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Değerli Okuyucu Dostlarımız, 

İslam aleminin ramazan bayramını kutlarken; Dün-

yaya sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum.

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 Bakanımız ve bilim kurulunun çok dikkatli, özenli koordinasyonlarıyla dünyaya göre az 

ölümlerle virüsü kontrol altına aldık sanırım. 1 haftalık sokağa çıkma yasağıyla güzel sonuçlar 

elde edilmişken, yasak biter bitmez insanların sokaklara çıkması çok ilginçti. İnsanların bunu sa-

vunması da ilginçti. Diyelim ki virüs değil savaş olsaydı, o zaman aynı davranışı insanlar yapacak 

mıydı? Bu bizi rehavete düşürmesin çünkü alınan önlemler ve kuralları 2021 yılının bu zamanla-

rına 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.

IMF, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3 küçüleceğini tahmin ediyor. Bu, 1930’lara damga vuran 

Büyük Buhran’dan beri yaşanan en sert daralma olabilir. IMF’nin bugün yayımlanan “Küresel 

Ekonomik Görünüm” raporunda, Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 5 küçüleceği tahmin 

edildi. Daha önce kurumun beklentisi dünya ekonomisinin yüzde 3,3 büyümesiydi. Dünya eko-

nomilerinin son yıllarda görülen en hızlı şekilde küçülmeye gittiğini belirten IMF koronavirüs 

salgının daha önce görülmemiş bir krize yol açtığını belirtti.

Ocak ayında yayımlanan son rapordan bu yana dünyada ‘dramatik’ değişiklikler yaşandığını 

belirten kuruma göre koronavirüs salgını, hükümetlerin ve merkez bankalarının krize nasıl ce-

vap verdiğini test edecek.

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
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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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Dış Ticaret Dengesi
2019 yılının ilk çeyreğinde %183 olan 
ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu 
yılın aynı döneminde %138 seviyesi-
ne geriledi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ
Dünya Çelik Derneği (worldsteel) ta-
rafından açıklanan 2020 yılı Mart ayı 
verilerine göre, dünya ham çelik üre-
timi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyas-
la, %6 azalışla 147 milyon ton, yılın ilk 
üç ayında ise %1,4 azalışla, 443 milyon 
ton seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde, Çin’in ham 
çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine kıyasla  %1,2 oranında 
artışla 235 milyon tona yükselirken, 
ikinci sırada yer alan Hindistan’ın 
ham çelik üretimi %5,3 azalışla 27.5 
milyon ton, üçüncü sırada bulunan 
Japonya’nın ham çelik üretimi ise 
%2,4 oranında azalışla 24.4 milyon 
ton olarak gerçekleşti.

DEĞERLENDİRME
Mart ayı, koronavirüs salgınının etkisi-
ni giderek daha fazla hissettirdiği bir 
ay oldu. Salgın uluslararası ve yurtiçi 
piyasalarda talebin daralmasına, üre-
timde düşüşlere, bazı üye kuruluşla-
rımızın üretimlerini durdurmalarına, 
bazılarının ise vardiya sayısını azalt-
malarına sebep oldu. Ağırlıklı bir şe-
kilde baz etkisi kaynaklı olan tüketim 
ve üretimdeki artışlar hız kesti. Mart 
ayında ihracat %23,4 oranında azalır 
iken, ithalatın %18,6 oranında artması 
rahatsızlık yarattı. Bu durum, özellikle 
ark ocaklı tesislerde üretim duruşu ve 
vardiya azaltılması uygulamalarının 

TürKiye ÇeliK üreTicileri Derneği DeğerlenDirme
ÇELİK ÜRETİMİ
Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2020 yı-
lının Mart ayında, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %4,1 oranında artışla 3.1 
milyon ton, Ocak-Mart döneminde 
ise %9,6 oranında artışla 9 milyon ton 
seviyesinde gerçekleşti.

ÇELİK TÜKETİMİ
2020 yılının Mart ayında, nihai mamul 
tüketimi, 2019 yılının aynı ayına kıyasla 
%34,9 artışla, 2.7 milyon ton, yılın ilk 
çeyreği itibariyle de %42,3 artışla, 7.7 
milyon ton oldu.

