri, Inductotherm Türkiye
Genel Müdürü A.Levend Otsukarcı
ve Inductotherm Türkiye Satış Müdürü Sabahattin Özen yerinde inceledi.
Satış sonrası müşteri memnuniyeti ve
desteği konusunda oldukça hassas
olan Inductotherm Türkiye, Covid-19
pandemi dolayısıyla erteledikleri Bulgaristan ziyaretini geçtiğimiz günlerde tamamladı. Bu ziyaret dahilinde
ALUCOM yetkilileri ile de görüşen
Inductotherm Türkiye heyeti, devreye
alınan 2 set 500 kilogramlık alüminyum
döküm ocağının tam kapasite çalıştığı
bilgisini aldı.
www.metaldunyasi.com.tr
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Inductotherm Türkiye Bulgaristan
OSSAM firmasında 6 tonluk ergitme
ocağı ve 500 kg Flexipour Döküm
Ocağı Sistemini devreye aldı!
ren OSSAM firmasında, Inductotherm
Türkiye’nin ürettiği 4000+500 kW 2x6
ton Dual Trak Plus ocakları devreye alındı. Geçtiğimiz sene başlayan devreye
alınma işlemi, kısa sürede tamamlanarak fabrikanın ihtiyaçlarına uygun ve
sorunsuz bir şekilde çalışmaya başladı.

Otomotiv sektörüne demir döküm hizmeti veren OSSAM firması
Inductotherm sistemlerini tercih etti.
Bulgaristan’ın köklü döküm firmalarından olan OSSAM, dökümhanesinde kullanmak üzere Inductotherm Dual Trak
Plus ocak sistemini ve Flexipour oto-

16
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matik döküm sistemini tercih etti. 1980
yılında MTG bünyesinde kurulan ve
69.000 metrekare bir alanda otomotiv
sektörüne demir döküm hizmeti ve-

Ayrıca; firmanın otomatik döküm
sisteminde tercihi de Inductotherm
Flexipour otomatik döküm sistemi
oldu. Bu sistem sayesinde OSSAM’ın
manuel döküm ihtiyacı ortadan kalkarak, döküm prosesleri daha verimli,
güvenli ve hızlı bir hale geldi. Geçtiğimiz günlerde firmaya bir ziyaret
gerçekleştiren Inductotherm Türkiye
yetkilileri, 2018-2019 yıllarında satışı
ve devreye alım işlemleri tamamlanan
ocakların ve döküm sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışmakta olduğunu
yerinde gözlemledi.

www.metaldunyasi.com.tr
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Inductotherm Türkiye Bulgaristan’ın
en büyük santrifüj dökümhanesi
Centromet’den 5 adet indüksiyon
sistemi devreye aldı

Bulgaristan’ın en büyük çelik
santrifüj dökümhanelerinden
olan Centromet, Inductotherm
Türkiye’nin ürettiği sistemleri
tercih etti!
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1977 yılında Bulgaristan’da kurulan ve
Bulgaristan’ın en büyük çelik santrifüj
dökümhanesi olan Centromet firması; 500 kg ile 3 ton arasında değişen
5 adet sistemi devreye aldı. Şu anda
aktif olarak çalışan bu sistemlerin,
2018 ve 2019 yıllarında satışı yapıl-

mış ve devreye alımı tamamlanmıştır. Kimya endüstrisi, dizel motorlar
ve dizel jeneratör üretimi, seramik,
gıda ve boya endüstrisi, metalurji endüstrisi gibi alanlarda faaliyet
gösteren Centromet, Inductotherm
Türkiye’nin sistemleri ile üretim hızını ve kalitesini en üst seviyeye çıkardı. İndüksiyon sistemlerinin devreye
alınmasının akabinde ortaya çıkan
Covid-19 pandemi süreci nedeniyle firma ziyaretini ertelemek durumunda kalan Inductotherm Türkiye
Genel Müdürü A.Levend Otsukarcı
ve Satış Müdürü Sabahattin Özen,
geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’a
bir ziyaret gerçekleştirerek sistemleri inceledi. Firma yetkilileri ile temaslarda bulunan Inductotherm Türkiye
heyeti, sistemlerin sorunsuz çalıştığını ve firma memnuniyetini bizzat
yerinde öğrendi.

www.metaldunyasi.com.tr
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Pandemi İhracata Engel Olamadı

Demir ve demir dışından
7,56 milyar dolar ihracat

Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü Ocak-Kasım döneminde 7,56 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi ve Türkiye’nin
toplam ihracatından yüzde 4,9 pay aldı. İDDMİB Başkanı
Tahsin Öztiryaki, “İhracatımızın potansiyelini büyütmek ve
daha da önemlisi sürdürülebilir kılmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Aralık ihracatımızda sapma olmazsa yıllık bazda bir önceki yıldan daha
fazla ihracat gerçekleştirmiş olacağız” dedi.
İhracat, üretim ve istihdam odaklı
çalışan Demir ve Demir Dışı Metaller
sektörü Türkiye’nin toplam cari açığının kapanmasına yönelik verdiği desteği aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz
yılı 8,2 milyar dolar ihracatla kapatan
sektör bu yıl Ocak-Kasım döneminde
7,56 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin toplam ihracatından
yüzde 4,9 pay alan sektör, en fazla
ihracat yapan 6’ncı sanayi kolu oldu.
Ocak-Kasım döneminde en fazla ihracat 880 milyon dolarla Almanya’ya ya-
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pıldı. ABD’ye ihracat ise bu dönemde
356 milyon dolar olarak hesaplandı.
Sektörün Kasım ayı ihracatı ise yüzde
10,5 artış ile 776 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Bu rakam, Türkiye’nin
geçen ay gerçekleştirdiği toplam 16
milyar dolar ihracattan yüzde 4,7 oranında pay alması anlamına geliyor.

“Geçen Yılın İhracat
Rakamını Geçebiliriz”
Sektörün 11 aylık ihracat performansını değerlendiren İstanbul Demir ve

Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki
şunları söyledi: “Yılın ikinci çeyreğinden bu yana birlik olarak ihracatçımıza alternatif kanallar sunmanın gayreti içerisinde olduk. Dijital pazarlama,
sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar,
Ticaret Bakanlığımızın da destekleriyle ihracatçımız için vazgeçilmez unsurlar oldu. Aralık ayı rakamlarımızda bir
sapma olmazsa pandemi yılında, bir
önceki yılın ihracat rakamını geçmiş
olacağız. Bu yıl 15 ülkede 140 Türk
firması ve 632 yabancı firmanın katılımı ile 1.300’den fazla ikili görüşme
gerçekleştirildi. Bu çalışmaların sonuçlarını önümüzdeki dönemde takip
ediyor olacağız. 2021 yılında ise yüzde 15 ihracat artışı ile 9,5 milyar dolar
ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Türkiye, salgın sonrasında daha fazla
üreten ve ürettiğini daha iyi değerlerde, günümüz şartlarına uygun olarak
pazarlayan bir ülke konumunda olacak. Buna inancım tam.”

“Lojistikte Dönüşüm Şart”
Tahsin Öztiryaki’ye göre gerek navlun fiyatlarındaki 2-3 kat artış, gerekse
yük gemilerinin dolu olması ve birçok
rotada boş yer bulunmaması nedeniyle ihracatçı sıkıntı yaşıyor: “Aynı
problem karayolu nakliyesinde de yaşanıyor. Orta vadede ihracatta ilk 10
ülke arasında yer alma iddiamız var
ise lojistikte bir dönüşüm yaşanması
şart. Diğer yandan yeşil teknolojiler
ve yenilenebilir enerji gelecek yıllara
damgasını vuracak. ‘Yeşil Mutabakat’
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konusunda üyelerimizi bilinçlendirmek amacıyla webinar’lar düzenlemeye başladık.”

her durumda ortaya çıkan tabloyu
lehimize kullanabilecek projeler
üretmeliyiz.” şeklinde konuştu.

“Dijital Dönüşüm Kapıda”

Projelere Hız
Kesmeden Devam Ediyoruz

İDDMİB Başkanı Öztiryaki, “Pandemi bize bir kez daha hatırlattı ki
dijital dönüşüm kapıda. Bu kapsamda görevimiz üyelerimize bu
dijital dönüşüme uzanan yolda
destek olmak. İDDMİB üyesi her
firmaya markalaşma ve kurumsallaşma konusunda eğitimler
düzenleyerek sanal ortamda tanıtım ve imajları konusunda destek olmaya devam ediyoruz. Öte
yandan geçtiğimiz ay Asya-Pasifik
Bölgesindeki 15 ülke dünyanın en
büyük ticaret ve iş birliği anlaşması olan (RCEP) Bölgesel Kapsamlı
Ekonomik Anlaşması’nı imzaladı.
Bu ülkelerden Malezya, Singapur ve Güney Kore ile halihazırda
Serbest Ticaret Anlaşmalarımız
var. Bu anlaşma bize avantaj mı
sağlayacak dezavantaja mı yol
açacak bunu değerlendirmeli ve

www.metaldunyasi.com.tr

İDDMİB üç önemli proje üzerinde hız kesmeden çalışıyor. Tahsin
Öztiryaki söz konusu projelerle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Ülkemizde üretim kabiliyeti çok yüksek.
Hedefimiz potansiyel ara mamul
gruplarını belirleyerek bu konulara
üretim yatırımı yapabilecek firmalarımızı tespit etmek. Toptancıların
organize olduğu ve kümelendiği
İSTOÇ ve benzeri oluşumların yurt
dışındaki satın alıcılara tanıtılması diğer önemli bir çalışmamız.
Üçüncü projemiz ise yabancı öğrencilerin ihracatçı firmalarımız için
çalışmasına olanak sağlayacak çok
yönlü bir proje. Pandemi fiziki olarak bizleri sınırlasa da bizler gerekli
hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ederek emin adımlarla ilerliyoruz.”
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4 milyar dolarlık armatür sektörü
‘Sınır Ötesi E-ticaret’ ile büyüyecek
4 milyar dolara yakın hacimsel büyüklüğü olan armatür sektörü 1,5
milyar dolarlık ihracatını artırmak için çalışmalara başladı. Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan’a göre sürdürülebilir ihracatın
yolu E-ihracattan geçiyor. Turhan, dijitalleşen dünyada ihraç edilen ürünlerin de yüksek teknoloji ile üretilmesi gerektiğini savundu.
1,5 milyar dolara yakın ihracatı, 1
milyar dolarlık iç piyasa hacmi ve 1,5
milyar dolar civarı ithalatı olan armatür sektörü, ihracatta kilogram başı
10 dolar satış fiyatı ve yaklaşık 10 bin
çalışanı ile Türkiye’nin cari açığının
kapanması adına verdiği desteği aralıksız sürdürüyor. İstihdam, üretim ve
ihracat odaklı çalışan sektörün 65 adet
GTİP kodu bulunuyor. Armatür sektörünün küresel büyüklüğü 110 milyar
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dolar. Türkiye’nin bu pastada payı hali
hazırda yüzde 2,5 seviyesinde. Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan,
sektörün gelecek projeksiyonunu değerlendirdi.

bir iyileşme yaşıyoruz. Tam ‘v’ olmasa
da ’u’ şeklinde geriye dönüş yaşadık.
Sektör olarak iş sürekliliği ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri için alternatif
kaynakları değerlendirdik. Sektörümüzün ilk ve tek derneğiyiz. Armatür
Derneği olarak; armatür, valf, musluk,
tesisat ekipmanları ve vana sanayicilerini temsil ediyoruz. Yeni bir

‘U’ tipi düzelme
Dünyanın dengelerini alt üst eden Covid-19 salgınının armatür sektörüne
etkilerini değerlendiren Gökhan Turhan şu ifadeleri kullandı: “Kademeli

www.metaldunyasi.com.tr
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Sıcaklık ölçümü...

