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Değerli Okuyucu Dostlarımız, 

Yeni tip Korona virüsü (Covid-19) ile dünyada 

önlemler almak ve salgından daha çok etkileme-

mesi nedeniyle ileri tarihe uzatılan fuarların çoğu 

temmuz ayından sonra veya 2021 yılına uzatıldı.

Sağlık bakanı ve (sağlık konseyi) bilim kurulu  

çok dikkatli, özenli koordinasyonlarıyla dünyaya 

göre az ölümlerle virüsü kontrol altına aldık sanı-

rım. Bu bizi rehavete düşürmesin çünkü alınan önlemler ve kuralları 2021 yılının bu zamanları-

na kadar uygulamamız gerekecek.

Sanırım eylül ayına kadar ekonomide bir toparlanma ve üretimin tekrar bir düzene girmesini 

temenni ediyorum. Daha sonra ki aylarda da eski hızlılıkların devam edeceğini düşünüyorum.

Bu arada İslam aleminin ramazan ayını kutlar dünyaya barış, sağlık ve huzur getirmesini dilerim.

Dergilerimizi dijital ortamda beş yıldan beri izleme olanağınız var. ayrıca sosyal medyada da 

çalışmalarımızla sektörün nabzını tuttuğumuza inanıyoruz.

Dergilerimizin basılı kısmına verdiğiniz Reklam ile bizden birçok hizmeti de almış oluyorsunuz. 

Dijital ortamdaki hizmetimizle ölçülebilirliğimizi rapor edebiliyoruz.

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



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

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

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

Dergimiz Hakemli Dergidir
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Ocak-Şubat döneminde, 2019 yılının 
aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar 
itibariyle %4,9 azalışla 3.6 milyon ton, 
değer itibariyle %9,6 azalışla 2.5 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşti. 

İthalat
Şubat ayı ithalatı, 2019 yılının aynı ayı-
na göre, miktar yönünden %31,2 arta-
rak 1.1 milyon ton, değer yönünden 
ise, %14,8 artarak 857 milyon dolar 
seviyesine yükseldi.

2020 yılının ilk iki ayında ithalat, bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre, miktar 
yönünden %40,4 artışla 2.6 milyon ton, 
değer yönünden ise %16,3 yükselişle 
1.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi
2019 yılının ilk iki ayında %177 olan ih-
racatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın 
aynı döneminde sert bir düşüşle %138 
seviyesine geriledi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ
Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tara-
fından açıklanan 2020 yılı Şubat ayı ve-
rilerine göre, dünya ham çelik üretimi, 
geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, %2,8 
artış göstererek 143 milyon ton, yılın ilk 
iki ayında ise %1 artışla, 294 milyon ton 
seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk iki ayı 
itibariyle, Çin’in ham çelik üretimi, 2019 
yılının aynı dönemine kıyasla  %3,1 ora-
nında artışla 155 milyon tona yükselir 
iken, ikinci sırada yer alan Hindistan’ın 
ham çelik üretimi %0,8 azalışla 18.9 mil-
yon ton olarak geçekleşti.

En fazla ham çelik üreten ilk 15 ülke 
arasında İran, Ocak-Şubat döneminde 
%40,5 oranıyla en yüksek üretim artışı 
sağlayan ülke olurken, üretimini %12,7 
oranında arttıran Türkiye 2. sırada yer 
aldı. İlk 2 ayda, Almanya’nın üretimi ge-

TÜrKİYe ÇelİK ÜreTİCİlerİ Derneğİ DeğerlenDİrMe

ÇELİK ÜRETİMİ 
Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2020 yı-
lının Şubat ayında, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %8,2 oranında artışla 2.9 
milyon ton, yılın ilk 2 ayında ise %12,7 
oranında artışla 5.9 milyon ton seviye-
sinde gerçekleşti.

ÇELİK TÜKETİMİ
Nihai mamul çelik tüketimi Şubat ayın-
da, 2019 yılının aynı ayına kıyasla %68,3 
artarak 3 milyon ton, yılın ilk iki ayı itiba-
riyle %63,3 artarak, 5.7 milyon ton oldu.

DIŞ TİCARET
İhracat
Çelik üretim ve tüketimi artarken, Şu-
bat ayında ihracat, miktar yönünden 
%8,9 oranında azalışla 1.7 milyon ton, 
değer yönünden ise %12,6 azalışla 1.2 
milyar dolar oldu.

rilemeye devam ederek %10,9 azalışla 
6 milyon ton seviyesinde kaldı.

DEĞERLENDİRME
2018 yılının ikinci yarısında ve 2019 yılın-
da, dünya çapındaki koruma tedbirleri 
ve yurtiçi tüketimdeki yüksek oranlı dü-
şüş nedeniyle önemli ölçüde gerileyen 
çelik üretimimiz, 2020 yılının Ocak ayın-
da %17,3 oranında artış gösterdi.

Ancak bu defa dünyayı kasıp kavuran 
koronavirüsün, uluslararası piyasada 
çelik tüketicisi sektörler üzerindeki 
daraltıcı etkisi, Şubat ayında ihracatı-
mızın %8,2 oranında gerilemesine se-
bep oldu. Üretimimiz ise, tüketimdeki 
%68,2’lik artışa rağmen, ithalatın %31,2 
artmış olması yüzünden, yalnızca %8,2 
oranında artış gösterebildi. Böylece 
yılın ilk 2 ayı içinde ithalat %40,4 ar-
tar iken yurtiçi çelik üretimindeki artış 
%12,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bu durum, Şubat ayında özellikle Avru-
pa’daki çelik tüketimini olumsuz yönde 
etkileyen koronavirüsün yurtiçi çelik 
tüketimine çok fazla yansımadığını ve 
baz etkisi sebebiyle tüketimdeki iyileş-
menin devam ettiğini göstermekle bir-
likte, Mart ayı rakamlarının Avrupa ve 
ABD’de çok daha farklı olması,  üretim 
ve tüketimdeki düşüşün hızlanması ve 
Türkiye’de ise çelik tüketimindeki artı-
şın, yavaşlamaya başlaması bekleniyor. 
Hal böyle iken, son aylarda olağanüstü 
ölçülerde artış gösteren ithalatın ve yı-
lın ilk iki ayında %86 oranında artan dış 
ticaret açığının önüne geçebilmek için, 
yurtiçi üretimi bulunan ürünlerin ithala-
tına karşı bir korunma kalkanı oluşturul-
masına ve sektörümüzde geçici bir süre 
için olduğunu düşündüğümüz duruşla-
rın, daha güçlü bir başlangıç yapmayı 
mümkün kılacak tedbirlerle desteklen-
mesine ihtiyaç duyulmaktadır.
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cek, ABD ve AB’de resesyona giden bir 
negatif büyüme öngörülüyor. 
• AB otomotiv talebinde %15 hatta 
%20’ye varan, dünya pazarında ise 
%10’a varan daralma bekleniyor.
• Hem ekstrüzyon hem de yassı mamül 
talebinde önemli bir daralma (tahmi-
nen %6,5 - 12,8 civarında talep gerile-
mesi) bekleniyor.

AvrupA AlÜMİnYuM Bİrlİğİ BAHAr TOplAnTıSı

Avrupa Alüminyum Birliği toplantısının 
ana gündem maddesi COVID-19 virü-
sü ve endüstriyel etkileri, devam eden 
Çin Anti Damping soruşturma süreci 
ve ekstrüzyon, haddeleme ve geri dö-
nüşüm komitelerinin olağan gündem 
konularından oluşmuştur. Toplantıda 
ayrıca CRU, her üç alanda da sektörel 
tahminlerini genel pazar eğilimleri hak-
kına değerlendirmelerini yapmıştır. 

TOpLANTININ DİKKAT 
ÇEKEN gÜNDEM bAŞLIKLARI

COVID-19 pandemisinin 
piyasalardaki etkisi çok şiddetli;
• Küresel ekonomi 2020’de büyümeye-

Avrupa Alüminyum birliği yassı 
mamüllerde de anti-damping 
başvurusuna hazırlanıyor
• Çin’in AB’ye alüminyum ihracatı ge-
çen yıl %8.5 artış gösterdi. EA Haziran 
ayında yassı mamülleri de kapsayacak 
şekilde Anti Damping başvurusuna ha-
zırlanıyor.
• Ekstrüzyon ürünlerindeki anti dam-
ping soruşturmasının COVID19 süre-
cinden etkilenmemesi bekleniyor .

Ab green Deal kapsamında
İklim Yasası ve Strateji belgesi
AB Green Deal kapsamında Parla-
mento’nun kabul ettiği İklim Yasası 
ve Strateji Belgesinin Alüminyum 
sektöründe geri dönüşüm sürecini 
çok daha önemli bir aşamaya taşı-
yacak. Avrupa Alüminyum sektörü 
2030’a kadar döngü-
sel ekonomiye 
hazırlanıyor ve 
2050’ye kadar 
geri dönüşüm 
miktarını iki 
katından faz-
laya çıkaracak.  
 

TALSAD, Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği’nin de katıldı-
ğı 2020 yılı bahar dönemi Avrupa Alüminyum Birliği toplantısı 01 
Nisan 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.



Thermo Fisher Scientific (Ecublens) SA
Türkiye Genel Temsilcisi
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2020 Yılının İlK İKİ AYınDA ÖnCeKİ 
YıllArA GÖre TOplAM AlÜMİnYuM 
İHrACATıMızDAKİ ArTış DevAM eTTİ

TÜİK verilerinin esas alındığı Türkiye 
Alüminyum Sektörünün dış ticaret ve 
tüketim verileri TALSAD – CORPO-
RATE SENSE işbirliği ile hazırlanarak 
her ay düzenli olarak Dijital Plat-
form’da yayınlanıyor. TALSAD Üye-
lerinin ücretsiz yararlandığı Dijital 
Platformda, alüminyum sektörümü-

26-28 Mays 2021
tarihlerinetarihlerine

ERTELEDİK !...

IFHTSE (Uluslararas Isl İşlem ve Yüzey Mühendisliği Federasyonu) bünyesinde farkl ülkelerde 
yaplan, 4.Uluslararas Akdeniz Isl İşlem ve Yüzey Mühendisliği Konferans, MISAD (Metal Isl İşlem 
Sanayicileri Derneği) ve METEM (TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odas Eğitim Merkezi) 
işbirliği ile 03-05 Haziran 2020 tarihlerinde, İstanbul’da gerçekleştirilmek üzere son bir yldr 
heyecanla hazrlanmakta ve tüm hazrlklarn da tamamlanmş bulunmaktadr. 

Fakat hzl gelişen koronavirüs (Covid-19) pandemisinin neden olduğu önlemler ve küresel 
aksaklklar nedeniyle, 4.Uluslararas Akdeniz Isl İşlem ve Yüzey Mühendisliği Konferans’mzn 
26-28 Mays 2021 tarihine ertelenmesine IFHTSE & MISAD & METEM Organizasyon Komitesi ortak 
görüşüyle karar verildiğini tüm paydaşlarmza ve katlmclarmza bildirmek isteriz.

Bu süre zarfnda, mevcutta konferans destekleyen sponsorlarmz, bildiri sunan yazarlarmz ve 
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TALSAD Alüminyum Sektörü 
Dış Ticaret ve Tüketim Şubat 

Ayı Verileri DİJİTAL PLAT-
FORM’da

zün ihracat ve ithalat verileri ülkeler 
ve GTİP bazında, aylık ve dönemsel 
toplam olmak üzere, miktar ve değer 
olarak güncellenerek yayınlanıyor. 
TUİK Dış Ticaret istatistikleri esas 
alınarak hazırlanan veriler Dijital Plat-
formda kullanıcıların analiz ve rapor-
lama çalışmaları için kolay kullanımlı, 
hızlı ve anlık çözümler üretiyor.

Şubat 2020 sonu itibari ile TÜİK ve-
rileri esas alındığında Alüminyum 
Sektörümüzün ihracatı tonaj bazında 
%3.6 artarak toplam 151.395 tona ve 
516,8 milyon ABD dolarına ulaşmış 
bulunmaktadır.

Bu döneme ait özet rapora aşağıda-
ki butondan, raporun detaylarına ise 
TALSAD Dijital Platform’a üye olarak 
ulaşmak mümkündür.
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Lefke Sok. No:16A/B Tuğcu Plaza Maltepe 34848 İstanbul
Tel: (0216) 459 17 77 - 369 73 48 Faks: (0216) 359 60 01
E-Mail: repamet@repamet.com Web: www.repamet.com

 1 9 8 8 ’ d e n  b e r i  k i m y a s a l  a n a l i z  c i h a z l a r ı n d a  S A T I Ş  V E  T E K N İ K  S E R V İ S !

YENİ NESİL OPTİK EMİSYON
SPEKTROMETRELER!

YENİ!

FOUNDRY MASTER SMART OE750 FM EXPERT PMI MASTER PRO2

DÜNYA LİDERİNDEN YÜKSEK PERFORMANSLI
NITON XRF ANALİZ CİHAZLARI! 

NITON XL2 NITON XL2 PLUS NITON XL3 NITON XL5
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ASSAn AlÜMİnYuM, neDerMAn MİKrOpul’un  
FS SerİSİ FİlTre SİSTeMlerİnİ TerCİH eTTİ

ASSAN Alüminyum, Dilovası fabri-
kası geri dönüşüm tesislerinde Ne-
derman Mikropul’un enerji tasarrufu 
en yüksek ve en verimli filtresi olan 
FS  serisi filtre sistemlerini tercih etti. 
Global yassı alüminyum sektörü-

nün öncü üreticilerinden olan Assan 
Alüminyum, Dilovası geri dönüşüm 
hatlarında kullanılmak üzere 120.000 
m3/h ve 80.000 m3/h kapasiteli iki 
adet yüksek enerji tasarruflu ve ve-
rimli FS filtre siparişi vermiştir. 

Assan Alüminyum’un;
• Yenilenebilir enerji kullanımı
• Geri dönüşüm
• Daha az atık
• Daha az emisyon
• Daha az enerji ve bilinçli kaynak kullanım

hedefleri için ve  “yarınların sağlıklı inşa-
ası için geleceği tüketmeden üretmesi-
ne” yardımcı olmaktan gurur duyacağız.
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İşe YÜzDe 45 DAHA Az GİTTİK 

Google Maps verilerinden elde edilen 
raporda 16 Şubat-29 Mart günlerinde; 
iş yeri, perakende, market, eczane, 
park, istasyon ve konut gibi yerlerdeki 
hareketlilik değişimleri ülke ve zaman 
bazlı gözlemlenebiliyor. 

Toplu taşıma kullanımı yüzde 71 azaldı
Rapora göre, Türkiye’de milli park, sa-
hil, marina, park, plaza gibi alanlarda 
topluluk hareketliliği yüzde 58 azaldı. 
Metro, otobüs ve tren istasyonu gibi 
toplu taşıma alanlarındaki topluluk 
hareketliliği ise yüzde 71 azaldı. Al-
manya’da parklarda yüzde 49, toplu 
taşıma istasyonlarında yüzde 68 azal-
ma görüldü. 

Market ve eczanelerdeki
hareketlilik yüzde 39 düştü 
Veriler marketler, özel gıda mağazala-
rı, pazar alanları, eczane gibi alanlarda 
topluluk hareketliliğinin yüzde 39 azal-

dığını gösteriyor. Birleşik Krallık’ta bu 
alanlardaki azalma yüzde 46, İspan-
ya’da ise yüzde 76 oranında. 

İş yerlerindeki hareketlilik Türkiye’de 
yüzde 45, İtalya’da yüzde 63 azaldı
Rapordaki diğer bir veri, Türkiye’de iş 
yerlerindeki topluluk hareketliliğinin 
yüzde 45 azaldığını gösteriyor. İkamet 
edilen lokasyonlarda  topluluk ha-
reketliliği yüzde 17 artmış durumda. 
İtalya topluluk hareketliliği verileri; iş 
yerlerinde yüzde 63 azalmanın, ikamet 
yerlerinde topluluk hareketliliğinin de 
yüzde 24 artışın olduğuna işaret edi-
yor. görülüyor. 