DIŞ TİCARET
İhracat
Çelik ürünleri ihracatı Mart ayı veri-
lerine göre, miktarda %23,4 oranın-
da azalışla 1.6 milyon ton, değerde 
ise %22,8 azalışla 1.2 milyar dolar 
oldu.

Ocak-Mart döneminde ise 2019 yı-
lının aynı dönemine kıyasla ihracat, 
miktar itibariyle %11,6 azalarak 5.1 
milyon ton, değer itibariyle %14,4 
azalışla 3.6 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşti.

İthalat
Mart ayı ithalatı, 2019 yılının aynı ayına 
göre, miktar yönünden %18,6 artışla 1 
milyon ton, değerde %7,5 artarak 833 
milyon dolar seviyesine yükseldi.

2020 yılının ilk çeyreğinde ise ithalat, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
miktar yönünden %33,3 artışla 3.6 
milyon ton, değer yönünden %13,4 
artarak 2.6 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşti.

daha da yaygınlaşacağı beklentileri-
nin artmasına sebep oldu.

Çelik dış ticaretindeki olumsuzlukları 
dikkate alan Ticaret Bakanlığı, 18 Nisan 
ve 21 Nisan tarihlerinde, artan istihdam 
kayıplarının önüne geçebilmek için, 
bazı çelik ürünlerindeki vergi oranların-
da düzenlemeler yaptı. Bu gelişme, söz 
konusu düzenlemelerin amacına ulaşa-
bilmesi için, Serbest Ticaret Anlaşmaları 
ve Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları 
kapsamında sıfır vergi ile gerçekleştiri-
len ithalatın da kontrol alınmasını müm-
kün kılacak tedbirlerin uygulamaya ak-
tarılması konusunda umut verdi.

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin AB ülke-
lerine yönelik çelik ürünleri ihracatı %47 
oranında geriler iken, ithalatın %50 ora-
nında artması rahatsızlığa yol açtı. Hal 
böyle iken, EUROFER’in koronavirüs 
salgınını gerekçe göstererek, 2018 yılın-
da uygulaması başlatılan ve 2019 yılında 
Türkiye hedeflenerek daha da sıkılaştırı-
lan kotaların %75 oranında azaltılmasını 
talep etmesi, endişeleri arttırdı.

AB Komisyonu’nun yalnızca AB men-
faatlerini gözeterek Türkiye ile imzala-
dığı Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret 
Anlaşmalarının ruhuna aykırı yakla-
şımlar ile, Türkiye’yi 3. ülkeler ile aynı 
pozisyona koyan kararlarının bir ben-
zerinin, Ülkemizde de uygulamaya 
aktarılarak, Türkiye’ye daha fazla sıfır 
maliyet ile operasyon yapılamayaca-
ğının gösterilmesi zamanının geldiği 
değerlendiriliyor. Çelik sektörümüz, 
bu defa AB Komisyonu’nun olumsuz 
yaklaşımlarının karşılıksız bırakılmaya-
cağını ümit ediyor.



Küresel Güç, 
Yerli Üretim

/inductothermtr inductotherm.com.tr@inductothermtr
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İstanbul Isıl İşlem A.Ş., 1993 yılından bu 
yana ısıl işlem faaliyetinde bulunduğu 
Plazma Nitrürleme alanında, 2019 yılı 
itibari ile  fırın/proses/tesis üretimiyle 
de hizmet vermeye başlamıştır. 

Kendi tescilli markası olan i-nit® ile 
ürettiği; Ø 1000 mm x Yükseklik 1000 
mm faydalı ölçülere 800 kg yükleme 
kapasitesine sahip olan i-nitcold-800 
model fırının proses uygulama test-
lerini de başarı ile tamamlayarak 
müşteri fabrikasına sevk etmeye 
hazır hale getirmiştir. i-nit® markası, 
sıcak duvarlı, soğuk duvarlı ve labo-
ratuvar ölçekli fırınlar ile nitrürleme 
fırını ihtiyaçları için de yerli bir alter-
natif olarak pazarda yerini almıştır. 