Termokupllar (T/C)
Direnç termometreleri (RTD)
Ex-proof sıcaklık probları (ATEX)
Kablosuz sıcaklık ölçümü
Platin sıcaklık sensörleri (chip)

...bizim uzmanlığımız.
Verimlilik, hassasiyet ve dayanıklılık sizin için ne kadar önemli? Kalitenin tecrübe ve inovasyonla
geldiğini zaten biliyorsunuz...
Bu kavramlar sizin için önemliyse doğru partneri buldunuz.

JUMO‘ya hoşgeldiniz.
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dernek olmamıza rağmen sektörün
çoğunluğunu temsil etmeye başladık.
Ernst&Young ve İstanbul Sanayi Odası
iş birliği ile sektör raporumuzu çıkartıyoruz. Buradan gelecek bilgiler sonrasında stratejilerimizi, nerelerde yer
almamız gerektiğini, sektörün bizlere
ne vaat ettiğini ve şu an ki durumumuzu çok daha net anlayacağız. Sanayide teknolojiye yapılan yatırımlarla
dünyadan alacağımız payın artacağını
düşünüyoruz. Bir ülkenin gücü sanayisinin gelişmişliğine bağlı. Büyüme,
yeni pazarlar kadar yeni ürün, üretim
sistemi ve tedarik zinciri kurmakla
gerçekleşiyor. Güney Amerika, Asya
Pasifik, Sahra Altı Coğrafya, Avrupa ve
Amerika Kıtası pazarlarının gittikçe artan bir öneme sahip olacağını bilerek
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Hedef yeni nesil ihracat: ‘Sınır
ötesi e-ticaret’
Armatür Derneği Başkanı, E-ihracatın
geçici bir çözüm olmadığını, aksine
dünya ticaretine yakın gelecekte yön
verecek en önemli araç olacağını düşünüyor: “Makine sanayinde dijitalleşme, tam otomasyon ve akıllı makineler
süreci hızla gelişiyor ve yaygınlaşıyor.
Bu nedenle Türkiye’de Armatür sanayisi de dijital dönüşüm konusuna
gelişme ekseni olarak öncelik vermeli.
Firmalarda, tüm süreçlerde, dijitalleşmenin yanı sıra üretilen ürünlerin de
bu özelliklere sahip olması ana hedef
olmalı. Covid-19’dan dolayı bu yıl fo-
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toselli ürünlerde yüzde 150-200 arası
bir satış artışı yaşandı. Bu rakam önceki yıllara göre 2 kat artış anlamına
geliyor. Ürünlere özellikle resmi dairelerden, belediyelerden ve okullardan
talep söz konusu. Özel sektörlere bakıldığında ise yeme-içme sektöründen
fazlasıyla talep alınıyor. Bireysel kullanım için göze çarpan bir artış yok. Bu
bağlamda E-ihracatın da Türk sanayisi
için yakın gelecekte vazgeçilmez bir
unsur olacağını düşünüyorum.”

“E-ihracat birliği kurulmalı”
Gökhan Turhan, E-ihracatla ilgili görüşlerini şu ifadelerle sürdürdü: Yapılan araştırmalara göre dünya genelinde perakende e-ticaret satışları
2014 yılında 1.336 trilyon dolar olarak
gerçekleşti. 2019 yılında 3.535 trilyon
dolar olan perakende e-ticaret satışlarının 2023 yılında 6.542 trilyon dolara
ulaşacağı tahmin ediliyor. Sınır ötesi
E-ticaret diye adlandırılan E-ihracatın
ise küresel e-ticaret içindeki payı 2016
yılında yüzde 15. Bu oranın 2022 yılında yüzde 22 oranına ulaşması bekleniyor. Sınır ötesi e-ticaret hacminin
2020 yılında 994 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Yunanistan’da bile
36 milyar dolar ihracatın yüzde 16’sı
E-ihracattan gelirken; Türkiye’nin 2019
yılında dünya genelinde ihracatının
180 milyar 468 milyon dolar olduğunu, fakat E-ihracat’ın bunun içindeki
payının 2 yüzde 1 (yüzde 0.5) civarlarında olduğunu biliyoruz. E-İhracat,

300 kilogram ve 15 bin Euro limitine
kadar ETGB ile yurtdışı edilen bedelli
ihracatlara verilen isim. E-ihracat sınır
tanımıyor, ülke tanımıyor, marka tanımıyor. Adaletli bir sistem. Öncelikle
hız ve ulaşılabilirlik ön planda. Maliyeti
de düşük. Konunun devlet politikası
haline getirilerek bütünlük içinde ele
alınması gerektiğini düşünüyorum.
E-ihracat için devlet destekleri daha
da artmalı. İhracatçının sırtındaki yük
azaltılmalı. Bu konuda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altında bu yeni
oluşuma özel teşvik ve destekleri arttırabilecek, yeni dünya düzenine ayak
uydurulabilmesi sağlanabilecek yeni
bir birlik oluşturabiliriz.”

Tevkifat ve kdv oranları güncellenmeli
Armatür sektörünün güncel sorunlarına da değinen Gökhan Turhan, “Sektörümüzün büyümesi ve gelişmesi anlamında uzun yıllardır çözülemeyen ve
adeta kangren haline gelen Tevkifat
ve KDV oranlarımızda güncellemeye
gidilmesi gerekiyor. Bu adım atılırsa
üreticilerimiz büyük oranda rahatlar.
KDV Tevkifat oranının yüksek olması
kayıt dışı işlemlerin çoğalmasına, düşmesi ise piyasadaki sahte faturaların
yaygınlaşmasına sebep oluyor. Bu
durumun da önüne geçmemiz gerekiyor. Ek gümrük vergilerinin de bazı
stratejik ürünlere getirilmesi ve yerli
ürün tercihi kritik konu başlıklarımız
arasında yer alıyor.” şeklinde konuştu.
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“Our broad international positioning
has proven its worth during the pandemic”

A top result in preventive maintenance and a gradual recovery of
new machine business: How STUDER has come through the Corona
crisis so far. An assessment by Managing Director Sandro Bottazzo

beyond the official requirements”, explains the Managing Director.

“In January and February 2020 we had
a very steady order intake, which even
exceeded expectations”, says the
CSO. But then Corona arrived. STUDER’s priorities were the health of the
staff and the company’s survival. The
company set up a Corona Task Force
as soon as lockdown occurred. Efforts
were made throughout the company
to reduce the physical presence of
over 700 staff at the various locations,
in order to reduce the risk of infection.
And today all staff and visitors at the
STUDER locations wear face masks.
“In some instances our rules even go

The second main priority: the company’s survival. Up to now, STUDER
has been able to continue production
throughout the pandemic at the two
Swiss locations, Thun and Biel. The
supply of bought-in parts, generally
from other European countries, has
also worked perfectly. When new machine business will get back to pre-Corona levels still remains to be seen,
says the Managing Director. In some
markets like the USA, China, some
countries in Eastern and Northern Europe as well as Italy, business is gradually picking up, but unfortunately

Drops in sales, short-time working: The
Corona pandemic has hit the world
economy with a force never experienced before. Numerous industries
are reporting dramatic developments.
STUDER, one of the world market leaders in cylindrical grinding from Steffisburg in Switzerland, has so far come
through the crisis relatively robustly, emphasizes Sandro Bottazzo, Managing
Director and, as CSO, responsible for
Sales, Customer Care und Marketing.
The pandemic also hit STUDER just
when recovery was taking hold again.
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New machine business is picking up
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the German market remains rather
subdued.
In Customer Service demand initially
dropped sharply with lockdown, but
then recovered very quickly again.
STUDER was able to maintain Customer Care throughout the whole
period. “Our broad international
presence has really proved its worth
here”, says Bottazzo. STUDER has a
presence in all relevant international markets, with its own staff or with
representatives. As a result, most customer requirements could be fulfilled
locally in the markets. Together with
the Group branches in the USA, China
and India, STUDER has well over 200
employees in Service worldwide.
In Customer Care, the company is
actually operating at pre-crisis level
again. “And we are also hiring again
in this department”, says Bottazzo.
Digital tools have proved to be very
successful in Service during the crisis. “And in preventive maintenance
we recorded one of the highest de-
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dro Bottazzo. The Managing Director
looks forward to direct interaction with
customers. “You can do a lot digitally,
but the interpersonal quality, the feeling for what motivates people in the
markets, falls by the wayside.”

mands in the company’s history in recent months.”