Hollandalılar, Fransızlara 
göre daha çok işe gitmiş durumda
Hollanda’ya bakıldığında; topluluk 
hareketliliğinin iş yerlerinde yüzde 35 
azalıp, ikamet yerlerinde ise yüzde 11 
arttığı görülüyor. Fransa’da ise iş yer-
lerinde yüzde 56 azalma mevcutken, 
ikamet yerlerindeki topluluk hareketli-
liğinin yüzde 18 artması dikkat çekiyor.

AbD, Türkiye’ye göre 
daha çok toplu taşıma kullandı 
Amerika Birleşik Devletleri’nde ise 
alışveriş ve eğlence alanlarında top-
luluk hareketliliği yüzde 47 düşmüş 
durumda. Raporda, ABD’de market 
ve eczanelerde topluluk hareketlili-
ğinin yüzde 22 gerilediği görülüyor. 
ABD’de toplu taşıma merkezlerinde 
topluluk hareketliliği yüzde 51, iş yer-
lerindeki topluluk hareketliliği yüzde 
38 azalırken; ikamet yerlerindeki top-
luluk hareketliliğinin ise yüzde 12 art-
tığı görülüyor. 

AbD’nin ilerisinde,
Ab’nin gerisindeyiz  
Raporun konum geçmişlerini Goog-
le’ın görmesine izin veren kişilerin ano-
nim verilerine dayanılarak hazırlandı-
ğını ifade eden Google SMB Premier 
Partnerı EG Bilişim Teknolojileri’nin 
CEO’su Gökhan Bülbül, “İnsanların 
iş yeri, ev, toplu taşıma alanları, park, 
market, eczane gibi lokasyonlarda-
ki hareketlilik değişimlerini gösteren 
Covid-19 Topluluk Hareketlilik Rapo-
ru 131 ülkeyi kapsıyor. 29 Marta kadar 
olan verileri incelediğimizde, Türki-
ye’de hareketlilikteki azalmanın ABD 
ile kıyaslandığında daha yüksek oran-
da olduğunu görüyoruz. Hareketliliği-
mizi Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımız-
da ise ortalamaya göre daha geride 
olduğumuzu söyleyebilirim.” dedi.

Google, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ülkelerde-
ki hareketliliğinin nasıl değiştiğine ilişkin “Covid 19 Topluluk Ha-
reketlilik Raporları”nı yayımladı. 131 ülkeyi kapsayan rapora göre, 
Türkiye’de işe gitme oranında yüzde 45’lik bir azalma görüldü.
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mini başlatan yeni teknoloji ve Ar-Ge 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kartal, 
“Dünya standartlarına uygun kalite bel-
gelerine sahip yüzde 100 yerli ürünleri-
mizi, teknoloji ve inovasyon odağında 
geliştirerek en zorlu koşullarda dahi üst 
düzey güvenlik sunuyoruz. Ekibimizdeki 
Türk mühendislerimiz bu doğrultuda, 
hayatımızın pek çok alanında etkisini 
artırmaya başlayan yapay zeka tekno-
lojisini bariyerlerimize entegre etmek 
üzere elektronik bir bariyer kartı geliştir-
di. Sürekli değişen algoritmik şifreleme 
özelliğine sahip bu kart, yetkisiz kişilerin 

GÜvenlİK BArİYerlerİnDe 
YApAY zeKA DÖneMİ BAşlıYOr!

Türkiye’nin bariyer markası Arma Kont-
rol, Ar-Ge ve inovasyonu odağına ala-
rak yüksek teknolojili ürünler geliştir-
meye devam ediyor. Markanın tamamı 
Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge 
ekibi son olarak, bariyerlerdeki güven-
liği bir üst seviyeye taşıyacak şifre algo-
ritmalı elektronik bariyer kartı geliştirdi.

“Yapay zeka teknolojili 
ürünlerimizle ekonomimize 
katkı sağlamayı sürdüreceğiz” 
Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal, gü-
venlik bariyerlerinde yapay zeka döne-

sisteme girişini imkansız hale getiriyor. 
Arma Kontrol olarak ürünlerimizi Avru-
pa’dan Orta Doğu’ya kadar 52 ülkeye 
ihraç ediyoruz. Tüm dünyada güvenlik 
önlemlerinin üst düzeyde olduğu, gü-
venliğe ayrılan bütçelerin hızla arttığı bir 
dönemde, geliştirdiğimiz yüksek tekno-
lojili ürünlerle ülkemiz ekonomisine kat-
kı sunmayı sürdürüyoruz” dedi. 

Jammer’dan etkilenmiyor, eksi 
40 derecede dahi çalışıyor!
Arma Kontrol tarafından geliştirilen şif-
re algoritmalı elektronik bariyer kartı, 
LCD menü ekranıyla kolay bir kullanım 
sunuyor. Tüm girişleri optik bağlayıcı 
ile izole edilen kart, elektrik kesintisi 
durumunda RTC teknolojisi ile kesinti-
siz çalışmaya devam ediyor. Sekiz giriş 
ve sekiz çıkış ünitesine sahip kart, tüm 
birimlerin gerçek durumunu gösteren 
LED’lere sahip. Eksi 40 ila artı 85 dere-
ce gibi olağanüstü hava koşullarında 
dahi çalışabilen sistem, jammer’dan 
etkilenmeyerek askeri tesisler, emniyet 
birimleri ve lojmanları, konsolosluklar 
ve kamu binaları gibi güvenliğin üst 
düzeyde tutulduğu alanlardaki etkin 
korumayı artırıyor. 

“Güvende olmanız için bariyer sistemleri 
üretiyoruz” sloganıyla çalışmalarını sür-
düren Arma Kontrol’ün şifre algoritmalı 
elektronik bariyer kartı, bariyerlerden 
road blocker’lara kadar markanın tüm 
güvenlik ürünlerine entegre edilebiliyor. 

Arma Kontrol hakkında detaylı bil-
giye www.armakontrol.com adresin-
den ulaşılabilir. 

Tamamı Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibiyle yüksek gü-
venlik önlemi gerektiren alanlara özel ürünler sunan Arma Kont-
rol, bariyerlerini yapay zeka teknolojisi ile donatmaya hazırla-
nıyor. Sürekli değişen algoritmik şifrelemesi bulunan elektronik 
bariyer kartı geliştirdiklerini söyleyen Arma Kontrol CEO’su Ko-
ray Kartal, yetkisiz kişilerin erişimini imkansız kılarak güvenliği 
üst düzeye taşıdıklarını dile getirdi. 
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eSeT’e en İYİ OYunCu ÖDÜlÜ 

Radicati Market Quadrant, belirli bir 
teknoloji pazarının durumunu göster-
mek amacıyla kullanılıyor. Raporun bu 
sürümünde Gelişmiş Kalıcı Tehdit (APT) 
Koruması’na yönelik sıfır gün tehditleri-
nin ve kalıcı kötü niyetli saldırıların tespi-
ti, önlenmesi ve iyileştirilmesi için bir dizi 
entegre çözüm birleşimleri araştırıldı. 

Ne incelendi?
ESET Dynamic Threat Defense ile birlik-
te kurum içi geliştirilen EDR aracı ESET 
Enterprise Inspector ve sıfır gün tehditle-
rine karşı yönetilebilen ESET’in bulut ko-
rumalı alan çözümü, bu araştırmanın bir 
parçası olarak değerlendirildi. Radicati, 
çalışmasında pazarın önde gelen 12 gü-
venlik sağlayıcısını inceledi. ESET, sade-
ce 4 üreticiden biri olarak “En İyi Oyuncu 
– Top Player” statüsünü elde etti. ESET, 
Radicati’nin daha önce yayınladığı En-
dpoint Security segmentine yönelik 
raporunda da ‘En İyi Oyuncu ‘olarak 
tanımlanmıştı ancak ESET, bu özel Ra-
dicati raporunda ilk kez yer alıyor. 

Siber güvenlik kuruluşu ESET, Gelişmiş Kalıcı Tehdit (APT) Ko-
ruma segmentinde “En İyi Oyuncu” olarak tanımlandı. Tanım-
lama, ABD merkezli pazar araştırma şirketi Radicati’nin oluş-
turduğu Radicati Market Quadrant raporunda duyuruldu. 

Nasıl incelendi?
Radicati, yazılım üreticilerini işlevsellik ve 
stratejik vizyon kriterlerine göre konum-
landırıyor.  İşlevsellik, sunulan çö-
zümün özelliklerinin genişliğini 
ve derinliğini ifade ederken, 
stratejik vizyon her markanın 
müşteri ihtiyaçları anlayışını, ca-
zip fiyatlandırma ve kanal modelleri, 
müşteri desteği ve yenilik metodlarını 
değerlendiriyor. Raporda ele alınan 
bazı önemli özellikler ve kapasiteler 
arasında dağıtım seçenekleri, plat-
form desteği, kötü amaçlı yazılım 
algılama, sandbox ve karantina, sı-
fır gün ve gelişmiş tehditlerin adli 
inceleme ve analizi, düzeltme ye-
tenekleri ile uç nokta algılama ve 
yanıtlama (EDR) yer alıyor. 

ESET, düşük sistem 
kaynağı ve sorunsuz kullanıcı 
deneyimi ile iyi biliniyor 
Rapor, ESET’in kapsamlı ürün portfö-
yünü inceledikten sonra, güçlü EDR 

yetenekleri ve gerçek zamanlı veri ra-
porlaması, yönetim konsolu, şirket içi 
çözümleri ve çoklu dil destek sistem-
leri için ESET çözümlerine övgüde 
bulunuluyor. Raporda ayrıca ESET’in 
düşük disk alanı ve sistem kaynağı 
kullanımı, dağıtım kolaylığı ve sorun-
suz kullanıcı deneyimi ile iyi bilindiği 
de vurgulanıyor. 

ESET Teknoloji Müdürü Juraj Malcho, 
“Radicati’nin uç nokta tespiti ve yanıtına 
odaklanan son raporunda en iyi oyuncu 
olarak yer almaktan heyecan duyuyo-
ruz. Siber güvenlik ortamı, gelişmiş kalı-
cı tehditler ve sıfır gün atakları sebebiy-
le daha da etkili hale geldikçe, pek çok 
küçük ve büyük işletmenin de bu yeni 
gerçekliğe uyum sağlaması gerekecek. 
Bu raporda ilk kez yer almaktan ve tek-
nolojiyi herkes için daha güvenli hale 
getirme çabalarımızın tanınmasından 
dolayı gurur duyuyoruz” dedi.
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evDeKAl, TASArlA, GeleCeğe SAHİp ÇıK

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 
(İMİB) tarafından geleneksel hale getiri-
len 9. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş 
Tasarım Yarışması’na başvurular baş-
ladı. Türk doğal taşlarının tasarımcı ve 
mimarlara tanıtılarak günlük yaşamda 
kullanılması, özgün ve endüstriyel ola-
rak üretilebilir ürünlerin tasarlanmasına 
katkı sağlanması için düzenlenen ya-
rışma ‘öğrenci’ ve ‘profesyonel’ olmak 

üzere iki kategoride düzenlenecek. Her 
iki kategoride dereceye girenlere top-
lam 86 bin TL’lik para ödülü verilecek. 
Yanı sıra ilk üçe giren öğrencilere T.C. 
Ticaret Bakanlığı tarafından Yurt Dışı 
Tasarım eğitimi bursu sağlanacak. 

Üniversitelerin endüstriyel tasarım, 
mimarlık ve sanat bölümü öğrenci-
leri ile sektör profesyonellerinin katı-

Üniversitelerin endüstriyel tasarım, mimarlık ve sanat bölümü 
öğrencileri ile sektör profesyonellerinin katılımına açık olan Tür-
kiye’nin en önemli organizasyonu “Endüstriyel ve Mimari Doğal 
Taş Tasarım Yarışması” için başvurular başladı. İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından geleneksel olarak düzenle-
nen yarışmanın duyurusu, “Daha güçlü bir gelecek için evde ka-
lırken tasarla, hem bugüne hem de yarına sahip çık” mottosuyla 
yapıldı. Son katılım tarihi 14 Ağustos olarak açıklanan yarışma-
nın bütün süreçleri online olarak yürütülecek. 

Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş 
Tasarım Yarışmasına Son Başvuru 14 Ağustos 

lımına açık olan yarışma için yapılan 
duyuruda; evde kalırken üretmeleri, 
tasarlamaları hem bugüne hem de 
yarına sahip çıkmaları istendi.  

Türk doğal taş sektörünün sürdürüle-
bilir bakış açısıyla büyümesine ve ge-
lişmesine katkı sağlamak hedefindeki 
yarışmaya; “Mimari, Kentsel Alanlar, 
Dekoratif Ürünler, Mobilya, Yaşam 
Alanları (Duvar, Zemin) için Yeni Yak-
laşımlar ve Uygulamalar, Banyo ve 
Mutfak, Kamusal Alan Heykelleri” baş-
lıklarından sadece biri ile katılım sağ-
lanabiliyor. Yarışma kapsamında Türk 
doğal taşlarının kullanılması zorunluy-
ken, toplam maden ihracatında 1,8 
milyar dolarlık yer kaplayan mermer, 
traverten, granit, oniks, kayağan taşı, 
kireçtaşı, andezit, bazalt kullanımı ise 
öncelikli materyaller olarak açıklandı. 

Ödüller; Türkiye’de tasarım kültü-
rünün oluşmasına ve Türk tasarım-
cılarının dünyaya tanıtılmasına katkı 
sağlayan ve her yıl Kasım ayında dü-
zenlenen Design Week Turkey (Türki-
ye Tasarım Haftası) 2020’de sahipleri-
ne teslim edilecek.  

Yarışma başvuruları http://www.do-
galtastasarimyarismasi.com web si-
tesi üzerinden tek aşamalı ve online 
olarak önkayıtsız  alınıyor.   Son baş-
vuru tarihi 14 Ağustos olan yarışmaya 
katılım için herhangi bir belge ya da 
pafta teslimi gerekmiyor.
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GerMe SOMunu eSB ve eSD; İYİ Bİr İKİlİ

Bu durumu herkes bilir: Büyük bir alet 
sabitlenmeli; bu pahalı özel bir alet 
veya çok güçlü bir adam olmadan ne-
redeyse imkansız gibi. Aşağıdaki senar-

Who doesn’t know this situation, it is 
important to attach a great tool; with-
out expensive special tools or a very 
strong man hardly conceivable. The 
following scenario is likely to be famil-
iar to every manufacturing employee: 
With a long lever, a strong worker col-
lares to close the nuts, sweaty, back-in-
jurious and especially expensive work 
later, the first of four nuts is closed. For 
this problem, the company ENEMAC 
from Germany has found a cost effec-
tive mechanical solution. The power 
clamping nuts ESB and ESD. 

The clamping nuts operate with a hid-
den planetary gear in an outer casing 
that can be driven easily and without 

much effort by a small nut on the top 
of the casing. Thereby, the internal 
thread will be slightly retracted so 
that the counter-piece is clamped. 
The principle is simple, the effect is 
very large, because by this concept, a 
force of 6 - 20 t can easily be manually 
achieved. 

Simply screw the nut onto the existing 
bolt, then turn the small nut on the 
top with a standard torque wrench, in 
individual cases with a normal socket 
wrench up to the specified torque and 
the will securely and especially fast 
strain your work piece or tool. 

The Type ESB is intended for consis-

tently large work pieces or tools, since 
the screw is limited by the blind hole. 
When changing sizes, decision should 
be made to ESD series with through 
hole threads, as this has an unlimited 
stroke. Both types can be used almost 
everywhere, e.g. for tensioning of belt 
conveyors, tools in presses and punch-
es, work pieces, during welding, etc. At 
the request of many special variants, 
such as high temperature designs for 
the foundry industry, or lubrication with 
food grade grease for food and labo-
ratory technology are feasible here. 

The power clamping nuts are used at 
any time, whether as original equip-
ment, or as a retrofit item.

yoyu her üretim çalışanı bilir: Güçlü bir 
işçi uzun bir kol ile somunları kapatma-
ya başlar ve terleten, yıpratıcı ve özellik-
le pahalı çalışma süresinden sonra dört 
somundan biri sabitlenmiş olur.

Kleinwallstädtli firma ENEMAC, bu so-
run için hesaplı ve mekanik bir çözüm 
bulmuştur. Mekanik germe somunları 
ESB ve ESD. 