isTAnbul IsIl işlem A.ş.’nin i-nit® mArKASI 
ile üreTTiği ilK PlAzmA niTrürleme FIrInI 
i-nitcold-800 gönDerime hAzIr

i-nit® Puls Plazma 
Nitrürleme Sistemleri
Düşük işlem sıcaklıkları, bölgesel 
sertleştirme olanağı, yüzey metalurji-
sini ayarlayabilme esnekliği, sessizli-
ği, çevre dostu özelliği, tekrarlanabi-
lirliği, vakum fırınlarında yapılmasının 
avantajları ve çevre-kullanıcı dostu 
özelliği ile Nitrasyon alanında önemli 
üstünlükleri olan Plazma Nitrürleme 
Fırınlarını 2019 yılına kadar sadece 
kendi ihtiyaçları için üretmekte olan 
İstanbul Isıl İşlem A.Ş., 2019 yılında 
aldığı kararla ürün haline getirmeye 
karar vermiş ve de i-nit® markalı ilk 
Puls Plazma Nitürleme fırınını 2020 
yılı Mayıs ayı itibari ile tamamlayarak 
piyasaya sunmuştur.

i-nit® Plazma Nitrürleme Fırınla-
rında; birkaç gramdan birkaç tona 
kadar değişik ağırlık ve ebatlarda-
ki parçalara uygulanabilen Plazma 
Nitrürleme/Nitrokarbürleme işlemi 
ile, paslanmaz çelikler ve dökme 
demirler dahil her tür demir esas-
lı malzemeyi kolaylıkla nitrürlemek 
mümkündür.  

İstanbul Isıl İşlem A.Ş., 25 yıllık Plaz-
ma Nitrürleme/Nitrokarbürleme ala-
nındaki bilgi birikimi ve deneyimini 
i-nit® markası ile ürettiği fırınlarla hiz-
mete sunmaktadır.

i-nit® Plazma Nitrürleme Fırınla-
rı; kolay kullanıcı arayüzü ile PLC 
kontrollü olarak çalışmakta, hazır  
programlar sayesinde müşteri ya da 
iş bazında standart üretimler yapı-
labilme olanağına sahiptir. Bunun 
yanı sıra i-nit® Plazma Nitrürleme 
Fırınları tamamen manuel ya da yarı 
otomatik çalıştırma seçeneklerine 
de sahiptir.

İşlemler sırasında ya da proses ta-
sarımı sürecinde kullanıcının ihti-
yaç duyacağı destek için İstanbul 
ısıl İşlem A.Ş. 25 yıllık deneyimi ile 
de müşterisinin her zaman yanında 
olacaktır. 

i-nit® bir İstanbul Isıl İşlem A.Ş. markasıdır.
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Istanbul Heat Treatment Inc. has 
been serving for heat treatment 
services in the field of Plasma 
Nitriding since 1993,  started 
to serve for the same industry 
by manufacturing furnaces / 
processes / plants by beginning 
of 2019.

The i-nitcold-800 model Plasma 
Nitriding Furnace produced with 
its own registered brand i-nit®; 
which has  Ø 1000 mm x Height 
1000 mm useful dimensions and 
800 kg loading capacity is ready 
for shipment to the customer 
factory as all operational and 
process application tests are 
completed succesfully. The i-nit® 
brand has taken its place in the 
market with hot wall, cold wall 

i-nitcold-800; the first Plasma nitriding Furnace 
with i-nit® brand, produced by Istanbul 
heat Treatment Inc., is ready for shipment

and laboratory scale furnaces for 
plasma nitriding needs.

i-nit® Pulse Plasma
Nitriding Systems
Istanbul Heat Treatment Inc., 
which has been producing Plasma 
Nitriding Furnaces only for its own 
needs until 2019, has decided to 
produce the Plasma Nitriding Fur-
naces as a separate product and  
presented the first Pulse Plasma 
Nitriding Furnace with i-nit® brand 
to the market in 2020, with its low 
process temperatures, regional 
hardening capability, flexibility 
to adjust the surface metallurgy, 
silent operation, repeatability, ad-
vantages of processing in vacuum 
furnaces and its environment-user 
friendly feature. 

In i-nit® Plasma Nitriding Furnaces; 
with the Plasma Nitriding / Nitro-
carburizing process, which can be 
applied to parts of various weights 
and sizes from a few grams to sever-
al tons, it is possible to easily nitride 
any iron-based material including 
stainless steels and cast irons.