Back to trade fairs
STUDER attended BI-MU in Milan, Italy
from 14 to 17 October, and would also
have attended Grindtec in Augsburg,
Germany, from 10 to 13 November. The
STUDER S31, designed by the Swiss
artist Ata Bozaci as part of the image
campaign “The Art of Grinding.”, was
exhibited in Milan. “In 2020 our policy
for the big trade fairs was always: If the
trade fairs are allowed to take place,
then we, the UNITED GRINDING
Group, will be there too”, explains San-

A continuing positive effect of the crisis is a rapid increase in digitalization.
From the internal Market Summit with
sales representatives and webinars on
grinding issues through to grinding
training for customers, STUDER has
digitalized its communication very successfully. “We have learned to use digital communication tools efficiently.”
Advancing digitalization and making
processes more efficient is also one of
Bottazzo’s goals for 2021. “We want to
make our corporate processes even
more efficient and digital, where feasible. This is so that we can offer our
customers one answer and the right
solution, even more quickly and efficiently. “Because as with all company
activities, STUDER’s aim remains the
same: “We want to make our customers even more successful.”

www.metaldunyasi.com.tr
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“Basınçlı Kap ve Kazan Sektörü’nde Covid
sonrası toparlanma hızlı olacaktır”
Erensan Genel Müdürü Efkan Çeviker, pandeminin Basınçlı Kap
ve Kazan Sektörü üzerindeki etkileri ile sektörün 2020 performansını değerlendirdi. “2020 yılında enerji, ilaç, endüstriyel
üretim ve kimya sektörlerinde pandeminin etkisi görece daha
az hissedilse de özellikle hizmet sektörü derinden etkilendi.
Basınçlı Kap ve Kazan sektörü ise
farklı parametrelerin etkisiyle yılı iyi geçirdi diyebiliriz.
Özellikle Elektrik, petrol türevi yakıtlar ve doğalgazda dövize bağlı olarak
artan fiyatlar, üretim maliyetlerini kısmak isteyen
sanayicileri yeniden kömüre yönelttiğinden
kömürlü kazanlara aldığımız teklif taleplerinde son bir yılda yüzde 300 artış yaşadık”
diyen Çeviker, sektör ve
Erensan açısından 2021
öngörülerini de açıkladı.
Erensan Genel Müdürü Efkan
Çeviker’e yönelttiğimiz sorulara verdiği yanıtlar şöyle;

Pandemiyle geçirdiğimiz 2020
yılı Basınçlı Kap ve Kazan sektörü
ile Erensan için nasıl geçti?
2020 yılında enerji, ilaç, endüstriyel üretim ve kimya sektörlerinde
pandeminin etkisi görece daha
az hissedilse de özellikle hizmet
sektörü derinden etkilendi.

32

METAL DÜNYASI DERGİSİ Sayı: 330 / Aralık 2020

Basınçlı Kap ve Kazan sektörü ise farklı
parametrelerin etkisiyle yılı iyi geçirdi
diyebiliriz. Özellikle Elektrik, petrol türevi yakıtlar ve doğalgazda dövize bağlı
olarak artan fiyatlar, üretim maliyetlerini
kısmak isteyen sanayicileri yeniden kömüre yönelttiğinden kömürlü kazanlara
aldığımız teklif taleplerinde son bir yılda yüzde 300 artış yaşadık. Öte yandan
inşaat yatırımlarında da yaşanan hareketlenme ile bağlantılı sektörlerde canlanma gözlemlendi. Yıl içerisinde gerek
sanayi gerekse konut üreten inşaat
kuruluşlarından Erensan’a gelen teklif
taleplerinde bir artış söz konusu oldu.

Koronavirüsü nedeniyle yeni ürün,
lansman, yatırım, yeni pazara
giriş, yeni üretim ya da Ar-Ge
projelerinizde aksama oldu mu?
Erensan’da önemli projeler ve aktivitelerin çoğu devam etti. Ar-Ge ve
Ürün geliştirme projeleri online olarak evden yapıldı. Haftalık gidişat
raporlandı. Eldeki projelerde evden
çalışmayla epey yol kat ettik.
Bu süre zarfında üretimin sürekliliğini
sağlayabildik. Öncelikle mavi yakalı iş
gücümüzden kronik hastalığı olanları

www.metaldunyasi.com.tr
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eve gönderildi. Geri kalanlar iki vardiyaya ayrıldı.
Yemekhanede masalar ayrıldı. Servis araçlarına
eklemeler yapıldı. Üretim holündeki iş istasyonları yeniden düzenlenerek sosyal ve çalışma
mesafeleri güvenli hale getirildi. Personelin periyodik muayeneleri organize edildi. Günde 2 kez
ateş durumları kontrol edildi. Periyodik dezenfeksiyon yapıldı. Sonuç olarak 2020 yılında durmaksızın üretimimize devam edebildik.

BALINIT TISAFLEX
Hiçbir malzeme
zor değildir
En zor talaşlı imalat
süreçlerinizde işlenmesi
zor malzemelere özel
tasarlanmış kaplama
çözümü

Dünya ile kıyasladığınız ülkemizde sektörün
geldiği noktayı değerlendirir misiniz?
Türkiye basınçlı kap ve kazan sektörü Avrupa’da
birçok stratejik bina ve fabrikanın çalışmasında
ve ısınmasında önemli rol oynamaktadır. Hastaneler, devlet binaları, hava alanları, gıda fabrikaları, su fabrikaları, ilaç fabrikaları gibi.
Pandemi sırasında Avrupa’da basınçlı kaplar
ve kazan sektörüyle ısıtma ve soğutma sektörü
acil durumlarda servis verebilmek üzere sokağa çıkma ve araba ile seyahat etme yasağından muaf tutuldu. Sektörümüz için ülkemizde
de bu bir gerekliliktir.
Pandemiyle geçen 2020 yılında sektörümüzde elinde işi olmayan birçok firmamız bugün
finansal olarak desteğe ihtiyaç duymaktadır.
İşletme sermayesi desteği ve mali alacakların
istisnasıyla bu firmaların tekrar ayağa kalkabileceğini sanıyorum.

2021 yılı öngörüleriniz nelerdir?
Aşıların yapılmaya başlamışıyla pandeminin
2021 ortasına doğru etkisini kaybedeceği düşünülüyor. Pandemi etkisini kaybederse 2021
yılında Covid-19 süresince ertelenen talebin
hem Türkiye piyasasından hem de ihracat
yaptığımız piyasalardan gelmeye başlayacağını söyleyebiliriz. Tüm şartlar Covid-19 öncesi
gibi olursa 2021 yılını 2019 yılı ciro rakamı ile
kapatmayı öngörüyoruz. Basınçlı Kaplar ve Kazan Sektörü’nde diğer sektörlere oranla Covid
sonrası toparlanma daha hızlı olacaktır.
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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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MOBİL TEHDİTLERİN YENİ YÜZÜ
QR KODLAR VE TAŞIDIĞI 10 RİSK
2. Konumunuzu ortaya çıkarabilir.
Tehlikeli bir QR kod, coğrafi konum
bilgilerinizi bir uygulamaya göndererek, gizliliğinizi ve güvenliğinizi tehdit
edebiliyor.
3. Sizin yerinize arama gerçekleştirebilir. Telefonunuzun başka bir
telefon numarasını aramasına neden
olabiliyor. Arayan bilgilerinizi kötü bir
aktöre ifşa edebiliyorsunuz.
4. Uygunsuz bir web sitesini açabilir. Web tarayıcınızı, önceden tanımlanmış bir URL’ye gönderebilen QR
kod, kendinizi bir istismara veya istenmeyen içeriğe maruz bırakmanıza
neden olabiliyor.

QR kodların popülerliği ve kullanımı artıyor. Pandemiyle birlikte
kullanımı artan QR kodların taşıdığı siber riskler ise kullanıcılar
tarafından bilinmiyor. Tehlikeli bir QR kodu taramanın, tehlikeli
bir URL’yi açmaktan çok daha fazlasını yapabildiğine dikkat çeken
WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, QR
kodların yarattığı 10 tehdidi ve alınması gereken önlemleri sıralıyor.
Pandemi süreci ile birlikte hayatımızda
tamamıyla yerleşen QR kodlar, birçok
alanda kolaylık sağlıyor. Özellikle kafe
ve restoranlarda kullanımı artan bu
kodların taşıdığı mobil riskler ise kullanıcılar tarafından göz ardı ediliyor.
Uzaktan çalışma hayatına geçişle kişisel cihazlarını sıklıkla kullanan birçok
şirket çalışanı başta olmak üzere çoğu
kullanıcının bu tehditlere savunmasız
bir şekilde yakalanması da kişisel ve
şirket verilerinin tehlikeye girmesine
neden oluyor. Ağ güvenliği ve zekası,
güvenli Wi-Fi, gelişmiş uç nokta gü-
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venliği ve çok faktörlü kimlik doğrulamanın önde gelen küresel sağlayıcısı
WatchGuard’ın Türkiye ve Yunanistan
Ülke Müdürü Yusuf Evmez, QR kodların taşıdığı 10 tehdide dikkat çekerek
alınabilecek tedbirleri paylaşıyor.

Görünüşte Masum Olan ;QR
Kodların Yarattığı 10 Tehdit
1. Telefonunuzda yeni bir kişi listesi
yaratabilir. Kötü amaçlı bir QR kod,
telefonunuzda otomatik olarak yeni
bir kişi listesi oluşturabiliyor, cihazda
bir istismarı tetikleyebiliyor.

5. Birine mesaj atabilir. Önceden belirlenmiş bir alıcıya bir metin mesajı oluşturabilen bu kod, mesajı gönder tuşuna
basmanız halinde potansiyel olarak bilgilerinizi açığa çıkarabiliyor veya sizi bir
hackerin tuzağına itebiliyor.
6. Bir takvim etkinliği oluşturabilir.
Takviminize bir toplantı yerleştirmek
için bir QR kodu kullanabilen hackerler, takvim uygulamasında bir güvenlik açığına neden olarak sizi hedef
tahtasına koyabiliyor.
7. E-posta yazabilir. Kötü amaçlı QR
kod, bir e-posta taslağı oluşturabiliyor ve alıcı ile konu satırlarını doldurabiliyor. Gönder tuşuna basmanız
halinde, sizi bir kimlik avı saldırısına
maruz bırakabiliyor.
8. Farklı sosyal medya hesaplarını
takip edebilir. Önceden belirlenmiş
bir hesabı takip etmenize neden ola-

www.metaldunyasi.com.tr

NEWS HABER
ULTRA HASSAS YÜKSEK TORKLU HAVALI EL TAŞI

ROTUS
Çeşitli ek aparatlar ile değişimli olarak kullanılabilen ve
her türlü uygulama için ideal El Taşı

Özel sistem kanatlı hava motoru
Kanatlı hava motoru sayesinde, motor devrinin
değişken yüklerde bile sabit kalması, taşlama ve
parlatma operasyonlarında istikrar sağlar.