Burada söz konusu olan, küçük bir so-
munla basitçe ve çok çaba sarf etme-
den tahrik edilen, dış gövdenin içinde 
gizli bir planet dişlisidir. Bu şekilde iç 
dişli biraz içeri doğru çekilir ve böylece 
karşı parça sıkıca gerilir. Prensip olarak 
basittir, ancak etkisi çok büyüktür çün-
kü bu konsept sayesinde 6 - 20 t’luk bir 
güç manuel bir şekilde kolaylıkla uy-
gulanabilir. Somunu mevcut cıvatanın 
üzerinde sıkıştırın, sonra üst taraftaki 
küçük somunu standart bir tork anah-
tarıyla veya bazı durumlarda normal bir 

lokma anahtarıyla belirtilen torka kadar 
çevirin ve germe somunu iş parçanızı 
veya aracınızı güvenli ve özellikle hızlı 
bir biçimde gerer.  

ESB türü sabit büyük iş parçaları veya 
aletler içindir çünkü kör delikten dolayı 
burada vidalama derinliği sınırlıdır.  De-
ğişken boyutlarda açık delikli ESD sınıfı 
tercih edilmelidir çünkü bunlar sınırsız 
stroka sahiptir. Bu iki tür neredeyse her 
alanda kullanılabilir, ör. konveyör bant-
ları germek için, pres ve zımbalardaki 
aletlerde, kaynaktaki iş parçalarında vs. 
Talep üzerine döküm alanı için yüksek 
derece modelleri veya gıda ve labo-
ratuvar tekniği için gıda maddesi yağlı 
greslemeler gibi birçok farklı modeller 
de mümkündür.

Mekanik germe somunları, orijinal 
malzeme üreticisi veya donanımı iyi-
leştirme elemanı gibi çok yönlü olarak 
kullanılabilir.

Clamping nuts esb And esd – An exiting Duo
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SÜrDÜrÜleBİlİr 
MÜHenDİSlİK

Nasihat/Musibet Süreci
İlginç günlerden geçiyoruz. Küresel sal-
gın süreci, bütün bildiklerimizi yeniden 
değerlendirmemize ve/veya bilip de 
umursamadıklarımızı ciddiye almamıza 
neden oldu. Komplo teorilerinin “bi-
lim-kurgu tadındaki” savlarını bir kenara 
bırakırsak, çevre sorunlarının küresel bo-
yutta ne gibi sonuçlar doğurabileceğine 
tanıklık ediyoruz artık. Nasihat/musibet 
ilişkisinin musibet fazına geçtik kısacası.

İstanbul’a yunusların ziyareti 
(Milliyet Gazetesi 26 Nisan 2020)

Sürdürülemezlik Hali
Birinci Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan 

ve 20.yy’ın ilk yarısında yıkıcı bir şid-
detle süren “teknolojik gelişim (?)” ve 
buna bağlı olarak toplumların bilgi ve 
becerilerinin artması, doğanın zarar 
görmesiyle eşzamanlı olarak gerçek-
leşmiştir. Bu sürecin sonuçlarından 
birisi de, ekonomik gelişme ile birlikte 
“küresel çevre sorunları” oldu. 

Charles Dickens, 1859 yılında yazdığı 
meşhur “İki Şehrin Hikayesi” romanında 
Birinci Sanayi Devrimi sürecinde yaşa-
dıklarını şu şekilde betimler: “Zaman-
ların en iyisiydi, zamanların en kötüsüy-
dü; hem akıl çağıydı, hem aptallık, hem 
inanç devriydi, hem de kuşku, aydınlık 
mevsimiydi, karanlık mevsimiydi; hem 
umut baharı, hem de umutsuzluk kışıy-
dı; her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz 
yoktu; hepimiz ya doğruca cennete gi-
decektik ya da tam öteki yana.” Sanki 
Nisan 2020’de yazılmış gibi değil mi?

Daha üç ay önceye kadar sosyologla-
rın ana gündemleri içinde “post-en-
düstriyel dönüşüm”, “bilgi toplumu”, 
“network toplumu”, “risk toplumu” ya 
da ”dijital dönüşüm”; biz mühendislerin 
gündeminde ise ”Endüstri 4.0”, “yaratı-
cı inovasyon”, “büyük veri/veri maden-
ciliği” gibi kavramlar var iken, bugün 
küresel iklim değişikliği kaynaklı bir sal-
gın süreci ile yaşıyoruz ve muhtemelen 
uzunca bir süre de birlikte yaşayacağız.

Son yüzyılı nasıl özetlerdiniz diye sorul-
sa, herhalde aşağıda sıralanmış üç temel 
gözlem sıralanabilirdi: 

• Endüstriyel üretim süreçlerinde oluşa-
cak olan “çevresel zararın” ihmali:
Sanayici için çevre kirliliği, hammad-
de olarak kullanılmasının ekonomik bir 
getirisi olmayan, üretim dışı malzeme 
ya da enerji akımıdır. Oysa toplum için 
“çevresel bozunum anlamına gelen kir-
lilik”, yaşam olanaklarını sınırlayan, doğa 
ile ilişkisini bozan, gelecek kuşakların ya-

şamını tehdit eden, doğrudan etkilendi-
ği ve zarara uğradığı bir olgudur.

• Hammadde ve enerji kaynaklarının 
plansız ve hesapsız kullanımı:
Azalan doğal kaynaklar nedeni ile cev-
her ve enerji maliyetlerindeki büyük dal-
galanmalar yaşanmakta ve küresel eko-
nomik krizler daha sık görülmektedir. Bu 
aynı zamanda sadece bizim yaşamımızı 
değil, tükettiği kaynaklar, değişikliğe 
uğrattığı yaşam tarzı, kültür ve değerler 
gibi nedenlerle gelecek nesillere bıraka-
cağımız mirası da etkilemektedir. 

• Gelir dengesizliği:
Bütün bunların sonucunda ise top-
lumsal refah azalmakta, ortalama in-
sanların yaşam kalitesi bozulmakta ve 
ekonomik gelir dengesizliği sürekli 
büyümektedir. Pek çok toplum, pek 
çok ülke, teknoloji odaklı bu değişik-
liklerin kararlaştırıldığı süreçlerin çok 
dışında kalmasına karşın, değişimler-
den doğrudan etkilenmektedir.

Sürdürülebilirlik
İnsanoğlu bugün 7 milyarı aşan nüfu-
su ile, yeryüzü ekosistemlerini büyük 
ölçüde değiştirerek, belirleyici rol oy-
nayan bir anahtar türdür. Hatta bazı 
bilim insanları, bu nedenle, içinde bu-
lunduğunuz jeolojik dönemi, Yunanca 
“holosen” yani tamamen yenilenmiş 
dönemden; “antropos” yani insan 
sözcüğünden türetilen ve “insan etkisi 
altında” anlamına gelen “antropojen 
dönem” olarak adlandırmaktadır.

Sürdürülebilirlik kavramı, çevre boyu-
tuyla 1970’ ler sonrasında dünya gün-
demine geldi ve ilk kez 1987 yılında 
BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komis-
yonu [WCED] tarafından hazırlanan 
“Ortak Geleceğimiz” başlıklı Brundt-
land Raporu vesilesiyle kalkınma ile 
ilintili olarak “sürdürülebilir kalkınma” 
şeklinde literatüre geçti. 

Erman Car
Metalurji Mühendisi
erman@metkim.com

Yazının devamı sayfa 28’de

uzMAn GÖrÜşÜ 
EXPER OPINION
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Ancak ne kadar belirleyici oldu, tartışı-
labilir. Daha çok bir “pazarlama argü-
manı” ya da proje finansmanları için bir 
“gerekçe” boyutunda kaldı gibi. Küre-
sel salgın bir şekilde aşıldığında ve yeni 
olası salgınların verdiği kaygılar, uma-
rım bu kavramı işlevsel bir hale getirir.

Bu yaşananlar bir “fırsat” olabilir mi? 
Çünkü, sürdürülebilirlik, Sanayi Devri-
mi’nden bu yana, sermaye/piyasa gü-
dümünde gelişen teknoloji ile evrensel 
ve kamu ağırlığını temsil eden bilimsel 
çalışmalarla gelişen teknoloji olgula-
rının “karşılıklı çıkarlarının –tamamen 
olmasa bile büyük ölçüde- örtüştüğü 
bir ara noktadır. Çevresel yatırımları 
ölü yatırımlar olarak gören geleneksel 
sanayi anlayışı, bu yaklaşımla çevre ile 
beraber aynı zamanda ekonomik çıkar-
larının da korunduğunu görecektir. Ya 
da son günlerin modası bir sözle “aynı 
gemide olduğumuzu” farkedebilir.

Sürdürülebilir Mühendislik
Geleneksel literatürde teknoloji, “insa-
nın doğaya egemen olma çabası” ola-

rak tanımlanırdı. Bugünlerde, artık bu 
tanımı “insanın doğa ile uyumlu yaşama 
mücadelesi” olarak yenilemek gerekli.

Ahmet İnam’ın çok güzel bir mühen-
dislik tanımı var:
“Mühendislik, yaşamın hemen he-
men her alanında teknik sorunlarla 
baş etmeye çabalarken, bu sorunla-
rın içinde yer aldığı yaşama bağlamı-
nı fark etmelidir. Sorun nasıl bir yaşa-
mın, nasıl bir dünyanın sorunudur? 
Bu sorunu çözerken kime, ne adına 
hizmet etmekteyim?”

Bu bağlamda temel derdi üretimi art-
tırmak ile birlikte, insanlığa mutluluk, 
refah ve zenginlik yaratmak, yaşam 
kalitesini yükseltmek olan mühendis-
ler için de gerek tasarım, gerek uygu-
lama gerekse üretim aşamasında bas-
kın kriterlerden birisi de sürdürülebilir 
modeller içinde çalışmak olacak.

Çünkü teknolojik tercihler sadece 
ekonomiyi değil, tüm geleceği şekil-
lendirmektedir.

Elektrik enerjisinin yaygın kullanı-
mı, otomobil, uçak, su şebekeleri, 
elektronik, radyo ve televizyon, ta-
rımın mekanizasyonu, bilgisayarlar, 
telefon, klima ve soğutma, otoyol-
lar, uzay araçları, internet, görüntülü 
işleme, ev araç ve gereçleri, sağlık 
teknolojileri, petrol ve petrokimya 
teknolojileri, lazer ve fiber-optik, nük-
leer teknolojiler, yüksek performanslı 
malzemeler 20.yy mühendislerinin 

başarıları olarak tarihe geçti. Bütün 
bunlara karşın, 21.yy, mühendisliğin 
karşısına yepyeni ve büyük sorunlar 
çıkarmaktadır. En başta, hem dünya 
nüfusunun, hem de insanların ihtiyaç-
ları ve ulaşmak istediklerinin artmakta 
olduğu bir çerçevede, uygarlığın iler-
lemesini, sürdürülebilir koşullarda, 
yaşam kalitesini de arttırarak sürdür-
mek gerekmektedir.  

Önümüzdeki yüzyılın mühendisli-
ğinin en büyük önceliği, insanlığın 
bir geleceğinin olmasını sağlamak 
olacaktır!

Kaynaklar: 
- Erman Car / Endüstriyel 
Ortaklaşma (Simbiyoz) Yaklaşımı 
ve Alüminyum Endüstrisinde 
Kullanımı /Alus 08, 8. Alüminyum 
Sempozyumu, Ekim 2017

- Charles Dickens, İki Şehrin 
Hikayesi, Çev: Meram Arvas,Can 
yayınları, 2011

- Nükhet Barlas, Küresel Krizler-
den Sürdürülebilir Topluma – Ça-
ğımızın Çevre Sorunları, Boğaziçi 
Üniversitesi Yayınevi, 2013

- Erdal Musoğlu / Geleceğimiz 
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- Hüseyin Şen, Barış Alpaslan, 
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FANUC’TAN ESNEK YETENEKLErE 
SAHİp Yenİ 3D GÖrMe SenSÖrÜ

Endüstriyel kullanım için tasarlanmış 
yeni 3DV/600 sensör modeli, FA-
NUC’un pratik ve başlangıç dostu gö-
rüntü işleme sistemine dahil oldu. Her 
iki 3DV sensör modeli kalıcı olarak bir 
sisteme yerleştirilebiliyor veya bir ro-
botun son ekseni olan 6.eksene monte 
edilebiliyor. Ayrıca, bir robot üzerinde 
birkaç sensör birlikte kullanılabiliyor. 
3D görme sensöründen parça topla-
ma gibi geleneksel uygulamalar dahil 
olmak üzere çoklu uygulamalarda bir 
montaj hattını beslerken, paletler veya 
taşıma kasalarını istiflerken lojistikte ya-
rarlanılabiliyor.

FANUC, entegre görüntü işleme çözümleri yelpazesini 3DV/600 
Görme Sensörüyle genişletti ve güçlendirdi. Yeni sensör, geniş-
letilmiş bir görüş alanına sahip olduğu için daha önce piyasa-
ya sunulan 3DV/400 versiyonundan farklı. 2D Kamera Paketi 
ile birlikte 3D Lazer Sensörü ve 3D Alan Sensörü, görüntü iş-
leme endüstrisi için yüksek entegrasyonlu ve yüksek perfor-
manslı bir portföy oluşturuyor.

Yapay zeka ile ileriye doğru
Görüntü işlemede anahtar bir tekno-
loji haline gelen yapay zekanın daha 
da gelişerek AI işlevlerinin parçaları 
tanımlaması, hata oranlarını azaltması 
ve programlanamayan tutucu görevle-
rini çözmesi bekleniyor.  FANUC, par-
ça toplama görevi çözümü ile “Derin 
Öğrenme” ile ilgili ilk adımı atmış bu-
lunuyor. Deneyimsiz müşterileri robot 
destekli görüntü işlemeye attıkları ilk 
adımlarını kolaylaştırmak için fizibilite 
çalışmaları ve saha çalışmaları ile des-
tekleyen FANUC, diğer görev alanla-
rının en uygun şekilde geliştirilmesini 

sağlamak için, 3DV sensör Serisinin ye-
tenekleri her geçen gün artırılıyor. 

Fabrika çıkışlı kalibrasyon 
ile zaman tasarrufu
Fabrika çıkışlı olarak kalibre edilen 3DV 
sensörü, sistemi kurarken ve yüklerken 
zaman kazandırıyor. Sensör kurulduktan 
sonra, robotun yalnızca “kalibrasyon” 
konumunun tanımlaması gerekiyor ve 
bir kurulum sihirbazı ayarlar konusunda 
kullanıcıyı yönlendiriyor. Sensör, doğ-
rudan robot kontrolcüsüne bağlanarak 
robot CPU’su tarafından işlenen ve bir 
3D nokta bulutuna dönüştürülen görün-
tü bilgisi sağlanıyor. 3D sensör ve robot 
CPU arasındaki doğrudan bağlantı ara 
yüz geliştirilmesini gerektirmiyor,  gö-
rüntü alma ve işleme maksimum hızda 
yapılıyor ve sensörlerin kontrolü ve de-
ğerlendirilmesi için çok kolay paramet-
reler kullanılabiliyor. Ek olarak “3D-An-
lık Hareket” özelliğiyle robotun hareket 
halindeyken anlık görüntüsü alınabiliyor 
ve bu da bütünleşik olmayan görüntü 
sistemlerine göre bir avantaj yaratıyor. 
Tüm görüntüler hareket halindeyken 
ve robotu durdurmadan çekildiğinden 
ötürü uygulamada ciddi anlamda za-
man tasarrufu elde ediliyor.

Üst düzey entegrasyon kabiliyeti
3DV sensörleri, üst düzey entegrasyon 
ve çok kısa sürede görüntü işleme alt-
yapısı sayesinde, konveyör bant gibi 
hareketli sistemlerde iRPickTool ile 
bileştirilebiliyor ve bu sayede robot 
tüm parçaları herhangi bir pozisyon ve 
konumdan toplamak için hat izleme 
yapabiliyor. Bunlar arasında yalnızca 



açıkça geometrik olarak tanımlanmış 
parçalar veya uygun şekilde tanımlan-
mış kavrama noktalarına sahip ürünler 
değil, aynı zamanda paketler, torbalar 
veya gıda maddeleri gibi düzensiz şe-
killi ürünler de yer alıyor. Bu nedenle 
gıda ürünleri, hijyen ürünleri, hayvan 
yemi veya sıvıları gibi torbalanmış 
veya paketlenmiş her türlü ürün seçici 
ve güvenli bir şekilde tutulabiliyor. 

Stitch fonksiyonu sayesinde 
tamamlanmış 3D görüntü
Sensörün bir diğer yeni özelliği olan 

“Stitch Özelliği” ise alan olarak bü-
yük veya daha eksiksiz bir 3D nokta 
bulutu yapmak için ayrı ayrı görün-
tüleri birleştirmeyi içeriyor.  Stitch 
fonksiyonu; örneğin büyük paletler-
de olduğu gibi daha geniş bir görüş 
alanı gerektiğinde veya normal gö-
rüş alanındaki optik veya geometrik 
olarak zorlu nesnelerde olduğu gibi 
görüntü analizi için tamamlanmamış 
yerine tamamlanmış bir 3D görüntü 
gerektiğinde aktive edilebiliyor.

Tek kablolu çözüm 
Standart olarak mavi LED aydınlatma 
ile donatılmış ve tek bir kablo ile bağ-
lanmış olan 3DV/400 ve 3DV/600 3D 
görme sensörleri, FANUC 2D Kamera 
Paketi ile birlikte kullanıldığında, kul-
lanıcının farklı kablolar veya konektör-
lerle çalışma zorunluluğunu ortadan 
kaldırıyor; kameraya güç veriliyor, gö-
rüntüler iletiliyor ve LED aydınlatma 
bu tek kabloyla ayarlanabiliyor.
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İSTİSMAr KİTlerİ, GÖzDe SİBer 
SAlDırı ArACınA DÖnÜşTÜ 

Koronavirüs günlerinde siber suçlular, 
geçmişte kullandıkları pek çok bulaş-
tırma teknolojisini yeniden ve daha sık 
kullanır oldular. Siber güvenlik kuruluşu 
ESET’in tespitlerine göre global düzey-
de ‘koronavirüs‘ (coronavirus) etki alanı-
na odaklanan istismar kitleri, bu döne-
min gözde saldırı tekniğine dönüştü. 

İstismar kitleri nedir?
İstismar kitleri (exploit kits); web sayfası, 
yaygın web tarayıcı ya da belge görün-
tüleyici yazılımlardaki güvenlik açıkla-
rını suistimal etmek için kullanılan kötü 

Siber güvenlik kuruluşu ESET, koronavirüs günlerinde siber 
suçluların yoğun olarak odaklandıkları teknik saldırı yöntem-
lerinden biri olan ‘istismar kitleri‘ne (exploit kits) dikkat çeki-
yor. Çeşitli yollardan bulaşabilen bu kitler, sisteme esas zararı 
verecek kodu göndermeden önce bilgisayardaki açıkları tarı-
yor. Siber suçlu, daha sonra saldırısını bu açığa göre düzenli-
yor. ESET, güvenlik yazılımlarındaki istismar engelleyici (Exp-
loit Blocker) modülüyle bu tür saldırıları engelliyor. 

amaçlı kodlardan oluşur. Çoğu istismar 
kiti, bulaştığı sistemde ilk olarak kurba-
nın cihazını tarar ve esas saldırı için sa-
vunmasız yazılım sürümlerini hedef alır. 
İstismar kiti, sistemdeki açığı belirledi-
ğinde siber saldırgan nihai amaç olarak 
bilgisayara, hedefine yönelik zararlı ya-
zılımı göndermeye devam edebilir. El-
bette sistem, çok katmanlı bir güvenlik 
çözümü ile korunmuyorsa. 

İstismar kitleri nerede bulunur? 
Sıradan kullanıcı farkına varır mı?
İstismar kitleri genellikle güvenliği ihlal 

edilmiş ya da kötü amaçlı web sitele-
rinde ve hatta yasal reklam ağları aracı-
lığıyla sunulan kötü amaçlı reklamlarda 
barındırılır. Ziyaret ettiğiniz bir sitedeki 
kötü amaçlı kodun, suistimal edebile-
ceği güvenlik açıkları olup olmadığını 
görmek için cihazınızı taraması, kullanı-
cının bilgisi dışında gerçekleşir. Dahası, 
bilgisayar korsanları, internet kullanıcı-
larını kötü amaçlı sitelere çekmek için 
yem olarak hakkında çok konuşulan ko-
nulardan yararlanmayı tercih eder. Özel-
likle şu dönemde ESET araştırmacıları, 
siber suçluların ‘koronavirüs‘ konusunu 
kullandıkları çok sayıda kötü amaçlı site 
saptıyor. 

Yamalı olmayan eski sürüm 
yazılımlardan faydalanırlar
Ne yazık ki, kullanıcılar genellikle çeşitli 
yazılımların yamalı olmayan eski sürüm-
lerini kullanarak, istismar kitlerine saldırı 
yapma fırsatı vermiş oluyor. Savunmasız 
yazılımlar arasında genellikle popüler 
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internet tarayıcıları ve eklentileri yer alıyor. Adobe 
Flash, Adobe Reader, Java ve Microsoft Office uy-
gulamaları bunlardan sadece birkaçı olarak öne çı-
kıyor.  Neyse ki tarayıcılardaki saldırı yüzeyini en aza 
indirgemek için sektörde bazı çalışmalar sürdürülü-
yor. Bunlar arasında güvenlik açıklarına karşı yama-
ların daha hızlı sağlanması ve kronik sorunlu istemci 
yazılım bileşenlerinin kademeli olarak kullanımdan 
kaldırılması yer alıyor.

Web sitesi ziyaretçileri 
için güvenlik, yamalarla başlar
Kullanıcılar, güvenlik açıklarına karşı yama uygula-
ma konusunda dikkatli olmalı. Hem şirketlerin hem 
de bireysel kullanıcıların Chrome, Firefox, Edge, 
Internet Explorer ve Safari gibi popüler tarayıcılara 
ait güncellemeleri daha iyi yönetmek için kullana-
bilecekleri pek çok seçenek var. İyi yama uygula-
masına ek olarak, antivirüs veya internet güvenliği 
çözümünüzde, istismar türü davranışlara karşı kulla-
nılan tüm koruyucu katmanların etkin olduğundan 
da emin olmanız önemli. 

ESET İstismar Engelleyici (Exploit blocker)
İstismar Engelleyici modülü, ek bir koruma katmanı 
olarak ESET’in tüm bireysel güvenlik yazılımlarında 
ve kurumsal uç nokta ürünlerinde yer alıyor. Otoma-
tik olarak devrede bulunan bu modül, bir istismarın 
varlığını gösteren şüpheli etkinliklere karşı çalışma 
sürecinin davranışını izliyor. İstismar Engelleyici, şüp-
heli bir süreç saptarsa bu süreci derhal durdurabili-
yor. Böyle bir modüle sahip olmanın avantajı, istis-
marı tanımlayan genel davranışa karşı koruyucu bir 
katman sağlamasıdır. Bu ise, bilgisayar suistimallere 
karşı savunmasız olsa bile kullanıcının bir istismar ki-
tinden korunabileceği anlamına geliyor.
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“Çİn İle İlK KApışMA 
AlAnıMız AvrupA pAzArı OlACAK”

Sektörde faaliyet gösteren firmala-
rın yüzde 80’inin Mart ayında sipariş 
kaybı yaşadığını, yüzde 50’sinin ise hiç 
sipariş alamadığını vurgulayan Makine 
İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Kara-
velioğlu, “İhracat rakamlarımıza hızla 
yansıyacak bu kaybı yılın ikinci yarı-
sında telafi edebilmemiz için, kamu 
planlarında odak ve pilot sektör ola-
rak seçilen makine sanayiinin mutla-
ka mücbir sebep kapsamına alınması 
gerekiyor. Çin ve Almanya, iki küresel 
güç olarak 2030 stratejilerine bağlı 
kaldılar ve normalleşme sürecinde 
asıl rekabet alanı olacak makine sek-
törlerine destek verdiler. Pandeminin 
kontrol altına alınmasıyla birlikte hızla 
sertleşecek küresel rekabette güçlü 
kalabilmemiz,   firmalarımızın likidi-
te ve kadrolarını korumalarıyla ancak 

mümkün olabilir. Çin ile ilk kapışma 
alanımız Avrupa pazarı olacak” dedi.

Dünya ticaretindeki duraksamadan 
ciddi şekilde etkilenen makine sek-
törünün ilk üç aydaki toplam ihracatı 
4,3 milyar dolar olurken, bir önceki 
yılın ilk çeyreğine göre ihracat artışı 
yüzde 0,4 seviyesinde kaldı. En büyük 
pazarı AB’ye ihracatı daralan makine 
sektörü, buradaki kayıplarını ABD’de 
yüzde 6,2 Rusya’da da yüzde 31,7 
olarak gerçekleşen ihracat artışıyla 
telafi etti. İhracatı yüzde 32,1 artan 
elektrikli motor ve jeneratörlerin en 
yüksek artış gösteren ürün grubu ol-
duğu bu dönemde traktör, tarım ve 
ormancılık makineleri yüzde 15,6 tür-
bin, turbojet ve hidrolik sistemler de 
yüzde 13,7 artış sağladı. 

Virüsün etkileri ve alınan tedbirlerin 
yeterliliğine dair yaptıkları sektörel 
anketin makine imalatçısı firmaların 
yüzde 80’inin Mart ayında sipariş kaybı 
yaşadığını, yüzde 50’sinin ise hiç sipa-
riş alamadığını belirlediğine dikkat çe-
ken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı 
Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi:

“Biz sipariş kaybı yaşarken, orta tekno-
lojili makine imalatının en büyük mer-
kezi Çin’in toparlandığını ve yeniden 
üretime başladığını görüyoruz. Çin şu 
an Avrupa’da yaşanan duraksamayı 
kendi lehine çevirmeyi amaçlıyor. Yaşa-
dığımız ekonomik kaybı yılın ikinci yarı-
sında telafi edilebilmemiz için, küresel 
entegrasyonumuzu güçlendirecek yeni 
bir planlama yapmamız gerekiyor.”

“Uzak Asya ülkeleri Almanya ve 
Türkiye ile sert rekabet içinde olacak”
Salgın sebebiyle makine üretimini as-
gariye indiren Avrupa’nın sınırlı üreti-
me geçmesinin Nisan sonunda ger-
çekleşmesinin beklendiğini belirten 
Karavelioğlu, “Bu süreçte başta İtal-
yan, İspanyol ve Fransız makine ima-
latçıları olmak üzere, pek çok Avrupalı 
KOBİ pazar kaybı yaşayacaktır. Daha 
erken üretime başlayan Uzak Asya 
ülkeleri de burada oluşacak boşluğu 
doldurmak için Almanya ve Türkiye ile 
sert rekabet içinde olacaktır. Dünya-
nın yeni normal arayışlarının odağında 
yine makine sektörü var. Türkiye’de 
üretim süreçlerinin planlaması, Avrupa 
yeniden üretime başladığında makine 
imalat sanayiimizin buradaki talebe 
hızlı yanıt verebileceği şekilde yapıl-
malı ve alınacak önlemlerin zamanla-
ması dikkatle planlanmalı” dedi.

Koronavirüs salgınının küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkisi 
nedeniyle, yılın ilk çeyreğinde makine ihracatı 4,3 milyar dolarda 
kalırken, ihracat artış oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 
gerileyerek yüzde 0,4 oldu. 

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu:
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SPESİFİK ÜRETİM 
İHTİYAÇLARINIZA
ÜSTÜN ÖLÇÜM PERFORMANSI

Gelişmiş Verimlilik Sağlar.

“Çin ve Almanya 2030 
stratejilerine bağlı kalıyor”
Geçtiğimiz yıl Türkiye’de kamu tara-
fından açıklanan strateji planlarında 
odak ve pilot sektör olarak seçilen 
makine sanayiinin, bu dönemde 
mutlaka mücbir sebep kapsamına 
alınması gerektiğine de dikkat çe-
ken Karavelioğlu şunları ifade etti:

“Makine imalatçıları, üretim eko-
sisteminde sanayi, tarım ve hizmet 
alanlarındaki bütün sektörlerin teda-
rikçisidir ve biz bu ekonomik bütün-
sellik içinde hiçbir sektörün herhangi 
bir desteğin kapsamı dışında kalma-
ması gerektiğine inanıyoruz. Küresel 
makine ticaretinde rekabetin koşul-
ları tamamen değişirken, kamu stra-
tejilerinin merkezinde odak sektör 
olan makine sanayiinin ihtiyaçlarına 
da çok dikkatli ve özenli şekilde yak-
laşılması gerektiğini savunuyoruz.”

Çin ve Almanya’nın iki küresel güç 
olarak 2030 stratejilerine bağlı kal-
dıklarını ve normalleşme sürecinde 
asıl rekabet alanı olan makine sek-
törlerine destek verdilerini belirten 
Karavelioğlu, “Uluslararası rekabet 
kızışıyor. Çin ile ilk kapışma alanımız 
Avrupa pazarı olacak. Bu süreçte 
kapasitelerini düşürmek zorunda 
kalan firmalarımızın esnek ve kısmi 
çalışma imkânlarından yararlana-
rak kadrolarını koruyacak olmaları 
önemlidir. Firmalarımızın elinde 
tamamlamaları gereken uluslara-

rası taahhütler var. Mücbir sebep 
kapsamına alınmak, teslimatlarda 
yaşanmakta olan gecikmeler nede-
niyle ileride doğacak hukuki süreç-
ler için de gerekmektedir ”

“Tedarik zincirlerini 
gözden geçiren Almanya 
ile yakın temastayız”
Pandemi sonrası normalleşme sü-
recinde küresel makine ticaretin-
de Almanya’nın çok önemli bir rol 
oynayacağını belirten Karavelioğlu 
şöyle konuştu: 

“Makine sektörünün teknolojik 
lideri Almanya tam kapasiteli üre-
time yeniden başladığı zaman, 
belli ürün gruplarındaki pazarını 
Çin’e kaptırmamak için re-export 
stratejisini güçlendirecek ve ken-
di üretmediği makine ürünlerinin 
ithalatına öncelik verecektir. Biz 
bu zincirde yer almanın önemine 
uzun zamandır dikkat çekiyoruz. 
Almanya’da tamamına yakını açık 
tutulan büyük işletmeler, tedarik 
zincirlerini gözden geçirmeye çok-
tan  başladılar. Hangi ülkede, hangi 
tedarikçi, ne kadar sürede ihtiyacı 
karşılayabilir araştırması içindeler. 
Burada Türkiye adına önemli fır-
satlar var. Almanya’daki temasla-
rımızı sürüyor, fuarların tamamına 
yakınının iptal edildiği bu yıl hedef 
mecralarda tanıtım çalışmalarına 
ve özellikle dijital etkinliklere büyük 
önem veriyoruz.” 
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3 BOYuTlu DeSTeK eKİBİ 
TÜrKİYe’Yİ DeSTeğe ÇAğırıYOr!

Tüm Türkiye’den Destek bekliyoruz!
“3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Ha-
reketi”, COVID-19 salgını kapsamında 
sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiya-
cına yönelik harekete geçen bir grup 
mühendisin, Türkiye’deki 3D yazıcı 
sahiplerine Twitter üzerinden yaptığı 
açık çağrı ile gönüllü bir kolektif üre-
tim hareketi olarak başladı.

Kolektif üretim hareketi, www.3boyut-
ludestek.org internet sitesi ve sosyal 
medya hesapları üzerinden Türki-
ye geneline çağrıda bulunarak kısa 
zamanda binlerce gönüllüye ulaştı. 
Gönüllü olarak sağlık çalışanları için 
siperlik üretmek ve üretim için ihtiyaç 
duyulan ham madde özelinde destek 
vermek isteyenler 3 Boyutlu Destek 

Kolektif Üretim Hareketi’ne dahil olu-
yorlar.  Şu an 81 ilde 4000 adetten faz-
la 3 boyutlu yazıcı ile gönüllüler tara-
fından üretilen siperlikler, İstanbul’da 
Türkiye Motosiklet Platformu’nun 
gönüllü ekibi ile diğer illerde ise what-
sapp grubu üzerinden gönüllülerce 
ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına ve 
sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.