Bükülemeyen hortum
Hortumun bükülmesini önlemek için motor ve hortum
arasında 360˚ Bükümsüz hortum bağlanır.
Tüm uygulamalar için 17 çeşit
ek aparat opsiyonu
14 farklı el aleti ve 3 çeşit ara eklenti ile sonsuz
uygulama kapasitesi.

Kalem tipi Parlatıcı ve El Taşı

bilen QR kod, kişisel bilgilerinizin
kolaylıkla sızdırılmasına yardımcı
oluyor.

10. Bir Wi-Fi ağına sizi ekleyebilir.
Bazı QR kodlar, otomatik ağ bağlantısı ve kimlik doğrulama için kimlik
bilgileri içerebilir. Bu, tercihler listenize kötü niyetli veya güvenliği ihlal
edilmiş bir ağa girmenize neden olabiliyor.

QR Kod Siber Güvenlik
Risklerine Karşı Gerekli Çözümler
Kişisel verilerinize kendi amaçları için erişmeye çalışan hackerlere
karşı gizliliğinizi ve güvenliğinizi
korumak için QR kodlarını tararken
bazı önlemlerin alınması gerektiğini
aktaran WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez,
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Ürün
Kodu

1307

Model

ML-8

Doğrusal Hareket

Strok

(0.8 mm)

85.4

ø15

9. Ödeme yapabilir. Birkaç saniye
içinde ödeme gerçekleştirebilen
kötü amaçlı QR kod, kişisel banka
hesabı kimlik bilgilerinizin çalınmasına sebep olabiliyor.

JAPON
MENŞEİLİDİR

Özellikleri:
Hız
: Maks. 30000 devir-1 (0.4 MPa)
Uygun hava basıncı : 0.3-0.45 MPa
Hava tüketimi
: 75 NL/min
Maksimum tork gücü : 6.6 cN-m (0.4 MPa)
Çıkış gücü
: 46 W

uygulanması kolay 5 adımı sıralıyor.
1. QR kod etiketlerine dikkat edin.
Bazen bir siber suçlu onları yasal
kodların arasına yerleştirir.
2. Bir QR kodunu tararken dikkatli olun. Kodu taramakla tarayıcıyı
başlatmak arasında, beklediğiniz
gibi olmayacağını gördüğünüzde, eylemi iptal edebilecek bir ara
adım vardır. Buna dikkat ederek
hareket edin.
3. Kaynağı belli olmayan ve güvenemediğiniz kodları taramayın.
4. Şirket verilerine erişebildiğiniz
cihazlarınızda kod taramaları gerçekleştirmeyin.
5. Arkadaşlarınızı veya ailenizi bu
konuda eğitin.

Yüksek torku sağlayabilmek için, Rotus, Nakanishi tarafından mikron
hassasiyetinde motor kanatları ve silindirin iç yüzeyi arasına monte edilir.
Yüksek performanslı hava motoru, yük dalgalanmalarından kaynaklanan
minimum güç kaybı ile taşlama istikrarında mükemmel bir performansa
sahiptir. Düşük hava tüketimli motor sessizce hareket eder ve enerji
tasarruflu mekanizma 0,75 KW (1hp) hava kompresörü ile çalışabilmeyi
mümkün kılar.
Hafif ve kompakt tasarım (hortumsuz sadece 130 g)
Ring butonu ile Açma/Kapama, İleri/Geri dönme yönü ve motor hızı
kontrol edilir. Ayak pedalı, Açma/Kapama düğmesi olarak ve çeşitli hız
kontrolleri için kullanılır.
Hava soğutma sistemi ısınmayı önler.
Susturucuyu, egzoz hava tüpüne eklediğimiz takdirde motor çok sessiz
çalışır.
Bükülemeyen hortum sayesinde hortumun kıvrılması ve dönmesi
engellenir.

www.metaldunyasi.com.tr

İmes Sanayi Sitesi
A Blok 103. Sokak No:1A
Yukarı Dudullu / Ümraniye İSTANBUL
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Rotus Serisi Özellikleri:

TAKIM TEZGAHLARI
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Beyaz eşyanın devleri için
Çerkezköy’ü üs yapacak

Dünya çapında projelere imza atan Türkiye düzcam sektörünün
global oyuncusu Yorglass, pandemi dönemi yaptığı 75 milyon TL’lik
yeni yatırımıyla sektöre katma değer kazandırmaya odaklandı. Salgının etkisiyle düzcam sektöründe 2019 yılına göre yüzde
8-10’luk bir daralma beklediklerini söyleyen Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar, pandemiye rağmen 2020’yi sektörün üzerinde bir
büyümeyle kapatacaklarını belirtti. Yılsonunda devreye alacakları
yeni fabrikaları ile hali hazırda 57 ülkeye devam eden ihracatlarını
ise 5 yıl içinde 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.
Üretim kapasitesi ile Avrupa’da ilk,
dünyada ise beşinci sırada yer alan
Türkiye’nin küresel pazarlardaki başarılı temsilcisi Yorglass, pandemi
dönemi 75 milyon TL’lik bir yatırımla
hayata geçireceği Çerkezköy’deki
yeni fabrikasıyla hem beyaz eşya iş
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kolunda büyümeyi hem de ihracatını
artırmayı amaçlıyor.

Beyaz eşya alanında üretim
kapasitesini yüzde 20 artırıyor
Türkiye’nin ilk dekoratif cam fabrikasını kuran Yorglass’ın 45 yıldır her

koşulda yatırımdan vazgeçmeyerek
istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü söyleyen Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar, “Temel argümanımız güçlü
bir ekosistem kurarak hem markamız
hem sektörümüz için değer sağlayan bir yapı oluşturabilmek. Bunun
için sürekli değişen koşullara ayak
uyduruyor, Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon
ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla
Türk malı kalitesini 57 ülkede dünyanın önde gelen müşterilerimizle
buluşturuyoruz. Güçlü finansal yapımız, yarım asra ulaşan tecrübemiz ve
pazarın dinamiklerini yakalayabilen
stratejilerimizle pandemi koşullarına
rağmen büyüme ivmemizi koruyo-

www.metaldunyasi.com.tr
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ruz. Yorglass olarak 2019 yılında
yüzde 17 büyüyerek sektörün üzerinde bir büyüme yakaladık, bu yıl
da pandemi koşullarına rağmen
büyüme hedeflerimize ulaşacağımızı öngörüyoruz. Çerkezköy’de
yılsonunda hizmete açacağımız
yeni fabrikamızla üretim kapasitemizi yüzde 20 artırarak beyaz
eşya alanında dünyanın en büyük
markalarının çözüm ortağı olmayı
hedefliyoruz.” dedi.

İhracatını ikiye katlayacak
Bu dönemde yapılan yatırımların
şirketlerin geleceğinde belirleyeceği bir rol üstleneceğini söyleyen
Semavi Yorgancılar, inovatif üretim anlayışıyla sektörlerin ihtiyaçlarına göre katma değerli ürünler
geliştirdiklerini belirterek, “Manisa, Bolu, Eskişehir ve İzmir’de
kurulu tesislerimizde ürettiğimiz
ürünlerimizin yüzde 40’ını ihraç
ediyoruz. Yenilikçi ürünlerimiz ile
ülkemizin ekonomisine de ciddi
ölçüde döviz girdisi sağlıyoruz.
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Çimento, Cam, Seramik ve Toprak
Ürünleri İhracatçıları Birliği 2019
yılı ihracatın liderleri sıralamasında
düzcam sektöründe ikincilik ödülü
alarak bu başarımızı bir kez daha
tescillendirdik. Ülkemizde 2019
yılında ihracat artışı yüzde 48,2 ile
en fazla düzcamlarda yaşandı. Dolayısıyla düzcam sektörü ülke ekonomisi için itici güçlerden birini
oluşturuyor. Bu noktada biz de bir
üretici olarak ekonomik ve sektörel gelişim adına üzerimize düşeni yaparak yatırımlarımıza devam
edecek ve güçlü ihracat kanalımızla dünyanın her yerine ulaşmayı
sürdüreceğiz ” diye konuştu.
Düz cam ticareti ve endüstriyel
cam işleme sektörünün dekoratif cam, ticari soğutucu ve beyaz
eşya kollarında faaliyet gösteren
Yorglass, çatısı altında yer alan
Yorglass Ticaret, Yorglass Satina,
Yorglass Ticari Soğutucu ve Yorglass Beyaz Eşya markaları ile hizmet veriyor.

www.metaldunyasi.com.tr

SPESİFİK ÜRETİM
İHTİYAÇLARINIZA
ÜSTÜN ÖLÇÜM PERFORMANSI

Gelişmiş Verimlilik Sağlar.
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Isıl İşleme gönül vermiş ve mesleğinde
başarılı bir isim; SOYDAN KENEŞ…
Uzun yıllar ısıl işlem sektöründe çalışan ve Türk Isıl işlem sanayisinde hizmet vermiş İstanbul Isıl İşlem Firmasından Soydan
Keneş ile sektörü ve pandemi döneminde ne gibi çalışmalar yaptıklarını ve ürettikleri i-nit® markalı ürünleri hakkında konuştuk.
Sayın Soydan Bey
bize kendinizi anlatır mısınız?
1993 yılından beri ısıl işlem sektöründe, İstanbul Isıl İşlem’de çalışıyorum.
1967 yılında doğmuşum. 1987 yılında
Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji
Mühendisliği Bölümünü ve 1991 yılında aynı üniversitede yüksek lisansı
bitirdim. Meslek Lisesi’nde okuduğum yıllarda ısıl işleme ilgi duymuştum. Isıtıp soğutarak malzemenin
özelliklerini katı fazda değiştirebilmek, onu başka bir şeye dönüştürebilmek çok cazip gelmişti. O günden
bu yana severek çalışmaya devam
ediyorum ısıl işlem alanında.