Hedefimiz tüm sağlık çalışanları-
na yüz kalkanı temin edebilmek
3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Ha-
reketi kurucularından İlker Vardarlı 
“Plaftormumuz, direkt olarak sağlık 
personellerinin Koronavirüs’ten ko-
runmalarına destek olmak için başlat-
tığımız bir sosyal sorumluluk girişimi. 
3 Boyutlu Destek Ekibi olarak aramıza 
katılmak isteyen 3 boyutlu yazıcı sahip-
lerini, bu kolektif üretime destek ver-
mek isteyen kurum ve şirketleri aramıza 
katılmaya davet ediyoruz. 

3 haftada 81 ilde 4000’den fazla 3D yazı-
cı ile 40.000’den fazla siperlik üretildi ve 
250’yi aşkın sağlık kurumuna ulaştırıldı. 
3 Boyutlu Destek olarak başlattığımız 
bu gönüllülük hareketi, hem gönüllü-
ler hem de ulaştığımız sağlık kuruluşları 
açısından tüm ülkeye yayılmış durumda. 
Yeni gönüllülerimiz ile daha fazla siperlik 
üretmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle tüm 
destek vermek isteyenleri www.3bo-
yutludestek.org web sitemize ve sosyal 
medya hesaplarımıza bekliyoruz” dedi. 

Sağlık çalışanlarından aldığımız teşekkür 
bizlerin en büyük motivasyonu diyen İl-
ker Vardarlı, “Tüm gönüllülerimiz ile hep 

Bir grup mühendis arkadaş tarafından COVID-19 pandemisi 
kapsamında, sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacına 
destek olmak için başlatılan “3 Boyutlu Destek Kolektif Üre-
tim Hareketi”ne destek her gün artıyor. Twitter üzerinden 
Türkiye’deki 3D yazıcı sahiplerine yaptıkları açık çağrı ile 
başlayan hareket ile 3 haftada 40.000’den fazla siperlik üre-
tildi ve sağlık kuruluşlarına teslim edildi.
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birlikte salgına karşı mücadele ediyo-
ruz. COVID-19 ile mücadelede ön saf-
ta yer alan sağlık çalışanlarına destek 
olmak için çıktığımız bu yolda tüm 
gönüllülerimize ve destekçilerimize, 
platformumuzun duyurulmasına, ya-
yılmasına destek vererek farkındalığın 
artırılmasında ve 3 Boyutlu Destek’in 
genişlemesine destekte bulunan her-
kese çok teşekkür ederiz” dedi.

Üretim, ham madde temini ya 
da bilinirliğe destek olabilirsiniz
3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Ha-
reketi’ne herkes destek olabiliyor. 3 
boyutlu yazıcısı olan herkes www.3bo-
yutludestek.org adresinden form dol-
durarak üretim ağına katılabiliyor. Ham 
madde ve diğer konularda destek ol-
mak isteyen kişi ve kurumlar iletisim@
3boyutludestek.org adresinden ekip 
ile iletişime geçebiliyor. Başta Twitter 
ve Instagram olmak üzere tüm sosyal 
medya hesaplarından @3BoyutluDes-
tek kullanıcı adı ile takip edilebilen 
platformun iletilerinin paylaşımı, bili-
nirliğin artması ve desteğin büyümesi 
açısından da büyük önem taşıyor. 
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2020’nİn BeKlenen BuluşMASı 
AnKırOS / TurKCAST

Bir süredir tüm dünyayı etkileyen Co-
vid-19 salgını nedeni ile yılın ilk döne-
minde gerçekleşmesi gereken birçok 
fuar yaz aylarına ertelendi, bazıları ise 
bir yıl sonra yapılmak üzere planlan-
dı. Bu durum; sektörlerin bir araya 
gelme, sorunları değerlendirme, tek-
nolojik gelişmeleri takip etme ihtiya-
cının yılın son dönemine kalmasına 
neden oldu. Bu şartlar ANKIROS ve 
TURKCAST fuarlarını yılın beklenen 
buluşma noktası yaptı.

Dünya Metalurji Sektörü 
İstanbul’da Tekrar buluşuyor!
Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. 
tarafından 15. tekrarı organize edilen, 
Avrasya’nın en büyük döküm, demir – 
çelik ve demirdışı metalurji teknolojileri 
fuarları olan ANKIROS ve TURKCAST 
2020, metalurji sektöründe yaşanan tüm 
teknolojik gelişmeleri geniş çatısı altında 
bir araya getirerek, 12-14 Kasım 2020 ta-
rihlerinde kapılarını İstanbul’da katılımcı 
ve ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

1992 yılından bu yana katlanarak büyü-
yen ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST 
fuar üçlemesi, TÜDÖKSAD – Türkiye 
Döküm Sanayicileri Derneği ve TM-
MOB – Metalurji ve Malzeme Mühen-
disleri Odası, TÇÜD – Türkiye Çelik 
Üreticileri Derneği ve birçok yabancı 
dernek ve kuruluşun destekleri ve katı-
lımları ile dünyanın her yerinden gelen 
profesyonel katılımcı ve ziyaretçilerini 
biraraya getirmek için hazırlanıyor.

Türk Dökümcülerinin Sahnede 
Olacağı Eşsiz platform; Turkcast 2020
Türk döküm sektörünün ürün çeşitlili-
ği, üretim rakamlarında gösterdiği ar-
tış, sahip olduğu güncel teknolojileri 
kullanımı, deneyimi ve bilgi birikimi, 
Türkiye’ye üretim ve ihracat konu-
sunda önemli bir avantaj sağlayarak 
Türk dökümhanelerini dünyanın en 
önemli üreticilerinden biri konumuna 
taşıdı. Başta TÜDÖKSAD üyeleri ol-
mak üzere, başarılarıyla tüm dünyada 
ün salmış Türk Dökümhanelerinin en 

önemli isimleri TURKCAST 2020 Fua-
rında bir yine arada.

Avrupanın en büyük 
döküm ihracatçısı; Türkiye
Türkiye’nin sektöründe lider döküm 
üreticileri, TURKCAST 2020’de Oto-
motiv ve Yan Sanayi, Beyaz Eşya, Çi-
mento, İnşaat, Savunma ve Havacılık, 
Gemi Yapımı, Demiryolu ve Taşıma-
cılık, Petrokimya, Enerji, her türlü 
ağır sanayi, Tarım Makinaları, İş ve 
İnşaat Makinaları başta olmak üzere 
daha pek çok sektörden fuarı ziyaret 
edecek yerli ve yabancı döküm alı-
cılarına, döküm yeteneklerini sergi-
leyerek, döküm yoğun endüstrilerin 
satınalmacıları, tasarımcıları ve karar 
vericilerinin tüm tedarik arayışlarına 
cevap verecekler.

Ziyaretçilerin metal dövme talepleri de 
karşılık bulacak. Ana sanayinin döküm 
ile beraber talep gösterdiği ve Türk 
dövme sektörünün de yaptığı yatırımlar 
ile öne çıkardığı imkanları da artık AN-
KIROS’da sahneye çıkıyor.

Dünyanın sayılı, Avrasya’nın en büyük 
metalurji buluşması olan ANKIROS 
2020 ve TURKCAST 2020 Uluslararası 
İhtisas Fuarları tek çatı altında !

28 sene önce başlayan yolculuk-
ta demirdışı metalurjisinin ayrı bir 
fuar olarak kurgulanması ile hayata 
geçmiş olan ANNOFER, Dermirdışı 
Metal teknolojilerine odaklandı. Me-
talurji sektöründeki katılımcıların fiili 
olarak ANNOFER ve ANKIROS larda 
ayrı hollerde, ayrı yeralmalarının zor-
luğu, ANNOFER in artık ayrı bir fuar 
adı altında değerlendirilmesi halinde 
katılımcıların hak kayıpları olacağının 
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anlaşılması ile 2020 den itibaren “AN-
NOFER Demir Dışı Metalurji Teknolo-
jileri Özel Bölümü” olarak ANKIROS 
içinde devam edecek. Demir dışı me-
talurji sektörlerinin ürün kategorileri 
ve katalog bilgileri olduğu gibi süre-
gelecektir.

Döküm, demir-çelik ve demirdışı me-
talurjisi sektörlerinin global tedarikçi-
leri ANKIROS 2020’de indüksiyon ve 
ergitme ocakları, refrakter malzemele-
ri, döküm, kumlama ve kalıplama ma-
kinaları ve mikserler, ısıl işlem fırınları, 
alçak ve yüksek basınçlı metal enjek-
siyon presleri, kontrol ve test cihazları, 
hammadde ve sarf malzemeleri gibi 
metalurji sektörü ile ilgili tüm ürünlere 
tek seferde ulaşmaya olanak sağlıyor. 
Modern üretim teknolojileri 3D kat-
manlı yazıcılar, Endüstri 4.0 entegras-
yon donanım ve yazılımları da artan 
ilgi ile fuarlarda yerlerini alıyor.

ANKIROS / TURKCAST Fuarları tek bir 
platform içerisinde en gelişmiş tekno-
lojilerin ürünlerini tanıtmaya ve her ihti-
yaca uygun yaratıcı alternatifleri oluştu-
rurak farklı beklentilere farklı çözümler 
sunmaya devam edecek. Metalurji iş 
dünyası üç gün boyunca ürün, tekno-
loji ve hizmet satışları için doğru alıcıyı 
bulma fırsatı ve müşterileri ile yüz yüze 
görüşme imkânı bulacaklar.

Metalurji sektörü ile ilgili tüm gelişme-
lerin konu olacağı Türkiye’nin en önem-
li kongrelerini kaçırmayın ! Kongrelerin 
bildiri çağrıları açıldı !

ANKIROS / TURKCAST 2020 Fuar-
ları ile eş zaman ve mekanda global 
metalurji sektörünün önde gelen 
isimlerinin, uzmanlarının ve akade-
misyenlerinin sektör ile ilgili bilimsel 
ve teknolojik gelişmeleri tanıtarak, 
sektörde karşılaşılan problemlerin 
çözümü konusunda dinleyicilerle bil-
gi ve görüşlerini paylaşacakları TÜ-
DÖKSAD - Türkiye Döküm Sanayici-

leri Derneği tarafından düzenlenen 
“11. Uluslararası Döküm Kongresi” 
ve TMMOB Metalurji ve Malzeme 
Mühendisleri Odası tarafından dü-
zenlenen “20. Uluslararası Metalurji 
ve Malzeme Kongresi” gerçekleştiri-
liyor. 3 gün boyunca sürecek kongre-
ler, sektörü ekonomik, teknolojik ve 
bilimsel alanlarda irdelemeyi, yeni 
gelişmeler hakkında bilgilendirmeyi 
ve Türkiye’nin metalurji dünyasındaki 
yeri ve geleceği için bir vizyon oluş-
turmayı amaçlamaktadır. TÜDÖK-
SAD tarafından düzenlenen kongre 
ile ilgili detaylı bilgiye www.tudok-
sad.org.tr adresinden, TMMOB 
Metalurji ve Malzeme Mühendisle-
ri Odası Eğitim Merkezi tarafından 
düzenlenen kongre ile ilgili detaylı 
bilgiye ise www.metalurji.org.tr adre-
sinden ulaşılabilir.

ANKIROS / TURKCAST 2020 
Ziyaretçi Çalışmaları Farklı 
platformlarda Devam Ediyor
ANKIROS / TURKCAST  2020 Fuarla-
rına her sene T.C. Ticaret Bakanlığının 
koordinatörlüğünde düzenlenen “Alım 
Heyeti” programından gelen desteğin 
yanı sıra Hannover Messe Ankiros A.Ş. 
tarafından düzenlenen “matchmaking” 

programı ile yurtdışından gelecek olan 
ilgili döküm alıcıları, TURKCAST 2020 
katılımcıları ile buluşturulacak.

KOSgEb Desteği
ANKIROS / TURKCAST 2020 KOS-
GEB tarafından destek alan fuarlar 
listesinde yer almaktadır. KOSGEB 
desteğinden yararlanmak isteyen katı-
lımcı firmalar bağlı bulundukları KOS-
GEB merkezine başvurabilirler. Daha 
detaylı bilgiye www.kosgeb.com.tr  
adresinden ulaşılabilir.

ANKIROS / TURKCAST 2020’de 
ilgi artarak devam ediyor!
ANKIROS 2018 fuarı katılımcılarının 
%95 i fuardan olumlu görüşler ile ay-
rılmış ve 2020 de tekrar aynı yerlerin-
de katılacaklarını ifade etmişlerdi. Bu 
doğrultuda fuarın başlamasına bir yıl 
kala alanların %50 si satılarak, fuarların 
gerçekleşmesine 7 ay kala, stand alan-
larının doluluk oranı %95’e ulaştı. Artan 
ilgi ile 4 numaralı yeni hol ANKIROS a 
eklendi. Mart 2020 itibariyle 2, 3, 6,7, 
ve 9 nolu holler dolmuş, 4, 5 ve 8 nolu 
hollerin rezervasyon ve satışları sürmek-
tedir. Katılımcılar arasında birçok yeni 
firma, farklı ürün, teknoloji ve hizmetleri 
ile sergileme yapmaya hazırlanıyorlar.
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“BİrBİrİMİzDen İzOle AMA 
HİÇ OlMADığıMız KADAr DA 
YAKınlAşTığıMız Bİr DÖneMDeYİz”

Dünya Sağlık Örgütü’nün Yeni Ko-
ronavirüs’ün (COVID-19) “pandemi” 
statüsüne ulaştığını duyurması hem 
kurumlar hem de çalışanlar için yeni 
bir dönemin kapısını araladı. Tüm 
dünyada “Evden Çalışma” modeline 
geçilmeye başlanan şu günlerde, iş 
kaygısı ve iş gücü veriminin yanı sıra 
iş yaşam dengesi üzerine de pek çok 
endişe oluşuyor. Nasıl üretken olaca-
ğız? Yüz yüze olmadan iletişimimizi 
nasıl güçlü tutacağız? Sanal toplantı 
araçlarından ne ölçüde verim elde 
edeceğiz? Öne çıkan bazı sorular…

Türkiye’de şimdi ve gelecek 
için daha iyi bir çalışma ya-
şamına liderlik etme vizyo-
nuyla faaliyetlerini sürdüren 
PERYÖN - Türkiye İnsan Yö-
netimi Derneği’nin Başkanı 
Berna Öztınaz, Yeni Korona-
virüs (COVID-19) nedeniyle 
iş dünyasının alması gereken 
önlemlere dikkat çekti. Tüm 
dünyada olduğu gibi TUİK 
rakamlarına göre 28 milyon 
kişinin istihdam edildiği 
Türkiye’de de işsiz kalmak 
en büyük korkulardan biri. 
Nitekim Öztınaz’a göre de 
kurumlar gerekli tedbirleri 
almaz ise işsizlik yeni küresel 
pandemi olabilir…

Sadece Türkiye’nin değil tüm dünya-
nın benzer hassasiyetler gözettiği zorlu 
bir döneme girdiğini dile getiren PER-
YÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz; 
“Pandemi nedeniyle PERYÖN’ün üze-
rinde durduğu odak noktalarından biri 
olan dünya vatandaşlığı kavramının git-
tikçe daha önemli hale geldiğini göz-
lemliyoruz. Bugün, belki ülkeler sınırla-
rını kapattı ancak tüm dünyada çalışan 
nüfusun kaygıları aynı. Global olarak 
aynı çalışma modeline geçiyoruz. Ülke 
gözetmeksizin istisnasız tüm kurumlar 

benzer endişe ve öngörülerle önümüz-
deki dönemi inşa etmeye çalışıyor. Bu 
süreç sonunda edinilecek başarı ise ‘in-
san’a verilen değer ile ölçülecek” diyor. 