Uzun yıllar Türkiye Isıl İşlem
sektöründe hizmet veren
birisi olarak, firmanızın
oluşumu ve gelişimi ile
ilgili bize bilgi verir misiniz?

olduğunca farklı olan şeyleri yapmaya çalıştık. Çevreye ve çalışan sağlığına zarar vermemek, personel sirkülasyonunu asgaride tutmak, müşteri
taleplerine sadık kalmak ve kaliteyi
sürdürmek bizim için önemli oldu
hep. Fiyat rekabeti bizim için geri
planda kaldı. Öyle de devam ediyoruz. Dünyayı takip etmek, daha katma
değerli olan işleri yapabilmek hem
bizim hem müşterilerimizin önünü
açıyor. Plazma Nitrürleme işlemini 1993 yılında uygulamaya
başladığımızda ısıl işlemde
vakum nedir, plazma ne demektir bilenlerin sayısı çok
azdı. Böyle bir ortamda yeni
teknikleri sanayimize tanıt-

tık, kullanıma sunduk. Nitrürlenmiş
yüzeylerin ürünler, kalıplar, sistemler
üzerinde kullanım ömrünü artırıcı,
verimliliği artırıcı etkileri olduğunu
gösterdik. Ülkemizde ve yurtdışında
düzenlenen ısıl işlemle ilgili konferans ve sempozyumlarına katılmaya,
mümkünse bildiriler sunmaya gayret
ettik. Dergilerde makaleler yayınlayarak teknolojik gelişmenin yayılmasına çalıştık. Bu şekilde yol aldık.
1990’ların ikinci yarısından itibaren yazılım, elektronik ve kontrol alanında
sürekli yeni gelişmeler ortaya çıkmaya
başladı. Bu ortam artan kalite
taleplerini karşılamak için

İstanbul Isıl İşlem 1991 yılında atmosfer kontrollü fırınlarla ticari ısıl işlem
hizmetleri veren ilk şirket olarak faaliyete başlamış. Ben 1993 yılında
katıldım. Daha sonra vakum alanında
devam ederek Plazma Nitrürleme ve
Vakum Isıl İşlem hizmetleri ile çalışmalarımızı sürdürdük. Kuruluşundan
bu yana hep ülkemizde ticari ısıl işlem sektöründe yeni olan şeyler yapan bir şirket olduk. Halihazırda var
olan şeyleri değil de mümkün
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bizde bazı fikirler oluşturdu. Zamanla
kendi fırın tasarımlarımızı yaptık. Kontrol sistemi ve fırın işletimi alanında yenilikleri yapabilir hale geldik. Bazı vakum ısıl işlem fırınlarını ve Türkiye’de
hiç üretilmeyen endüstriyel Plazma
Nitrürleme Fırınlarını kendi kullanımımız için üretmeye başladık. Böylece
Plazma Nitrürleme alanında dünyada
yapılan ne varsa Türkiye’de de yapılabilir hale geldi. Evet, biz dev bir şirket
değiliz, çok ciddi bütçelerle girişmiyoruz bu işlere, ama seviyoruz bu işi,
böyle tanımlayabilirim. Bilgi, planlama, doğru hedefleri seçmek ve çok
çalışmak, biraz zaman alsa da bizi istediğimiz noktaya taşıyor. Bugün baktığımızda İstanbul Isıl İşlem’in yansıttığı
özelliklerin başında güven ve süreklilik
olması benim için önemlidir.
2016 yılında firmamızın yapısında
önemli bir değişiklik meydana geldi,
burayı yıllardan beri çalıştıran takım
olarak şirketi devraldık. Neredeyse
başlangıçtan beri birlikte çalıştığımız
Orhan Kılıçkaya ve Adencon firması
ile endüstriyel fırın üretimi yapan Serkan Ataş ile birlikte şirketimizin yeni
yönetimi oluştu. Kısa bir süre içerisinde hedeflerimizi güncelledik ve faaliyetlerimizi sadeleştirdik. Bazı faaliyetlerimizi azaltıp bazı faaliyetlerimizi
yoğunlaştırdık. Böylece i-nit® markası ile Plazma Nitrürleme Fırınları üretimi ve satışı yapmaya da başladık.

İstanbul ısıl işlem olarak hangi
sektörlere hizmet veriyorsunuz?
Şu anda Plazma Nitrürleme/Nitrokarbürleme ile yüzey sertleştirme
işlemleri yapıyoruz, vakum meneviş,
gerilim giderme faaliyetlerimiz devam ediyor. Önemli bir faaliyet alanı-
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mız da Plazma Nitrürleme/Nitrokarbürleme fırınları imalatı. Otomotiv
yan sanayii, makine imalat sanayi,
kalıpçılık sanayii asıl olarak hizmet
verdiğimiz sektörler.

Firmanızı sektördeki rakiplerinizden
ayıran özellikler nelerdir?
Ben kendi özelliklerimizden bahsetmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. İstanbul Isıl İşlem müşterilerine, çalışanlarına ve tedarikçilerine
karşı açık, saygılı, uzun yıllara dayalı
güven verici bir ilişki kurmayı ilke
olarak benimsemiştir. Sınırlı alanlarda faaliyet gösteriyoruz ve yaptığımız işlerin markamızı yükseltmesini
hedefliyoruz. Bilgi ve deneyimimizi
hizmet verdiğimiz sektörlerin kullanımına en yararlı şekilde sunmaya
çalışıyoruz. Dünyayı izliyor ve sek-

tördeki gelişmelerin içinde yer almaya çalışıyoruz. Son derece dinamik
bir sektör ısıl işlem sektörü. Kalite
talepleri sürekli gelişiyor, değişiyor.
Bunlara uyum sağlamak için biz de
sürekli geliştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Proses ya da ürün geliştirmek, optimize etmek, ölçmek ve
kontrol etmek, prosesin sürekliliğini
ve kararlılığını sağlamak… Sonra bir
yenisi, böyle devam ediyor işte.

Salgın hastalık döneminde
işletmenizde ne gibi
önlemler aldınız. Bu süreç de
nasıl bir yol izlediniz?
Hala içinde bulunduğumuz salgın
hastalık dönemi bizi de ciddi anlamda etkiledi. İşletme içerisinde
çalışanların birbirleriyle temaslarını
en aza indirmek, çalışma günlerini
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farklılaştırmak en başından bu yana
uyguladığımız bir yöntem. Müşterilerle uzaktan görüşme yapmak zorunda kalmak en zorlu noktalardan
biri. Kongre, konferans ve fuar gibi
uluslararası etkinliklerin yapılamaması ve buralardaki temasların ortadan
kalkması da bizi zorlayan şeylerden
biri oldu. Uzaktan görüşmeler yoluyla bir ölçüde bu eksikliği gidermeye
çalışıyoruz.

Bu ürettiğiniz endüstriyel fırın
hakkında bilgi verir misiniz?
Plazma Nitrürleme fırınları üzerinde
uzun zamandır geliştirmeler yapıyoruz. Yukarıda bundan söz etmiştim.
Gerek sıcak duvarlı fırınlar gerek
soğuk duvarlı fırınlar üzerinde 1993
yılından bu yana bilgi ve deneyim
sahibiyiz. i-nit® markası ile üretimine başladığımız fırınlarımızda tam
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otomatik, yarı otomatik ve tam manuel kullanım özelliklerini sunuyoruz.
Ayrıca proses desteği de sunuyoruz.
Deneyimsiz kullanıcılar tam otomatik
kullanım ile kendi belirli parçalarının
ısıl işlemini rahatlıkla yapabiliyorlar.
Daha deneyimli kullanıcılar ise yarı
otomatik ve manuel kullanım ile
Plazma Nitrürleme işleminde istedikleri esnekliklere sahip olabiliyorlar, istedikleri farklı bir prosesi uygulayabiliyorlar. Fırınlarımız, ısıl işlem
tesisi değil de parça üreticisi olan bir
tesiste de kolaylıkla üretim hattına
eklenebilen, bir talaşlı imalat makinası ya da bir pres gibi kullanabilecekleri özelliklerdedir. Bu tür tesisler
için parçalarının ısıl işlem tasarımını
biz yapıyoruz, ilk uygulamalarını kendi tesisimizde yapıyoruz, eğitimini
kendi tesisimizde veriyoruz ve ileride
çıkan yeni taleplerinde de desteği-

mizi sürdürüyoruz. Tesislerde gerek
duyulan yardımcı sistemler için de
onları yönlendiriyoruz.

Metal Dünyası dergisinde,
emeğiniz çok bundan dolayı size
teşekkür ediyoruz. Dergimizde
neler görmek istersiniz? Biraz
bizi de değerlendirir misiniz?
Ben de bu sohbet için derginize
ve okuma inceliği gösterecek olan
okurlara teşekkür ederim. Dergiler
sektörel bilgi ve haber akışı açısından
vazgeçilmez araçlar. Metal Dünyası
dergisi ülkemizde önemli yeri olan
bir dergi. Alt sektörlerin durumlarını
ele alan dosya çalışmalarınız ilk akla
gelen önemli işleriniz arasında bence. Bunlara devam edilebilir. Metal
sektöründe meydana gelen değişim
ve dönüşümlerin sergilendiği yazılar
da ilgi çekici olacaktır.
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Şekil 1: Sektörel büyüme oranları (2)

Alümİnyum
Gerİdönüşüm
Teknolojİlerİ -1
Giriş
Covid-19 salgın sürecinde, Uluslararası Alüminyum Birliği’nin (International
Aluminium Association, IAI), Kasım
2020’de ICSOBA’da yaptığı bir sunumda (1) üç temel noktaya dikkat çekildi:

1. Çevreye ve dolayısıyla halk ve işçi
sağlığına daha saygılı üretim yapmak,

2. Üretimin toplumun hayat kalitesini,
ekonomik büyümeyi ve zenginliği arttıracak şekilde tasarlanması ve çevresel zararın olabildiğince azaltılması,
3. Metal üretimi sırasında depolanan
enerjinin, ürün kullanım ömrünü doldurduktan sonra geridönüşüm ya da enerji
üretimi ile yeniden sisteme katılması,
Yine aynı çalışmada da referans gösterilen, 2018 de hazırlanmış OECD
nin Global Material Resources Outlook to 2060 (2) raporuna göre önümüzdeki 40 yıl içinde:
İkincil metal üretimi, birincil üretim
ile daha fazla rekabet halinde olacak,
Ancak, hem ikincil hem de birincil metal talebi ortalama aynı hızda
artacak,
42
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Şekil 2: 2011-2060 yılları için geridöünüşüm-madencilik ve birincil ve
ikincil üretim büyüme tahminleri (2)

Gerisönüşüm endüstrisinin -madencilik 2.6 kat büyürken, 3.7 kat büyüyeceği- ve metal talebinin 3.9 kat artacağı koşullarda, alüminyum talebine
ilişkin IAI’nın güncel çalışmasında gö-

rülmektedir ki, 2020 yılında toplam
alüminyum talebinin 1/3’ü ikincil kaynaklardan karşılanırken, bu oran 2050
yılında aşağı yukarı toplam talebin
yarısını karşılamaya doğru gidecektir.

Şekil 3: 2017-2060 yılları arasında malzeme ve enerji kullanımında beklenen artış (2).
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Şekil 4: IAI’nın, covid salgını sonrasına ilişkin yaptığı, 2050 yılı alüminyum talebine ilişkin öngörü (1)

Şekil 5: Birincil ve kkincil alüminyum tüketimi (Wood Mackenzie), (3)

IAI’nın bu öngörüsünü destekleyen diğer bir çalışma ise Wood Mackenzie’nin
çalışmasıdır (3). Bu çalışmaya göre birincil alüminyum tüketimi 2028 yılında en
yüksek noktaya ulaşacak ve 2040 yılında
ikincil alüminyum tüketimi, toplam tüketimin yarısına yakınını karşılayacaktır.
Bütün bu tahminler ve öngörüler
göstermektedir ki, ikincil alüminyum üretiminin önü açıktır ve büyümeye devam edecektir. Bu noktada
temel itici güç, sera gazı salınımlarının azaltılması ile birlikte, özellikle
geleneksel araçlarda, emisyon limitlerini karşılayabilmek için daha fazla
alüminyum kullanılarak hafifleşmeye
gidilmesi, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji yatırımları olacaktır.
www.metaldunyasi.com.tr

Temel Tanımlar
Alüminyum Geridönüşüm Türleri
Alüminyum hurda sadece yeniden değerlendirilebilir oluşundan ötürü değil,
aynı zamanda ekonomik olarak değer
taşıdığı için de oldukça önemlidir. Alüminyum malzemelerin yeniden değerlendirilebilirlik oranının arttırılması ve
ikincil alüminyumun daha çok kullanılması ile yeniden değerlendirme döngüsü kapatılabilir ve böylece daha önce
de sıralanan daha az sera gazı üretimi
ve böylece küresel ısınma riskinin azaltılması ve enerji tasarrufu sağlanabilir.
Kapalı döngüde, hurda aynı orjinal maç
için kullanılırken, açık döngü de farklı alüminyum ürünlerin üretimi için kullanılır.
Doğal olarak ideal olan kapalı döngüdür.

Yüksek kaliteli işlem alaşımları çok büyük
oranda kapalı döngüye dahil olurken,
döküm alaşımları genellikle açık döngü
içinde üretilir. Kapalı döngünün uygulanabilirliği arttıkça, ideal kalite, miktar ve
maliyet ile yeniden değerlendirme yapabilmek olanaklı olacaktır. Ancak alüminyum endüstrisi, ürünlerin farklı kullanım
ömürleri ve düzenli bulunabilirlik sorunu
nedeni ile genellikle açık döngü çalışır.
Malzemelerin küresel olarak, yeniden
değerlendirilebilme oranlarına bakıldığında, yaygın alüminyum kullanımına sahip taşımacılıkta kullanılan ürünlerin % 95’e kadar, inşaatta kullanılan
ürünler % 98’e kadar ve içecek kutuları % 65-70 oranında üretime geri dönebilmektedir.
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Şekil 6: Kapalı döngü yeniden değerlendirme

Şekil 7: Tipik kapali döngü yeniden değerlendirme Novelis’de yaklaşık 1.5 milyon adet kullanılmış alüminyum
içecek kutusunun yeniden egitilmesi ile üretilen 27 ton
ağırlığında, 9x1.8x0.5 metre boyutlarında slabın sıcak
haddelenerek yeniden içecek kutusuna çevrilmesi

tim süreci sonunda elde edilen, metal
saflığı % 99.0 ile % 99.8 arasında olan
işlenmemiş, ham alüminyumdur. Birincil hammaddeler genellikle –kimyasal
anlamda uniform olmasalar da- tanımlanabilir ve belirli kimyasal bileşimde ya
da kombinasyondadır.
İkincil hammadde : İkincil kaynaklardan
elde edilen yani kullanım ömrünü doldurmuş alüminyum malzemeler (eski
hurda) ve çeşitli alüminyum işleme sü-

reçlerinde oluşan işlem artıkları ve ister
birincil ister ikincil alüminyumun ergitilmesi ve rafinasyonu sırasında oluşan
curufun içerdiği metalik alüminyumdur.
İkincil alüminyum ürünler genellikle tanımlanabilen malzemeler değildirler ve
kendileri dışında bir çok diğer malzemelerle ve kirliliklerle beraber bulunurlar. Bu nedenle toplandıktan sonra proses edilmeleri gerekir. Yani toplanırlar,
gruplanırlar, ayrılırlar, çeşitli hazırlama
işlemlerine tutulurlar ve ergitilirler.

Şekil 8: Otomotiv hurdalarından yeniden otomotiv endüstrisi için alaşımlı
külçe üretim kapalı döngüsü

Endüstriyel Hammadde
Olarak Alüminyum
Birincil hammade : Boksit cevherlerinden Bayer işlemi ile metalurjik kalite alümina (Al2O3 ) ve alüminadan
Hall-Herault ergimiş tuz elektrolizi
yöntemi ile metalik alüminyum üre44
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Şekil 10: İkincil hammaddeler

İkincil alüminyum hammaddeler ise
kendi içerisinde 3 sınıfta incelenebilir :

1. Eski hurda, kullanım ömrünü doldurmuş alüminyum malzemelerdir,
2. Yeni hurda, alüminyum üretim süreçlerinde oluşan işlem artıklarıdır.
3. Curuf, alüminyum ergitme,rafinasyon ve transfer süreçlerinde oluşan metalik alüminyum ve oksit karışımlarıdır.
Aynı zamanda, eski ya da yeni hurdalar,
ergitilerek külçe ya da büyük külçe (sow)
formunda da ikincil tesislere hammadde olarak verilir. Levha kenar kesmeleri,
talaş ve kırpıntılar, kablo, tel ve filmaşin
artıkları yeni hurda sınıfına girerken,
kullanım ömrünü doldurmuş otomobil
parçaları, kapı ve pencereler, dış cephe
kaplamaları, içecek kutuları ve ambalaj
malzemeleri eski hurda olarak tanımlanır.

Alüminyum Tesislerinin Sınıflandırılması
Alüminyum tesislerini 4 ana grupta inceleyebiliriz:

1- Birincil alüminyum tesisleri, boksit
cevherinden elde edilmiş alüminadan
elektroliz yöntemi ile alüminyum üreten
www.metaldunyasi.com.tr

Tesis

Girdi

Birincil alüminyum
tesisi

Alümina
Elektrik enerjisi
Anot

İkincil alüminyum
tesisi

İkincil külçe
Eski hurda
Yeni hurda
Curuf

Çıktı
Birincil külçe
Birincil sıvı metal
Alaşımlandırılmış alüminyum
Alüminyum deoksidant

Birincil külçe
Birincil sıvı metal
Yeni hurda
Haddehane ve
billet dökümhaneleri Spesifik hurda (içecek
kutusu, levha, profil vs)
Alaşım elementleri

Dökümhaneler

Birincil külçe
Birincil sıvı metal
İkincil külçe
Yeni hurda
Alaşım elementleri

Billet
Slab
Dökme soğuk levha

Alaşımlandırılmış alüminyum

Tablo 1: Alüminyum tesislerinde malzeme akışı

tesisler (primary aluminium smelter),
2- İkincil alüminyum tesisleri, % 100
hurda, ikincil külçe ve curuf kullanarak alüminyum döküm alaşımları ve
deoksidant üreten tesisler (refiner),

3- Haddehane ve billet dökümhaneleri, kısmen kendi proses hurdalarını ya
da dışarıdan alınan hurdayı ya da ikincil
külçeyi, birincil külçe ya da sıvı metal ile
birlikte kullanan tesisler (remelter).
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4- Dökümhaneler, birincil ve ikincil tesislerden gelen alüminyum malzeme ile döküm son ürün ya da billet, slab, levha ya
da filmaşin gibi işlem alaşımları ya da döküm alaşımları yarı-ürün üreten tesislerdir.

İkincil Alüminyum Tesisleri
İkincil alüminyum endüstrisi içinde iki
tesis grubu değerlendirilebilir:
1. Tamamen hurda kullanarak ağırlıklı
olarak döküm için alaşımlı külçe ve çelik
sanayii için deoksidant üreten tesisler,
2. Kısmen ve temiz hurda kullanarak
billet, slab ve dökme levha üreten dökümhaneler.

Kaynaklar:

Şekil 11: Tamamen hurda kullanarak alaşımlı külçe ve deoksidant üreten
tesisler içim üretim akışı,

1. Bayliss, Bertram, Nunez, Tsesmelis%Wu, presented by: Chris Bayliss,
Long Term Sustainability of the Aluminium Sector (2020-2050), International
Aluminium Institute , ICSOBA Virtual
Conference, 16-18 November 2020
2. OECD, Global Material Resources
Outlook to 2060, Economics Drivers and
Environmental Consequences, 2018
3. Uday Apetal, Carl Firman, Aluminium
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ABSTRACT

Günümüzde yapılan ve yapılacak olan projelerin daha kapsamlı ve kompleks bir yapıya sahip olmalarından dolayı
proje yönetiminin önemi her geçen gün artmakta ve proje
yönetiminin firmalar tarafından yaygın olarak kullanılmasını
zorunlu hale getirmektedir. Proje yönetiminin kapsamı dâhilinde olan planlama, proje metodolojisi ve proje tekniği
yüksek basınçlı döküm projelerinde projenin başarısına etki
eden etkenlerdir. Projelerin ulaşılması düşünülen hedeflere,
istenilen tarihlerde ulaşabilmesi proje için belirlenen planlamanın uygulanması ile gerçekleşir. Tüm detayların, hangi aktivitenin ne zaman ve hangi sırayla gerçekleşeceğinin
planlanması projenin en verimli, en kaliteli ve en az maliyetle başarıya ulaşmasını sağlayacaktır.