“Değişimi yönetmek 
en zorlu süreç…”
Kurumların pandemi süresince aldığı 
ve alması tavsiye edilen noktalara da 
dikkat çeken Öztınaz, “Evden çalışma, 
uzun yılardır iş dünyasının içinde yer 
bulan bir model idi. Ancak geldiğimiz 
noktada yeni düzenin normalleşen 
formu olmaya başladı. Microsoft, Twit-
ter, Hitachi, Apple, Amazon, Chevron, 
Salesforce, Spotify… İngiltere’den 
ABD’ye, Japonya’dan Güney Kore’ye, 
bunların hepsi son birkaç gün içinde 
COVID-19’un yayılmasıyla evden zo-
runlu çalışma politikaları uygulayan kü-
resel şirketler. Ve bu şirketlerin iş gücü 
içinde belki de evden çalışmayı ilk kez 
tecrübe edecek milyonlarca çalışan var. 
Dolayısıyla çalışanların sunacağı katkıya 
da o iş tanımına da olan beklenti de 
değişecek. Evden çalışmanın kuralları 
belki de tekrar yazılacak. İş yaşam den-
gesi arasındaki bağ ise hiç olmadığı 
kadar önem kazanacak. İş yaşamında 
disiplin şu anda en çok dikkat edilen 
nokta. Öngörümüz, bu değişimi yö-
netmenin sürecin en zor handikabı ola-
cağı yönünde. Çalışanların evde iyi bir 
çalışma ortamı oluşturması, ekiplerin 
kullanacağı iletişim dili gibi ufak ancak 
insan psikolojisini öne çıkartan unsurlar 
bizleri hedefe daha yakın tutacak yollar. 

PERYÖN Başkanı Berna Öztınaz: 

Yazının devamı sayfa 42’de
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Yönetici ile çalışanın net bir iletişim kur-
ması ve çalışanın kendinden beklenile-
ni tam olarak kavraması performansa 
da olumlu yansıyacaktır” dedi. 

“İşsizlik yeni 
küresel pandemi olabilir”
Söz konusu süreçte iş kaybı korkusu-
nun en önemli konulardan biri olduğu-
nu anlatan Öztınaz, “Ekonomik açıdan 
en zorlu sınavların verildiği bir süreç-
teyiz. Ve ne yazık ki iş kaybı bu süre-
cin bir gerçeği olacak. İşsizlik küresel 
pandemi boyutu kazanabilir.  Ülkemiz 
için ibre şu anda olumsuza dönmese 
de dünyada son iki hafta içinde gelen 
rakamlar ürkütücü boyutta. Öyle ki şu 
anda salgının ana üssü olarak görülen 
ABD’de Mart ayının üçüncü haftasın-
daki işsizlik ödeneği başvurularının 3 
milyonu geçtiği iddia ediliyor. Bu ra-
kam 2008 yılındaki büyük resesyondan 
dahi daha ürkütücü boyutta. Türki-
ye’de TUİK verilerine göre şu anda 28 
milyon istihdam bulunuyor. Dolayısıyla 
bu insanları gözetmek için işverenlere 
büyük ödevler düşüyor” dedi. 

Kurumlar salgın süresince
hangi önlemleri almalı?
Atılacak en önemli adımın salgının 
önüne geçecek tedbirlere harfiyen 

uyulması ve dönemin en az hasarla 
kapatılması olduğunu dile getiren 
Öztınaz, “Türkiye’de işverenlerin 
önceliği güvenli ve sağlıklı bir işyeri 
temin etme yönünde. Bu nedenle ku-
rumlar öncelikle iş yeri hekimleri ve iş 
güvenliği uzmanlarıyla risk değerlen-
dirmelerini yaparak tüm çalışanlarının 
özel durumları da dahil (genç, yaşlı, 
engelli, gebe ve emziren) önlem-
lerini ivedilikle almalı. Çalışanlarına 
gerekli bildirimleri yapmalarının yanı 
sıra onlara da özel risk grubu içinde 
olup olmadıkları sorularak farklı çalış-
ma paketleri uygulamalı. Çalışanların 
mevcut durumla ilgili endişelerine 
kulak verilmeli. Eğer evden çalışma 
modeline geçilecekse o kişiye yü-
kümlülükleri açık bir şekilde beyan et-
meli. Tüm bunların yanı sıra kurumlar 
salgın konusunda gündemi yakından 
takip etmeli. Uzman görüş ve öneri-
lerini dikkate almalı. Bürokratik karar-
larda olduğu kadar çalışanla iletişim, 
onların ihtiyaçları, tedarik zinciri stabi-
lizasyonu, izleme ve öngörme ve sağ-
duyu ilkelerinden ayrılmamalı. İçinde 
bulunduğumuz süreçte topluma karşı 
yükümlülükler de unutulmadan süreci 
yönetmek ve öngörüleri açık tutmak 
da büyük önem arz ediyor. Ana çözü-
mün bir parçası olmak adına toplumu 

ve diğer kurum ve kuruluşları da des-
teklemek gerekiyor” dedi. 

“pERYÖN bu zor zamanda da
iş dünyasına rehberlik 
etmeye devam edecek”
Türkiye’de çalışma hayatına katkı sun-
mak, koşulları herkes için daha iyi bir 
noktaya taşımak hedefiyle faaliyetle-
rini sürdüren bir dernek olarak bu zor 
zamanlarda da hem çalışanları hem 
de işverenleri konunun mevzuatı ile il-
gili en doğru bilgilerle buluşturmak ve 
onlara rehberlik etmek için çalıştıklarını 
anlatan Öztınaz, “İzole ama bir o ka-
dar da birbirimize yakın olduğumuz bir 
dönemden geçiyoruz. Yaptığımız ça-
lışmalarla hem üyelerimizin hem de iş 
dünyasının yanında olmaya devam edi-
yoruz. Daimi önceliğimiz insana değer. 
Bu hedefle başlattığımız webinarları-
mıza sürecin farklı boyutlarını ele alan 
konularla devam ediyoruz. ‘Koronavi-
rüs Karşısında İşyerindeki Önlemlerin 
Hukuki Çerçevesi, Mental Dayanıklılık 
ve Esneklik, Kısa Çalışma Ödeneği, Zor 
Koşulları Beyninle Yönetmek ve Dijital 
İK’ ele alacağımız ilk başlıklar. Webi-
narlarımız geniş kitlelere fayda sağla-
yacak içeriklere sahip. PERYON bu zor 
zamanlarda da iş dünyasına rehberlik 
etmeye devam edecek” dedi.
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KOvİD-19 TeDArİK zİnCİrİnİ KırDı, 
TÜrKİYe Bu DeğİşİMe HızlA ADApTe OlMAlı

Makineleri yapan makineler olarak ta-
nımlanan ve havacılık, savunma, oto-
motiv, beyaz eşya, kalıpçılık gibi taşı-
yıcı sektörlere katkısı değer bazında 
21 milyar dolar olan takım tezgahları 
sektörü küresel salgın Kovid-19’dan 
daralma beklentisiyle etkilendi. 

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanla-
rı Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, 

otomotiv tedarik sanayisi başta olmak 
üzere havacılık ve beyaz eşya gibi kritik 
sektörlerde yaşanan daralmaya paralel 
bir daralmanın kendi sektörleri için de 
söz konusu olduğunu kaydetti. “Takım 
tezgahları sektörü, her türlü imalatın 
temelidir ve bu sektörün durması dün-
yada üretimin durması anlamını gelir” 
diyen Varlık, şunları ifade etti: “Yerli 
ve milli üretime yönelik ciddi hedefler 

Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki tahribatını azaltmak için 
alınan tedbirlerin önemli olduğunu; ancak Türkiye’nin hızla salgın 
sonrasına hazırlanması gerektiğini dile getiren TİAD Başkanı Fatih 
Varlık, “Bu bir dünya krizi. Çin’den başlayıp Avrupa’ya, sonra Kıta 
Amerika’sına geçti ve küresel tedarik zincirleri kırıldı. Kriz, şapka-
mızı önümüze koyup yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu, de-
ğişen dünyaya çok çabuk adapte olma zorunluluğumuzu daha net 
anlamak için bir fırsat verdi” dedi.  Varlık, salgın sonrası daha güç-
lü ve hızlı bir geri dönüş ve toparlanma için uzaktan eğitimle per-
sonelin niteliğinin artırılabileceğini, daha rekabetçi üretim için ise 
otomasyon sistemlerine yatırım yapılabileceğini kaydetti. 

koymuş ülkemiz için takım tezgahları 
ve makina sektörünün, koronavirüsün 
etkilerine karşı başlatılan Ekonomik 
Koruma Kalkanına ivedi şekilde dahil 
edilmesi hayati önem taşıyor.”

Tedarik zinciri kırıldı, değişen 
dünyaya hızla adapte olunmalı
Salgın ile mücadele noktasında atılan 
her adımı, alınan her kararı yakından 
takip ettiklerini ve sektör olarak üzerle-
rine düşeni eksiksiz bir şekilde yapma-
nın gayreti içinde olduklarını söyleyen 
Varlık, “Hükümetin aldığı kararla haciz 
işlemlerini durdurması ve bankaların 
kredileri geri çekmek yerine firmalara 
sunduğu yapılandırma ve ek krediler, 
olumlu bir yaklaşımın göstergesi. Bu 
bir dünya krizi… Çin’den başlayıp Av-
rupa’ya, sonra Kıta Amerika’sına geçti 
ve küresel tedarik zincirleri kırıldı. Kriz, 
şapkamızı önümüze koyup yerli üreti-
min ne kadar önemli olduğunu, deği-

TİAD Başkanı Varlık:
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şen dünyaya çok çabuk adapte olma 
zorunluluğumuzu daha net anlamak 
için bir fırsat verdi” dedi. 

Uzaktan eğitimle çalışanı yeni 
döneme hazırlamak gerekir
Kovid-19 salgınının yarattığı krizin eko-
nomideki etkisi karşısında gösterilen 
kimi reflekslere de dikkat çeken Varlık, 
“Birgün bu virüs tamamen bitecek. 
Üretmeye ve ihracata devam edebil-
memiz için bugün kepenk kapatmak, 
personel sayısında kısıtlamalara git-
mek söz konusu olmamalı. Bunun 
yerine krizi fırsata çevirmek, uzaktan 
eğitimlerle çalışanlarımızın niteliklerini 
artırmak, üretim hatlarımızı el verdiği 
ölçüde otomatize etmek gerekir. Böy-
lece her şey yoluna girdiğinde işimi-
ze daha hızlı ve daha verimli devam 
edebiliriz.” dedi.  Varlık’ın kriz sırası ve 
sonrasına dair diğer önerileri ise şöyle: 

“Bu krizden çıkabilmek için en önemli 
çözüm yolu birbirimize karşı sorumlu 
olduğumuzu bilmek ve bilinçli hare-
ket etmek… Özellikle sektör olarak 
önceliğin insan hayatı olduğunu bile-
rek yaklaşmak ve personeli korumak 
bilhassa önemli… Sağlık, ekonomik 
ve psikolojik sebeplerle kaybedilen 
yetişmiş insan kaynağı kolay kolay 
yerine gelmez. Ayrıca üretim ve iş ya-
pış şeklinin böylesi durumlar için de 
kurgulanması gerekmektedir. Bilişim, 
otomasyon ve internet altyapısının 
uzaktan üretime yönelik ne ölçüde 
önemli olduğu şu günlerde daha net 
anlaşıldı. Robotlu üretim hatlarının, 
uzaktan üretim takibinin, üretime yö-
nelik bilgi teknolojilerinin ve riskleri en 
aza indirerek yatırım yapmanın önemi 
ortaya çıktı. Biliyoruz ki bunların hepsi 
Endüstri 4.0’la mümkün olacak. Gönül 
isterdi ki herkes kapısını kapatıp evin-

de otursun ancak birilerinin insan sağ-
lığı için de üretmesi gerek…”

“İnsan kaynağını sağlıklı 
biçimde korumak önceliğimizdir”
Varlık, sektör olarak ‘öncelik insan 
sağlığı’ vizyonuyla hareket ettiklerini, 
ekonomik olarak daralan bir çembe-
re girdiklerini, sektörün pandemiden 
küresel tedarik sürecinin tamamının 
etkilenmesi nedeniyle sadece eko-
nomik açıdan değil psikolojik olarak 
da etkilendiğini kaydetti.  Fatih Var-
lık, sektör olarak çalışmalarına devam 
etmesi gereken stratejik sektörlerden 
biri oldukları için iş görme prensip-
lerinde yaptıkları yeni düzenlemeler 
hakkında da bilgi verdi. TİAD Başkanı 
Fatih Varlık, “İşveren ‘personeli koru-
ma yükümlülüğüyle’ hem fabrikasında 
hem de ofislerinde yeni bir oluşuma 
gitti. Ofis çalışanlarını evden çalışma 
sistemine geçirirken üretimde bilfiil 
bulunması gereken personele yaş ve 
sağlık durumunu göz önüne alacak 
şekilde görev dağılımı yapıldı. Üretim, 
sosyal mesafe ve hijyen kurallarına 
göre baştan kurgulandı. Fabrikalara 
satış sonrası hizmetler için gitmek zo-
runda kalan personel için müşteriler-
den önlemler talep edildi, hatta talebi 
karşılamayan müşteriye gidilmeyece-
ği beyan edildi. Bunlar yapıldı çünkü 
bu krizden çıkabilmek için en önemli 
çözüm yolunun birbirimize karşı so-
rumluluklarımız olduğunun sektör ola-
rak bilincindeyiz. Sağlık, ekonomik ve 
psikolojik sebeplerle kaybedilen ye-
tişmiş insan kaynağı kolay kolay yerine 
gelmez” açıklamasını yaptı.

Fatih Varlık



www.metaldunyasi.com.tr46

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

METAL DÜNYASI DERGİSİ Sayı: 322 / Nisan 2020

COşKunÖz HOlDİnG Yerlİ TıBBİ 
eKİpMAnlArın ÜreTİMİne BAşlADı

Hizmet verdiği sektörlerde Türk eko-
nomisine ve sanayisine katkı sağla-
yan Coşkunöz Holding, Coşkunöz 
Eğitim Vakfı iş birliğinde yeni tip ko-
ronavirüs salgını ile mücadele kap-
samında ihtiyaç duyulan tıbbi ekip-
manları üretmeye başladı. İl Sağlık 
Müdürlüğü aracılığıyla hastanelere 
gönderilmek üzere yeni medikal ci-
hazlar ve koruyucu ekipman üreti-
mine başlayan Coşkunöz Holding, 
fabrikalarında biyolojik örnek alma 

kabini, entübasyon kabini, siperlik, 
valf silikonları, sedye izolatörü, yarı 
profesyonel ventilatör, survent venti-
latör ürünlerinin ilk numuneleri üze-
rinden testler yapıyor. 

Zorlu koşullar altında büyük bir özve-
riyle hastanelerde hizmet veren tüm 
sağlık çalışanlarının tedavi sırasında 
kullanabileceği ekipman ve medikal 
cihazlar, bu dönemdeki ihtiyaca katkı 
sağlayacak. 

Coşkunöz Holding, tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına 
alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, ilk günden 
bu yana çalışanları için aldığı tedbirlerin yanı sıra, zorlu koşullar 
altında verilen mücadeleyi güçlendirmek, devletin ve sağlık kuru-
luşlarının çalışmalarına destek olmak amacıyla önemli bir adım 
daha attı. Holding ve bağlı şirketlerindeki fabrikalarında İl Sağlık 
Müdürlüğü aracılığıyla pandemi hastanelerine göndermek üzere 
koruyucu ekipman ve yeni medikal cihazların üretimine başladı.