The importance of project management is increasing day by
day due to the fact that the projects that are and will be made
today have a more comprehensive and complex structure, and
it makes it necessary to use project management widely by
companies. Planning, project methodology and project technique, which are within the scope of project management, are
the factors that affect the success of the project in high pressure
casting projects. Achievement of the targets that the projects
are planned to achieve on the desired dates is realized by the
implementation of the planning determined for the Project.
Planning all the details, which activities will take place, when
and in what order will ensure that the project will be successful
with the most efficient, highest quality and least cost

Günümüzde rekabet ortamının artması ve projelerin
komplike hale gelmesiyle yüksek basınçlı döküm firmalarının daha az insan gücü, daha çok koordine ile faaliyetleri
organize etme çabalarını ortaya çıkarmıştır. Her proje kendine has özelliklere sahip olduğu için, yine kendine has
proje yönetimi ile yönetilmelidir. Buna göre yürütülecek
olan yüksek basınçlı döküm projesi uygun proje metodolojisi ve proje tekniklerinden oluşan proje yönetimi ile
yönetilmelidir. Uygun proje tekniği ve proje metodolojisinden oluşan proje yönetimi döküm projesinin başarıya
ulaşmasındaki en temel ve önemli rolü oynar. Bu makalede yüksek basınçlı döküm prosesinde üretilecek örnek bir
aydınlatma parçasının tasarımından seri üretime geçene
kadar ki proje süreçleri analiz edilecektir.

Nowadays, with the increasing competition environment and
the complication of projects, the efforts of high pressure casting companies to organize activities with less manpower and
more coordination have emerged. Since each project has its
own characteristics, it should be managed with its own project
management. Accordingly, the high pressure casting project
to be carried out should be managed with the project management consisting of appropriate project methodology and
project techniques. Project management, which consists of
appropriate project technique and project methodology,
plays the most basic and important role in the success of the
casting project. In this article, the project processes from the
design of the sample lighting part to be produced in the high
pressure casting process to mass production will be analyzed.

Anahtar kelimeler: Yüksek Basınçlı Döküm, Proje Yönetimi

Keywords: High Pressure Die Casting, Project Management
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Tablo 1: Proje Fazları

1. Giriş
1.1. Proje
Proje, özgün bir ürün veya ihtiyacın karşılanması için bir
amaca yönelik olan, başlangıç ve bitiş zamanları belli olan,
bir organizasyon çerçevesinde geçici faaliyetler bütünüdür.
Projelerin her zaman tanımlanmış bir başlangıcı ve bitişi olmalıdır. Her proje sonucunda benzersiz bir ürün ortaya çıkar.
Her projenin tanımlanmış bir bütçeleri ve hedefleri söz konusudur. Her proje kendine özgüdür.

1.2 Proje Yönetimi
Proje yönetimi, projenin belirlenen hedeflerine zaman, maliyet ve kapsam üçgeninde verimli ve uygun bir şekilde ulaşılabilmesi için ilgili kaynakların yönetimi, tahsisi ve zamanlama
sürecidir. Başarılı olarak yönetilen bir proje, müşterinin talep
ettiği sürede veya daha önce devreye alınan, belirlenen fonksiyonları yerine getiren ve öngörülen bütçe dahilinde veya
daha az bütçe ile gerçekleşen bir projedir. Bu makalede, yüksek basınçlı döküm yönteminde proje yönetiminin projenin
istenilen hedefe ulaşmasında ne kadar etkili ve önemli olduğunun ortaya koyulması amaçlanmıştır. Proje yönetimi sayesinde; şirket içi ve dışı kaynaklar etkin kullanılır [1].

Hedefler amaçların gerçekleştirilmesine yönelik öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içerisinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Başarılı bir proje
yönetimi her üç kısıt için belirlenen hedeflere ulaşılması
ve proje finansörünün veya müşterinin memnuniyeti ile
ölçülür. Ancak belirlenen hedeflerden sapmalar neticesinde proje yöneticileri kendilerince bazı öncelik sıraları
oluşturmak zorunda kalırlar [1 - 3].

Proje Yönetiminin Hedefleri
• Zamanında Devreye Alınma Oranı
• Müşteriden İlk Seferde Onay Alma Oranı
• Projeyi bütçesine uygun teslim etmek (maliyet)

1.3.1 FAZ 1 - Planlama & Tanımlama

Projenin şimdiki durumu ve gelecekte oluşabilecek durum ve şartlar göz önünde bulundurarak projenin başarısı
ve devamı için risk oluşturabilecek ögelerin tespiti, önlenmesi ve etkilerini azaltmak için alınabilecek tavır, tedbir ve
işlemleri toplamına Proje Risk Yönetimi adı verilir. Bu adım
sırasında gantt şeması kullanılarak proje planı oluşturulur.
Fizibilite değerlendirmesi yapılırken ürünün uygun bir şekilde tanımlanması gerekir. Teknik resim, kalite gereklilikleri,
özel karakteristikler, standartlar , lojistik ve yeterlilik konuları
açıkça tanımlanmalıdır. Gerekli testler kalite gereksinimleri
ile beraber tanımlandırılmalıdır. Yapılacak tanımlamalar sonrası fizibilite çalışmalarında firma yeterliliği aşağıda belirtilen
maddeler doğrultusunda gözden geçirilmelidir [3,4].

Projenin belirlenmesi, finansman kaynaklarının saptanması
ve projenin tanımlanmasını, gerekli fizibilite çalışmalarının
tamamlanmasını, projenin gerçekleştirilmesine ilişkin kararın
verilmesini, proje grubunun oluşturulmasını ve görev tanımlarının yapılmasını içerir.

- Şartname testleri ( Ömür testi, tuz testi vb.)
- Kalıplanabilirlik
- Teknik resim toleranslandırması mevcut üretim şartlarına
uygun mudur ?

1.3. Proje Fazları
Sahadaki tecrübelere ve uygulanan teorilere dayanarak proje
yönetim süreçleri dört başlık altında toplanmıştır (Tablo 1)

www.metaldunyasi.com.tr
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- Proses yeterliliği
- Kapasite Kontrolü
- Yeterlilik çalışmaları
- Parça fonksiyonu
- Hammadde spesifikasyonları
- Kritik Karekteristikleri
- Markalama, Kalıp/göz ve parça numarası
- Minimum sipa riş miktarları ve Yıllık adetler
- Paketleme spesifikasyonları

1.3.2 FAZ 2 Proses Dizayn ve Geliştirme
Bu aşama iş akış şemalarının belirlenmesiyle başlar.
İş akış şeması üretim süreci boyunca gerekli tüm
adımları , verilecek kararları sıralı ve üretime uygun
şekilde görsellerle ifade etme yöntemidir. İş akış şemasında tüm adımlar bulunmalıdır. Üretim süreçleri
birbirlerine bağlantılıdır.Tüm süreç ifade edilir.Parça
üzerinde tüm operasyonlar tek sefer anlaşılabilir ve
net olmalıdır [5,6].

Şekil 1: Proses Akış Şemasından bir Kesit

Proje kapsamında tesis içi yerleşim planı etkin bir şekilde kullanılmalıdır (Şekil 2). Yerleşim planı sürece göre
tekrar tanımlanarak parçanın tesis içerisinde geçeceği
noktalar işaretlenerek belirlenir. Burda amaç tesis içersindeki taşıma maliyetini en aza indirirek parça üretiminin performansını arttırmaktıdır. Fabrika yerleşim
planının kalite, verimlilik ve rekabetçiliğe büyük katkısı
bulunmaktadır. Alınan kararlar üretimin verimliliğini ve
50
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sistemin efektif kullanılmasını sağlar. Paketleme; araç
kapasiteni maksiımum düzeyde kullanarak emniyetli
bir şekilde mümkün olduğunca fazla parça gönderilmesidir. Paketleme çalışmasında müşteri şartlarıda
dikkate alınarak Paketleme CAD ortamında parça paketlemesi modellenerek yapılacak pakete ve kullanılacak ekipmanlara göre optimum paketleme çalışması
yapılır (Şekil 3).
www.metaldunyasi.com.tr
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Şekil 2: Fabrika Yerleşim Planı

Şekil 3: Paketleme Çalışması
Şekil 5: Karakteristik Matrisi

Karakteristik Matrisi; emniyeti ve yönetmeliklere uyumu, ürünün
fonksiyonu performansını veya sonraki proseslerini etkileyen
ürün karakteristiği veya imalat proses parametresidir (Şekil 4).

Emniyet (S) : Uyulmadığı takdirde ürünün kullanımında
güvenliği tehlikeli şekilde etkileyecek özelliklerdir.
Kritik (C) : Üretim, montaj ve ürün fonksiyonuna bağlı olarak uyulmadığı takdirde müşteri memnuniyetini etkilemesi
muhtemel özellik
FMEA; Ürün ve süreçlerde ortaya çıkabilecek potansiyel sorunların önceden tanımlanarak, ortaya çıkmasını önlemeye
yarayan bir metottur. En basit şekilde “Proaktif Risk Değerlendirmesi” olarak tanımlanabilir. Sistem, süreç ve ürünlere
ait potansiyel hataların,
www.metaldunyasi.com.tr

- Oluşmadan önce, planlama ve geliştirme safhasında
tespiti,
- Önem derecelerinin belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
- Önlenmesi için uygun önlemlerin alınmasını sağlamaktır.
FMEA proje yönetiminde de yaygın olarak kullanılır.
Amaç proje yönetimi sırasında ortaya çıkabilecek riskleri
belirlemek ve bunlara karşı gerekli önlemleri almaktır
FMEA çalışmaları ile beraber kalite, güvenirlilik, müşteri
memnuniyeti ve güvenlik artarken, geliştirme zamanı,
yeniden tasarlama maliyetleri , garanti maliyetleri ve kalitesizlik maliyetleri de düşmektedir (Şekil 6).
FMEA Tablosundan örnek bir satır aşağıda verilmiştir:
METAL DÜNYASI DERGİSİ Sayı: 330 / Aralık 2020
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Şekil 6: Yüksek Basınçlı Döküm’de ergitme ile ilgili FMEA örneği

Döküm simülasyon programları; yüksek basınçlı döküm
ile üretilecek parçaların sipariş aşamasında optimum
şekilde üretilebilmesi için deneme döküm süreçlerinin
CAD ortamında yapılmasına olanak sağlayan araçlardır.
Yüksek hassasiyetli parça üreten dökümhanelerde sümulasyonun önemi gitgide artmaktadır. Simulasyon başarılı
bir dökümhane için anahtar bir öneme sahiptir. Kullanılan
simülasyon programları gerçek döküm şartlarıyla benzer
sonuçlar vermektedir.Bu hususta kullanılan alaşım,kalıp
malzemesi ve döküm yöntemi gibi kendine özgü metrikler net bir şekilde tanımlanmalıdır. Simülasyon programında hemen hemen tüm alüminyum alaşımların
dökümü modellenebilmektedir. Burdaki en önemli etken
mevcut dökümhane şartlarının simülasyon programında
tam ve doğru olarak girilmesidir. Döküm süreci tamamiyle üretimde kullanılan parametrelerden etkilenmektedir.

Parametreler
1) Enjeksiyon makine bilgileri
2) Alaşım,Hazne ve Piston Bilgileri
3) Çevrim Bilgileri
Simulasyon Programlarının Avantajları;
• Parça tasarımında yapılacak deneme üretim süreçlerinin kısaltılmasını sağlar. Yapılacak deneme üretimlerinde
hurda oranlarının azaltılmasına katkı sağlar.
• Tasarım aşamasında; yolluk dizaynı ve hava ceplerinin ne
kadar olması ve nerelere koyulacağı konusunda ön bilgi verir.
• Yolluk tasarımının optimum fayda sağlayacak şekilde
dizayn edilmesine olanak sağlar.
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• Tasarım sürecinin kısalmasını sağlar.
• Simulasyon yapılarak döküm, sıcaklık, hız ,dolum zamanı , hava boşlukları, çekintiler, sıvı faz gibi ihtiyaca göre
tüm dökümsel bilgilerle ilgili ön veri sağlar.
• Kalitesi yüksek ve düşük maliyetli parça üretimine olanak sağlar.
• Proje zaman planlamalarında önemli avantaj sağlar.
• Etkili proje yönetimi sayesinde hem müşteri ilişkilerine olumlu katkı sağlar hemde Pazar payının arttırılmasını
sağlar.
• Teknik Personelin gelişimine katkı sağlar.
• Dökümsel hataların tasarım aşamasında görülmesini sağlar.

Örnek Döküm simülasyonu:
Döküm sonrası oluşabilecek hataları ve mikro, makro
sorunları tasarım aşamasında giderebilmek amacıyla
döküm simülasyonu programlarını aktif olarak üretilecek
her parçada kullanılması gerekmektedir. Bu çalışmada,
Novacast Programı kullanılarak üç farklı simülasyon yapılmıştır. En iyi sonucu veren simülasyon seçildikten sonra kalıp tasarımına geçilmiştir. Birinci Tasarım incelemesinden sonra yolluk girişi arttırılmıştır ve topuk bölgesine
revizyon yapılmıştır. Son tasarımda yolluk karşısında bulunan hava cepleri birleştirilmiştir (Şekil 7-8-9).
Simulasyonda en iyi sonucu veren tasarım 3 optimize
edilerek kalıp dizaynına geçilmiştir. Dolum açısından en
iyi sonuç elde edilmiştir. Çekinti incelemesi yapıldığında
da yüzdesel olarak en iyi sonuç tasarım 3 te elde edilmiştir.Yapılan inceleme sonrası çekintinin olduğu bölgelerin
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soğumasına önem verilmiştir. Yapılan simulasyon proje
tamamlandıktan sonra incelendiğinde yapılan tasarımla
gerçekçi çıktılar sağlamıştır. Basılan parçalar kalite gereksinimlerini uygun şekilde karşılamıştır. Tasarım son dizayne göre optimize edildikten Kalıp üretimi başlatılmakta-

Şekil 7: Yolluk Tasarımı 1

www.metaldunyasi.com.tr

TEKNİK
Technical Writing YAZI

dır.Kalıp yapımı zaman planına göre sürekli ve anlık takip
edilerek proje esnasında oluşabilecek riskler minimize
edilmektedir. Ayrıca kalıp üretimi ile beraber kullanılacak
olan üretimin ihtiyac duyacağı aparat ve fikstür tasarımları tamamlanarak üretim süreci başlatılır.

Şekil 8: Yolluk Tasarımı 2

Şekil 9: Yolluk Tasarımı 3
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1.3.3 FAZ 3 Ürün & Proses Doğrulama
Kalıp üretim süreci tamamlandıktan ürün ve proses doğrulama süreci başlatılır. Kalıbın son kontrolü “Kalıp Kabul
Formu” ile temel parametleri her kalıba özel olarak ha-
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zırlanıp tüm sorular listelenmelidir. Ardından kontrol edilerek ilgili tüm bölümlerin onayına sunulmalıdır. Kalıp tüm
parametreleri sağlamaktaysa deneme döküm için planlamaya alınarak kalıp deneme dökümüne hazırlanır [8,9] .

Tablo 2: Kalıp Kabul Formu Örneği

Planlama sonrası yapılacak deneme dökümünde tüm proje ekibi hazır bulunarak ilk baskıdan itibaren baskı kontrollü olarak baskıya devam edilmelidir. Deneme döküm
sonrası parça ilgili akış şeması takip edilerek fabrika içerisinde ilerlemesi sağlanır. Parça her aşamada hazırlanan
kontrol raporlarına göre kontrol ederek bir sonraki safhasına ilerletilir. Gerekli ölçüm ve kontrol yapılarak parçanın
tüm üretim süreçleri tamamlanır. Müşteri ihtiyaçları karşılayacak nihai parça alınması halinde FOT (First of Tool,
Kalıptan çıkan ilk parça) numunesi hazırlanarak müşteri
onayına sunulur [10,11]. FOT numunesi ilk olarak tasarımın gerçeğe dönüşmüş halidir. İlk somut örnek alınır .
Numuneler ilk montaj, güvenlik, işlevsel ve görsel testleri
yapmak için kullanılarak üretim ve proje süreçleri efektif
kullanılır. Fot inceleme sonuçlarına göre kalıp daha optimize şekilde iyileştirilir. Numuneler pazarlama ve lansmanlar için kullanılabilir. Ürünü üretmek için gerekli olan
kontroller ve değişiklikler gözden geçirilmelidir. Kontrol
planı ; ilgili yöntemler eklenmelidir. Operasyon talimatları
hazırlanmalıdır. Bu talimatlar personelin anlayabileceği
şekilde hazırlanmalıdır. Kontrollerde aşağıdaki yöntemler
kullanılmalıdır. Bunlar;
Ölçme sistemleri analizi ; kullanılacak olan doğrusallığını , kesinliği ve tekrar edilebilirliği kontrol edilmelidir.
Proses yeterliliği ; Kontrol planına uygun şekilde parçalar üzerinde yeterlilik çalışmaları yapılmalıdır. Paketleme ; çıkan parçalara göre paketleme tasarımı nihai haline
getirilmelidir.

www.metaldunyasi.com.tr

1.3.4 FAZ 4 Onay & Geri Bildirim
Tüm üretilen ürünler PPAP (Production Parts Approved
Process, Üretim Parçası Onay Prosesi) onay kapsamına
dahil edilmelidir. PPAP Çalışması müşteri özel isteklerine
uygun şekilde hazırlanmalıdır. PPAP dosyası ile beraber
tedarikçinin ürünü üretmedeki kapasitesi ve yeterliliği
tespit edilmektedir. PPAP ile beraber müşteriye üretim
parçası, garanti mektubu ve gönderilen numune ile ilgili
tüm dökümantasyonlar gönderilmelidir.
PPAP Dosyası içeriği minimum olarak aşağıda belirtilen
dosyalardan oluşturulmalıdır.
• Garanti Mektubu
• Dizayn Kayıtları
• Akış Şeması
• FMEA
• Kontrol Planı
• Yeterililik Çalışmaları
• Boyutsal Ölçüm sonuçları
• Malzeme ve Performans Testleri
• Ölçüm Sistemleri Analizi
• Görünüş Onay Raporu
• Numune Ürün
• Şahit Numune Görselleri
• Kontrol Ekipmanları
Proje ekibinin görevi üretim süreci boyunca devam eder. Seri
üretim onayı sonrasında dahi proje ekibi ürünü takip ederek
hem müşteri hem de iç üretim koşullarını değerlendirerek

METAL DÜNYASI DERGİSİ Sayı: 330 / Aralık 2020

55

TEKNİK
YAZI Technical Writing

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

alınan geri bildirimler sonucunda iyileştirmeleri yapmakla
yükümlüdürler. Proje tamamlandıktan sonra proje başında
tanımlanan metrikler göre kontroller yapılarak proje başarısı
ortaya konularak proje tamamlanır. Proje amaca uygunluğu
,zamanında tamamlandığı, bütçe kontrolü, istenen spesifikasyonlar sağlandımı ve müşteri memnuniyeti konuları incelenerek proje kapatılmalıdır.

2. Sonuç:
Projelerde değer üretmek, verimliliği arttırmak , iş süreçlerini düzenlemek döküm yapan tesislere büyük katkılar
sağlamaktadır. Etkin yönetilen projeler organizasyonlara
rekabet avantajı sağlamaktadır. Küreselleşen dünyada
düşük maliyet ve ürüne değer katan döküm firmaları
avantajlı duruma geçmektedir.
Projelerin büyüklüğüne ve zorluklarına göre proje yönetim
teknikleri seçilir. Yönetim tekniği işlerin sıralamasını , başlangıç ve bitiş zamanlarını belirtirek bir organizasyon şeması
çıkartır. Çıkan şema projenin gecikmeleri ortaya net bir şekilde çıkarak projenin başarılı olarak tamamlanmasını sağlar.

Projeyi bütçesine uygun teslim etmek ; hem müşteri hem
de proje yöneten firma açısından kaynakların etkin ve verimli olarak kullanıldığı kontrol edilmelidir.
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KILAN TEKNOLOJİ
Katmanlı Üretim
Yüksek Basınçlı Metal Enjeksiyon kalıplarında yeni boyut

Çığır açan voestalpine Katmanlı Üretim (Additive Manufacturing) teknolojisi ile hayalleri
gerçeğe dönüştürün. Geleneksel üretim metodları ile üretimi mümkün olmayanı voestalpine
metal tozu ve 3 boyutlu baskı teknolojisi ile hızlıca üretin. voestalpine, alaşım geliştirme ve
metal tozu üretiminden başlayarak, tasarım, üretim, işleme, ısıl işlem ve kaplamada güvenilir
çözüm ortağınızdır. voestalpine, tutkuyu teknolojiye, teknolojiyi kazanca dönüştürür.
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