Erdem Acay
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Konu ile ilgili açıklama yapan Coş-
kunöz Holding CEO’su Erdem Acay, 
“Yaşadığımız bu küresel salgın kar-
şısında, tüm sağlık kuruluşlarımız ve 
sağlık çalışanlarımız gece gündüz 
demeden çalışırken, kurum olarak 
bizim de büyük bir sorumluluğumuz 
olduğunun farkındayız. Bu zorlu sü-
reçte, hiçbir fedakarlıktan kaçınmaya-
rak devletimize ve milletimize destek 
olmak için üzerimize düşen sorumlu-
luğu üstleniyoruz. Bu amaçla sağlık 
birimleri ile koordinasyonlu olarak 
tedavi ve operasyonlarda kullanılan 
ihtiyaçları tespit edip, tasarımını bitir-
diğimiz yeni medikal cihazlar ve ko-
ruyucu ekipmanların ilk numunelerini 
ürettik ve denemelerine başladık. En 
kısa zamanda testleri tamamlayıp seri 
üretime geçecek ve ilgili sağlık bi-
rimlerine göndereceğiz. Ülke olarak 
verdiğimiz mücadeleden maddi ve 
manevi en az hasarla çıkmak için var 
gücümüzle çalışıyor, tüm imkanları-
mızı seferber ediyoruz. Aynı zamanda 
canını ortaya koyan sağlık çalışanları-
mıza ve ailelerine de şükranlarımızı 
sunuyoruz” dedi.
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MİTSuBİSHİ eleCTrİC’Ten 
Yenİ uYDu ÜreTİM TeSİSİ

“Evden uzaya” kadar pek çok farklı 
sektörde ileri teknoloji çözümleriyle 
öne çıkan Mitsubishi Electric, Japon-
ya’daki Kamakura Works yerleşkesin-
de yeni uydu üretim tesisini hayata 
geçirdi. Kamakura Works tesisindeki 
yıllık toplam 10 uydu üretim kapasite-
sini eklenen yeni uydu üretim tesisi ile 
18 uyduya çıkartan Mitsubishi Electric, 
üretim süresini ve maliyetlerini düşü-
rerek daha yüksek bir üretim verimli-
liğine sahip olan bu yeni tesisle ürün 
kalitesini daha da artırarak rekabette 
bir adım öne geçmeyi hedefliyor. Yak-

laşık 11 milyar Yen tutarında yatırımla 
hayata geçirilen tesis, 13 bin 300 met-
rekare zemin alanı üzerine inşa edildi. 
Yeni uydu üretim tesisini de içerisinde 
barındıran Kamakura Works yerleşke-
sinde Japonya’nın en büyük termal 
vakumlu test odaları, akustik test odası 
ve anten test alanlarından birine sahip 
olan Mitsubishi Electric, söz konusu 
tesiste bugüne kadar çok sayıda uydu-
nun yanı sıra dış uzayda insansız kargo 
ikmali için geliştirilen Japon H-II Trans-
fer Aracı (HTV) için elektronik modüller 
de üretti.

Dünya genelinde uzay araştırma ve uydu sistemlerinin öncüsü ve 
aynı zamanda Türksat 4A-4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi 
Electric, Japonya’daki Kamakura Works yerleşkesinde yeni bir uydu 
üretim tesisi inşa etti. Bugüne kadar ana yüklenici ve üst düzey te-
darikçi olarak 600’den fazla Japon ve uluslararası uydunun üre-
timinde yer alan Mitsubishi Electric, Kamakura Works tesisindeki 
yıllık toplam 10 uydu üretim kapasitesini, eklenen yeni uydu üretim 
tesisi ile 18 uyduya çıkartmış oldu. Teknoloji devi, bu yeni yatırımıy-
la Japonya’da kamu sektörünün yanı sıra dünya genelinde özel sek-
tör iletişim uydularına yönelik artan talebi karşılamayı hedefliyor.  

İleri teknolojilerle  
üst düzey enerji tasarrufu 
Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a ya-
nıtı olan e-F@ctory altyapısıyla kurulan 
yeni uydu tesisinde kullanılan entegre 
otomasyon sistemi sayesinde yüksek 
verimlilik, düşük maliyet ve yüksek üret-
kenlik sağlanacak. Yeni uydu tesisinde, 
enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkar-
mak için ısı pompalı klima sistemi, LED 
lambalar ve yüksek verimli transforma-
tör gibi ileri teknoloji Mitsubishi Electric 
ürünleri yer alacak.  

Japon kamu uyduları pazarı gelişecek
Günlük yaşamın desteklenmesi ve 
Japonya’nın sanayi ve bilim temel-
lerinin geliştirilmesi için ticari uzay 
teknolojilerinden faydalanan gözlem, 
iletişim ve konumlandırma uydularını 
öngören Uzay Politikası Temel Planı 
güdümünde Japon kamu uyduları 
pazarının gelişim göstermesi bekle-
niyor. İnsanlı bir istasyonun ay yakın-
larına yerleştirilmesi amacıyla ABD 
tarafından hayata geçirilecek Ga-
teway projesine katılacağını geçtiği-
miz yıl ilan eden Japon Hava ve Uzay 
Araştırma Ajansı’nın (JAXA) bu kararı 
sonrasında, kamu uydularına duyulan 
talebin artacağı düşünülüyor. Ayrı-
ca küçük iletişim ve gözlem uyduları 
pazarının da küresel çapta büyüme 
göstereceği öngörülüyor.

Türksat 4A ve 4b uyduları ile küresel 
pazardaki konumunu güçlendirdi
Türksat A.Ş.’ye ait TURKSAT 4A ve 4B 
uydularının tedarikçisi olarak seçildiği 
2011 Mart ayı itibariyle küresel uydu 
pazarındaki konumunu güçlendiren 
Mitsubishi Electric, 2011 Mayıs ayında 
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Singapur’da bulunan Singapore Te-
lecommunications Limited ile Tayvan 
merkezli Chunghwa Telecom Com-
pany Limited ortak girişimi için ST-2 ile-
tişim uydusunu dünya yörüngesine yer-
leştirdi. 2014 yılındaysa Qatar Satellite 
Company (Es’hailSat) için Es’hail 2 ile-

tişim uydusunu üretmek amacıyla söz-
leşme imzaladı. Mitsubishi Electric’in 
uzun yıllara dayanan uydu deneyimleri 
arasında; Himawari-7, -8 ve -9 hava uy-
duları, Japonya’nın ilk özel sektör ileti-
şim uydusu Superbird-C2 ve QZS yük-
sek hassasiyetli konumlandırma uydu 

sistemleri de yer alıyor. Kamu uyduları 
için geliştirdiği teknolojileri daha geniş 
bir alanda uygulamayı hedefleyen Mit-
subishi Electric, yeni nesil mühendislik 
test uyduları gibi alanlara da açılarak 
bu sektördeki konumunu daha da güç-
lendirmeye hazırlanıyor.

 

Koronavirüs salgınında 
şirketlere sürdürülebilir yaşam 

ve üretim önerileri 
Aralık 2019’da Çin'de başlayan ve tüm dünyada hızla 

yaygınlaşan Covid-19 (koronavirüs) hayatımızın bir numaralı 
gündem maddesi haline geldi. Gencinden yaşlısına, zengininden 
alt gelirlisine, devlet liderlerinden sanatçılara, dünya genelinde 
insan ayrımı yapmayan bu virüse karşı topyekün bir mücadele 

içindeyiz. Koronavirüsü kısa sürede yok etmenin yolu, virüs 
zincirini kırmaktan geçiyor. Pandemi (küresel salgın) günlerinde 

hepimiz, insanlarla aramızdaki sosyal mesafeyi koruyarak ve 
mümkünse evde kalarak hastalığa karşı önlem almaya 

çalışıyoruz. Fakat binlerce iş yeri ve milyonlarca insan da, 
hayatın devamlılığı için işinin başında olmak zorunda.  

İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemden insana odaklanarak, 
onun fiziksel ve ruhsal sağlığı için gerekli önlemleri alarak ve 
dayanışma içinde çıkacağız. Sürdürülebilir yaşam ve üretim için 
şirketler ne gibi önlemler alabilir? Sizin için derledik. 
 

TSKB’den Koronavirüs Salgınında Üretim 
Tesislerine Sürdürülebilir Yaşam ve Üretim Önerileri

Aralık 2019’da Çin’de başlayan ve 
hızla yaygınlaşan Covid-19 (koro-
navirüs) salgını kısa sürede tüm 
dünyanın en önemli gündem mad-
desi haline geldi. Topyekûn müca-
deleye tanık olunan bu dönemde 
en çok ihtiyaç duyulan ise yaşamın 
ve üretimin en sağlıklı şekilde sür-
dürülebilirliğini sağlamak. 

Köklü bilgi birikimiyle kurumsal 
bankacılık, yatırım bankacılığı ve da-
nışmanlık alanlarında hizmetleriyle 
şirketlere her süreçte destek olan 
TSKB, koronavirüs salgını dönemin-
de toplumsal hayatın devamlılığı için 
sahada çalışmaya ve üretmeye de-
vam eden şirketler için etkili bir yol 
haritası çıkardı. Yedi temel başlıkta 
toplanan yol haritasını bir infografik 
haline de getiren TSKB, hazırladı-

TSKB, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sü-
recinde, sahada çalışmaya ve üretmeye devam etmek zorunda 
olan şirketler için bir yol haritası oluşturdu.

ğı çalışmada, öncelikle önlemlerin 
planlama, uygulama ve yürütme 
süreçlerini bir proje ciddiyetiyle ele 
alacak ekiplerin kurulmasının önemi-
ne işaret ediyor. 

“İçinden geçtiğimiz salgın döne-
minde hayatın devamlılığı, temel 
ihtiyaçların karşılanması yönünde 
üretimin sürekliliğinden geçiyor. Bu 
da ancak çalışan sağlığının etkin şe-
kilde korunması için şirketlerin sis-
temsel bir bakış açısıyla sorumluluk 
alması ile mümkün.

 Tesisi içinde ve dışında kullanıla-
cak maskelerin temin edilerek, her 
çalışanın maskesi olduğundan emin 
olunması, 
 Tüm ofis, fabrika, depoa veya şantiye 

tesislerinde uzun süreli koruma sağla-

yan ilaçlama ve temizlik yapılması, 
 Dışarıdan sipariş edilen ve depolar-

dan çıkışı yapılan her türlü malzeme 
ve paketlerin dezenfekte edilmesi,
 Kalabalık şirketlerde ve fabrikalarda 

çalışma saatlerinin, farklı vardiya kom-
binasyonlarıyla tekrar oluşturulması,
 Ulaşım servislerindeki insan sayısı-

nın azaltılması, gerekirse bu döneme 
özel servis sayıları ve saatlerinin çe-
şitlendirilmesi,
 Üretim alanlarına dışarıdan girme-

si gereken personel ve müşterilerin 
öncelikle ellerinin dezenfekte edil-
mesinin sağlanması ve yakın temas-
tan kaçınılması büyük önem taşıyor.”

TSKB,  hazırladığı yol haritasında, şir-
ketlerin kurumsal projeleriyle toplum 
sağlığına verdiği desteğin de öne-
mine dikkat çekerek şu ifadelere yer 
veriyor: “Birçok şirket uzaktan eğitim 
içeriklerini çalışanlarının yanı sıra aile-
lerin ve hatta tüm paydaşlarının kulla-
nımına açmış durumda. Nakdi ve ayni 
bağışların yanında, sağlık ekiplerine 
konaklama olanağı sağlayan otel-
ler, üretim bantlarında maske, sağlık 
ekipmanı, hijyen malzemesi üreti-
mine geçen markalar, bilgilendirici 
mesajlarla toplumsal farkındalığı ve 
motivasyonu artıran şirketler, bu zorlu 
dönemin hızla geride kalması için so-
rumluluk alırken, toplumsal dayanış-
ma açısından da örnek teşkil ediyor.”
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SİBer SuÇun YÜKSelİşİ SÜrÜYOr

FBI raporuna göre ‘kurumsal e-postala-
rın gizliliğini ihlal etme‘ (BEC- Business 
Email Compromise) toplam parasal 
kaybın yarısından fazlasını oluşturuyor. 
Bu suç, işletmelere neredeyse 1,8 milyar 
dolara mal olarak listedeki en yüksek 
maliyetli sahtekarlık türü olmaya devam 
ediyor. Üstelik bu sahtekarlıklar sürekli 
dönüşüm geçiriyor. 2013’te dolandırıcı-
lar genellikle bir CEO’nun ve CFO’nun 
e-posta hesabını hackleyip kendilerine 
yasa dışı para transferi yapıyorlardı. Yıl-
lar içinde stratejiler gelişerek kişisel veya 
personel e-postalarının gizliliğinin ihla-
lini ve avukatların e-posta hesaplarının 
takibini de içermeye başladı.

bordro saptırma 
Geçen yıl,  bordro saptırma popüler bir 
BEC şekli haline geldi. Dolandırıcılar, 
İnsan Kaynakları ve bordro departman-
larını hedefleyerek mevcut ödeme dö-

Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 
2019 yılı İnternet Suçları Raporu‘nu paylaştı. Siber güven-
lik kuruluşu ESET’in duyurduğu rapora göre FBI, geçen yılın 
tamamında 3,5 milyar dolar kayba yol açan 467 binden fazla 
siber suç şikayeti aldı. Bu rakamlarla 2019, en yüksek şikayet 
sayısının ve şimdiye kadarki en büyük dolar kaybının yaşandı-
ğı yıl oldu. 2015’te yıllık kayıp 1,1 milyar dolar seviyesindeydi. 

nemindeki doğrudan mevduat bilgile-
rini güncellemek isteyen çalışanlar gibi 
davranıyor. Güncellenen bilgiler genel-
likle parayı bir ön ödemeli kart hesabına 
yönlendiriyor.

Dolandırılan yaşlı sayısı yüksek 
Siber güvenlik kuruluşu ESET’in mercek 
altına aldığı ve paylaştığı rapora göre 
yaşlıların dolandırılması da gittikçe bü-
yüyen bir sorun olarak dikkat çekiyor. 
Tam olarak 68 bin 13 kişiyi hedef alan bu 
sahtekarlık türü en yüksek kurban sayı-
sına sahip. Yirmili yaşların altında ise 10 
bin 724 kurban var. Yaş aralığının belir-
tilmesi isteğe bağlı olduğundan kurban 
sayısı sorunun gerçek boyutunu yansıt-
mıyor olabilir.

Hangi konularla dolandırılıyorlar?
Yaşça büyük kişilerin genellikle hedef 
alındığı konular, romantik ilişkiler, tek-

nolojik destek, memur taklidi ve loto 
dolandırıcılığı. Bu sahtekarlıkların kur-
banları 835 milyar dolardan yüksek bir 
tutar kaybetti. Romantizm ve özgüven 
dolandırıcılığı tek başına yarım milyar 
dolar kayba yol açtı.

Teknik destek dolandırıcılığı 
yüzde 40 artış gösterdi
Sahtekarlar, yazılım lisansı veya banka 
hesabıyla ilgili aslında var olmayan bir 
sorunu çözme bahanesi altında kur-
banlarıyla iletişime geçerek onları do-
landırmaya çalışıyor. Teknik destek do-
landırıcılığı, büyüyen bir sorun olmaya 
devam ediyor.

Bununla birlikte yakın zamanda sah-
tekarlar tanınmış seyahat şirketleri-
nin, finansal kurumların veya sanal 
para birimi döviz bürolarının temsil-
cilerini taklit etmeye başladı. Teknik 
destek dolandırıcılığı, 2019’da çoğu 
60 yaş üzeri olan kurbanlar üzerinden 
yaklaşık 54 milyon dolar kayba yol 
açtı. Bu, önceki yıla kıyasla yüzde 40 
oranında artış demek.

Fidye yazılımlarından 
oluşan kayıp üç kat yükseldi  
Bu yöndeki kayıplar yaklaşık 9 milyar 
dolara ulaşarak 2018’de meydana 
gelen kaybın neredeyse üç katına 
çıktı. 2018’de 1.500 olarak raporla-
nan fidye yazılımı kurban sayısı da 2 
bine ulaştı. Kimlik avı geçen yıl da en 
yaygın sorun olup 114 bin 72 kurbana 
yol açarken, ödememe ve teslim et-
meme sahtekarlıkları 61 bin 832 kur-
banla ikinci sırada yer aldı.

İyi haber 
Kapanışı daha olumlu bir haberle yap-
mak gerekirse, FBI’ın Varlık Kurtarma 
Ekibi (Recovery Asset Team), sahtekar-
lıklarda kaybedilen paradan 305 milyon 
doların kurtarıldığını paylaştı. 





www.metaldunyasi.com.tr52

TEKNİK
YAZI Technical WriTing

METAL DÜNYASI DERGİSİ Sayı: 322 / Nisan 2020

Farklı Oranlarda Sic Takviyesinin Sıcak Pres ile 
Üretilen Magnezyum Matrisli Kompozitlerin 

Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisi
The Effect Of Sic Reinforcement On Different Ratios 

On The Hardness And Wear Properties Of Magnesium 
Matrix composites Produced By Hot Press

beyza bİÇER(a,b)  Muzaffer ZEREN(a) 
(a) Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü

(b) Ferro Döküm Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.

SiC takviyeli magnezyum esaslı kompozitlerde takviyeler 
genellikle partikül şeklinde kullanılmaktadır. Söz konusu 
kompozitler genellikle sıvı emdirme, toz metalurjisi ve 
karıştırmalı döküm yöntemleri ile üretilmektedir. Bu ça-
lışmada kompozit üretiminde toz metalurjisi tercih edil-
miştir. Saf magnezyum içerisine %10 ve %30 oranında SiC 
partikülleri ilave edilmiştir. Magnezyumun yüksek reakti-
vitesi nedeniyle kompozitler, vakum atmosferi altında ba-
sınç destekli bir direk sinterleme yöntemiyle üretilmiştir. 
Magnezyum ve SiC partikülleri 570 ˚C’de 45 MPa basınç 
altında toplam 40 dakika süreyle sinterlenmiştir. Üretilen 
kompozitlerin mikroyapısal ve mekanik özellikleri incelen-
miştir. Bu çalışmada, hafif ve yüksek dayanımlı magnez-
yum matrisli bir kompozit malzeme eldesi amaçlanmıştır.

In SiC reinforced magnesium based composites, reinforce-
ments are generally used in the form of particles.These 
composites are generally produced by liquid impregnation, 
powder metallurgy and mixed casting methods. In this study, 
powder metallurgy was preferred in composite production. In 
this study, SiC particles with different ratios of 10 and 30 wt% 
were added to the pure magnesium. Due to the high reac-
tivity of magnesium, composites are produced by a pressure 
assisted direct sintering method under vacuum atmosphere. 
Magnesium and SiC particles were sintered at 570 ˚C under 
45 MPa pressure for a total of 40 minutes. Microstructural and 
mechanical properties of the composites produced were ex-
amined. In this study, it is aimed to obtain a lightweight and 
high strength magnesium matrix composite material.

ÖZET

Anahtar kelimeler:  Magnezyum, Silisyum Karbür, 
Kompozit,TozMetalurjisi

Keywords: Magnesium, SiliconCarbide, Compos-
ite, PowderMetallurgy

AbSTRACT

1. giriş
Magnezyum ticari olarak temin edilebilir olup, tüm 
yapısal metaller arasında 1.7 g/cm3 yoğunluğuyla en 
hafif metal olma özelliği taşımaktadır [1]. Magnezyum 
esaslı malzemeler, düşük yoğunluklu ve yüksek sert-
lik-ağırlık oranlarına bağlı olarak otomotiv, malzeme 

işleme, endüstriyel ve havacılık ekipmanları uygulama-
ları için artan bir önem kazanmaktadır [2]. Metal-mat-
risli kompozitler (MMC’ler) üzerindeki araştırma ve 
geliştirme çalışmaları son 10 yılda önemli ölçüde art-
mıştır. MMC kavramı; metalik matrislerin sünekliği ve 
tokluğu ile seramik karakterdeki takviyelerin mukave-
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metinin birlikte kullanılmasını sağlamıştır. Metal-mat-
risli kompozitlerin (MMC’ler)’lerin özellikleri, matris 
malzemesinin, ve takviye malzemesinin arayüzünün 
özelliklerine bağlıdır. Seramik takviyelerle elastik mo-
dülleri, mukavemetleri ve yüksek sıcaklık özellikleri iyi-
leştirilebilirse magnezyum ve alaşımlarının uygulama 
aralıkları daha da genişletilebilir. Matris malzemesi ve 
partikül takviyesi arasındaki reaksiyonlar önemlidir. 
Magnezyum herhangi bir karbür oluşturmadığından 
SiC, magnezyum matrisli kompozitler için en uygun 
takviyelerden biridir. SiC takviyeli magnezyum esaslı 
kompozitlerde takviye; fiber, whisker ve partikül şek-
linde kullanılmaktadır. Bu kompozitler sıvı emdirme, 
toz metalurjisi ve karıştırmalı döküm yöntemleri ile 
üretilmektedir[1-3].Üretim sırasında işlem parametre-
lerinin yanlış seçilmesi magnezyum ve SiC partikülleri 
arasında bağ oluşumunu olumsuz yönde etkileye-
bilmektedir[4].SiC seramik fazın katı yüzey enerjisini 
artırarak ıslatılabilirliğinin iyileştirmek amacıyla SiC 
partiküllerinin ısıl işlem fırınında 1000 ºC’de 8 saat 
bekletilmesi faydalı olabilir [5] . Kompozit  malze-
melerin  üretiminde karşılaşılan  temel  problemler,  
matris  ile  takviye  malzemeleri  arasında  arayüzey  
bağının  güçlü olmaması ve partiküllerin homojen da-
ğılmamasıdır [6-9]. 

Nispeten düşük sıcaklıklarda yapılan Toz metalurji-
si üretim yöntemi,  teorik  olarak arayüzey  kinetiğinin  
daha  iyi  kontrol  edilmesini  sağlar[5].Toz metalurjisi 
prosesleri, yüksek mukavemetli magnezyum alaşımları-
nın üretimi için alternatif bir yol sunar. Toz metalurjisi 
tarafından hazırlanan magnezyum alaşımlarının avantaj-
ları; ince tane boyutu, alaşım elementlerinin katı çözü-
nürlüğündeki artışa bağlı dayanım artışıdır [7]. Toz me-
talurjisi işleminin bir başka avantajı metal matris içindeki 
partiküllerin homojen bir şekilde dağılımının, diğer üre-
tim tekniklerine kıyasla kolayca elde edilmesidir[10,11].
Sıcak presleme yöntemi, yüksek performanslı malze-
meler ve sinterleme davranışı zayıf olan malzemelerin 
üretilmesi için uygun bir yöntemdir. Sıcak preslemenin 
birçok avantajı mevcuttur. 

Bu avantajlar; 
1) Tek bir operasyon ile tozların preslenmesi.
2) Presleme ve sinterlenme işleminin aynı anda gerçek-
leştirilmesi.                                        
3) Sıcaklık ve basıncın eş zamanlı olarak uygulanması.                                                                                 
4) Kullanım alanı geniş olan sert iş malzemelerinin teorik 
yoğunluğuna ulaşılması.                     

5) Düzgün iç yapılı malzemelerin üretilmesi.
      
Sıcak presleme yönteminin dezavantajı ise;
1)Sürecin yavaş işlemesi,
2) Kullanılan kalıp aksamı nedeniyle sıcaklık kontrolünün 
zorluğudur [12].       

2. Materyal ve Yöntem
Çalışmada matris malzemesi olarak saf magnezyum tozu 
ve farklı oranlarda silisyum karbür kullanılmıştır. Saf mag-
nezyum, MME Magnezyum ve Metal Tozları Endüstri ve 
Ticaret A.Ş’den ticari olarak temin edilmiştir. Tozlar % 
99.0 oranında magnezyum içermektedir. Deneysel çalış-
mada kullanılan Mg tozları ve SiC takviye partiküllerinin 
SEM görüntüleri Şekil 1.’de verilmiştir. 

Şekil 1: Deneysel çalışmada kullanılan Mg tozları (a), 
SiC takviye partikülleri (b).

a b

Magnezyum tozlarının yuvarlak (ve kısmen köşeli) ge-
ometriye sahip olduğu, buna karşılık SiC takviye parti-
küllerinin ise topaklanmış durumda olduğu Şekil 1’deki 
SEM resimlerinden görülmektedir. Çalışmada ortalama 
partikülboyutu 70 µm olan magnezyum metal tozları ile 
ortalama boyutu 2,5µm olan SiC takviye partikülleri kulla-
nılarak 3 farklı kompozisyonda numune üretilmiştir. Farklı 
takviye oranlarına sahip magnezyum esaslı numunelerin 
üretimi Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Meta-
lurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Toz Metalurjisi La-
boratuvarı’nda bulunan DIEX marka sıcak pres cihazında 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). Magnezyumun oksijene olan 
yüksek afinitesi dikkate alınarak sinterleme işlemi vakum 
(10-4mbar) atmosferi altında yapılmıştır. Saf magnezyum 
tozlarıyla birlikte silisyum karbür takviyeleri, grafit kalıp 
içerisine yerleştirilip basınç altında sinterlenmiştir. Çalış-
ma sırasında ayrıca bir koruyucu gaz atmosferi kullanıl-
mamıştır. Magnezyumun düşük ergime sıcaklığı ve önceki 
yıllardaki deneysel çalışmalardaki tecrübeler de dikkate 
alınarak sinterleme sıcaklığı 570°C olarak seçilmiştir [13].
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Şekil 2: Sıcak pres cihazı (a), ve kullanılan grafit kalıplar (b) 

Sıcak presleme; 45 MPa basınç altında 5 dakika ısıt-
ma ve soğutma, 30 dakika sinterleme olmak üzere; 
toplam 40 dakika süreyle gerçekleştirilmiştir. Yüksek 
elektriksel ve ısıl iletkenlik özelliğinin yanı sıra yağla-
yıcılık özelliği olmasından dolayı sinterleme yöntem-
lerinde grafit kalıpların kullanılması tercih edilmiştir 
(Şekil 2b). Sinterleme işlemi sırasında uygulanan za-
man-sıcaklık grafiği Şekil 3’da verilmiştir.

Şekil 3: Uygulanan sinterleme çevrimi

Sinterleme sonrasında elde edilen numunelerin 
makro görüntüleri Şekil 4’ de verilmiştir.

a b

a b c

Şekil 4: Üretilen numune örneklerinin sıcak pres ile 
üretim sonrasındamakro resimleri; saf magnezyum (a),  
%10 SiC katkılı (b), %30 SiC katkılı.

Bu çalışmada yararlanılan grafit kalıpların çapı 20 mm 
olması nedeniyle, saf magnezyum dahil elde edilen 
tüm numunelerin çapı 20 mm, yüksekliği ise uygula-
nan basıncın ve sıcaklığın etkisiyle etkisiile 4mm ol-
muştur. Her 3 gruptan (saf Mg, %10 SiC katkılı ve %30 
SiC katkılı) ikişer numunenin ön ve arka yüzeylerinden 
mekanik testler yapılmıştır. Numuneler, her 0,1 met-
rede bir (yaklaşık her saniyede bir) veri toplayabilen 
NANOVEA marka ball on disk tipi aşınma cihazı kulla-
nılarak 20 N yük altında aşındırılmıştır (Şekil 4). Aşınma 
testinde kullanılan parametreler Tablo 1’de verilmiştir. 

Şekil 4: Ball on disk tipi aşınma cihazı

Uygulanan 
yük

Dönme hız
Kullanılan 

bilye
Kayma 

mesafesi

20 N 150 rpm
5 mm 

çapında, 
100Cr6 çelik

200 metre

Tablo 1:  Aşınma testinde kullanılan aşınma parametreleri

Karakterizasyon çalışmaları JEOL JSM 6060 marka tara-
malı elektron mikroskobu ile yapılmıştır. %10 SiC takvi-
yeli magnezyum matrisli kompozitin 1 numaralı ve 2 nu-
maralı seçili bölgeleri için SEM-EDX analizi sonucu Şekil 
5’de verilmiştir. SiC takviye partiküllerinin, magnezyum 
metal tozları etrafını çevrelediği görülmektedir.  
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Tablo 2: Sertlik testi sonuçları

Tablo 3: Aşınma izi genişlikleri(µm)

Şekil 5: %10SiCtakviyelimagnezyummatrislikompozitin1 
numaralı ve 2 numaralı seçili bölgeleri için SEM-EDX 
analizi sonucu.

Şekil 7: Saf magnezyum numunesinde EDX analizi için 
seçilen üç farklı bölge.

Şekil 6: %10SiCtakviyelimagnezyummatrislikompozitin1 
numaralı ve 2 numaralı seçili bölgeleri için SEM-EDX 
haritalama (mapping) 

Şekil 6’daki SEM mikroyapısında ve haritalama (map-
ping) görüntüsünde; SiC takviye partiküllarının, mag-
nezyum metal tozları etrafında yeraldığı görülmektedir

Saf magnezyumdan üretilen numunelerde yer yer ok-
sitli bölgelerin de kaldığı tespit edilmiştir (Şekil 7). 

Saf magnezyum tozlarından üretilen numunelerde muh-
temelen saklanma koşullarına bağlı olarak, yer yer oksitli 
olduğu SEM-EDX incelemelerinde gözlemlenmiştir (Şe-
kil 7’de 1 ve 2 numaralı seçilmiş bölgeler). Bu olumsuz 
oksidasyon varlığına karşın; magnezyum tozları ile SiC 
partikülleri arasında, sinterleme sıcaklığının ve uygulanan 
basıncın etkisiyle oluştuğu kanaatine varılan bağlar nede-
niyle, arayüzeylerde ayrışma, çatlama veya tabakalaşma 
gözlemlenmemiştir. Numunelere ait sertlik test sonuçları 
Tablo 2’de verilmiştir.

Saf Mg Mg-%10SiC Mg-%30SiC

56.1 HV 60.51 HV 77.05 HV

Tablo 2’den görülebileceği gibi, SiC partikül oranı art-
tıkça kompozitin sertliği belirgin bir şekilde artmaktadır. 
SEM mikroyapısı ve aşınma izi genişlikleri ölçümlerinden; 
SiC takviye oranının artması ile birlikte kompozit malze-
menin aşınma direncinin arttığı görülmektedir (Tablo 3).  

Saf Mg
Mg +%10 

SiC
Mg +%30 

SiC

Ortalama±
standart 
sapma

2,8315±
 0.2363

2,0282 ± 
0.2626

1,6782 ± 
0.0419
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Şekil 8: Kompozit malzemelerin aşınma SEM görüntüle-
ri; a) Saf Mg,b) %10 SiC takviyeli, c) %30 SiC takviyeli.

Numunelere uygulanan aşınma testi sonrası aşınma yüzey-
leri SEM ile görüntülenmiştir. Saf magnezyum görüntüleri 
incelendiğinde ağırlıklı olarak abrazif karakterde aşınma 
olduğu (Şekil 8a), %30 SiC takviyeli numunede ise adhesif 
karakterde aşınma olduğu (Şekil 8c) anlaşılmıştır. 

3. Sonuçlar
Bu çalışmada saf magnezyuma takviye bileşeni olarak %10, 
%30 SiC kullanılmıştır. Bu numuneler toz metalurjisi yönte-
mi kullanılarak direk sinterleme cihazı ile üretilmiştir. Önceki 
yıllarda metal matrisli kompozitler konusuna ilişkin yapılmış 
olan akademik teorik ve deneysel çalışmalar dikkate alına-
rak, üretilen numunelerin mikroyapısal özellikleri ile meka-
nik davranışları anlaşılmaya, değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
Sertlik test sonuçları incelendiğinde takviye edilen SiC ora-
nının artması ile beraber sertlik artışının olduğu görülmüş-
tür. Aşınma test sonuçlarından, takviye edilen SiC miktarının 
artmasıyla birlikte kompozit malzemedeki aşınma miktarının 
azaldığı görülmüştür. SEM görüntülerinden ve mekanik test-
lerden magnezyum tozları ile SiC partikülleri arayüzeyinde, 
uygulanan sinterleme sıcaklığı, basıncın ve sürenin etkisiy-
le, yeterince kuvvetli bağların oluştuğu söylenebilir. Ancak 

dikkat edilmesine karşın; tozların saklanma koşullarına ve 
sinterleme sırasında ilave koruyucu gaz kullanılamamanın 
bir sonucu olduğu düşünülen, saf magnezyumdan üretilen 
numunelerde yer yer oksitli bölgelerin de kaldığı tespit edil-
miştir. Teori ile deneysel çalışmalar arasındaki paralel veri el-
desinin; numunelerin sinterleme işleminin vakum atmosferi 
altında koşullarında direkt sıcak presleme ile sinterlemesi 
yapılarak üretilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
İleriye yönelik çalışmalarda, ıslatılabilirliğinin iyileştirilmesi 
amacıyla SiC seramik fazın katı yüzey enerjisini artırılması için, 
partiküllarının vakum tertibatlı bir ısıl işlem fırınında bekletil-
mesi, sinterleme işlemlerinin koruyucu gaz ortamında yapıl-
ması faydalı olabileceği kanaatine varılmıştır.
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