Istanbul Heat Treatment Inc. 
offers its 25 years of knowledge 
and experience in the field of 
Plasma Nitriding / Nitrocarbu-
rizing with furnaces produced 
under the i-nit® brand.

i-nit® Plasma Nitriding Furnaces; 
operate with PLC control with 
easy user interface, and it has the 
opportunity to make standard pro-
ductions depending on customer 
or product by means of the ready 
to work recipes. In addition to 
full-automatic operation feature, 
i-nit® Plasma Nitriding Furnac-
es have completely manual or 
semi-automatic operation options.

Beside of all these capabilities, Is-
tanbul Heat Treatment Inc. will al-
ways support the customers both 
for using of common recipes and 
the new process design by pre-
senting its 25 years of experience 
to the customers.

i-nit® is a registered brand of  
Istanbul Heat Treatment Inc.





www.metaldunyasi.com.tr14

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

METAL DÜNYASI DERGİSİ Sayı: 323 / Mayıs 2020

İstikamet Döküm, artan müşteri talep-
lerini karşılamak için, yeni yatırımında; 
5000 KW + 500 KW VIP DUAL TRAK 
GÜÇ VE KONTROL ÜNİTELİ, 2 x 8.000 
KG STEEL SHELL OCAKLI, ERGİTME 
SİSTEMİ’ni alarak, INDUCTOTHERM 
TÜRKİYE ailesine katılmıştır.

DUAL-TRAK Güç Ünitesi iyi yüklen-
miş bir ocağa, tüm ergitme süresi 
boyunca, mekanik şalterleme yap-
madan birinci ocakta ergitme gücü 
sağlarken ikinci ocağa sıcak tutma 
veya kızdırma gücü sağlayabilir. Ay-
rıca toplam güç iki ocak arasında 
sonsuz oranda paylaştırılabilir ya da 
bir ocak ergitme veya bekletme ya-

isTiKAmeT DöKüm ve  
InDucTOTherm’Den Dev işbirliği

parken diğer ocak veya her iki ocak-
ta sinterleme yapılabilir. 1996 yılında 
kurulan firma, İMMİB (İstanbul Metal 
ve Maden İhracatçılar Birliği)’nin ilk 
10 ihracatçıları arasındadır. Firma 
yeni yatırımıyla 5.000 ton/ay üretim 
hedeflemektedir.

İstikamet Döküm genel olarak ma-
den, metalürji, makine, tarım, kim-
ya, otomotiv ve inşaat sektörlerine 
her türlü Pik, Sfero ve Çelik Döküm 
üretimi yapmaktadır. Özellikle inşaat 
sektörüne baca kapağı, yağmur suyu 
ızgarası, süzgeç, kelepçe, bank otur-
ma grubu, kaldırım engel elemanı, 
ferforje, kablo koruyucu gibi ürünler 
üretmektedir.
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zOOm KullAnIrKen DiKKAT! 

Türkiye dahil pek çok ülkede hem iş-
yerleri hem de öğretmenler tarafından 
tercih edilen görüntülü konferans plat-
formu Zoom’un kullancı sayısı son üç ay 
içinde günlük 10 milyondan 200 milyon 
kişiye kadar çıktı. Ancak bu hızlı yükseliş, 
pek çok sorunu da beraberinde getirdi. 

ABD’de New York Eğitim Departmanı, 
İngiltere’de Savunma Bakanlığı ve daha 
pek çok kuruluş, bu platformun kul-
lanımını kısıtladı veya yasakladı. Siber 
güvenlik kuruluşu ESET’in tespitlerine 
göre sorunlar, özellikle güvenlik ve gizli-
lik konularında odaklandı.

Firmanın kurucusu ve CEO’su Eric S. 
Yuan’da bir açıklama yaparak, beklen-
medik kullanıcı artışından doğan so-
runlardan ötürü özür diledi, şirketin tüm 

Dünya nüfusunun üçte biri koronavirüs nedeniyle evine ka-
pandı. Uzaktan çalışma veya eğitim nedeniyle görüntülü kon-
ferans sistemlerinin kullanımında yüzde 200 artış görülürken, 
dünyada olduğu kadar Türkiye’de de Zoom uygulaması hiç ol-
madığı kadar öne çıktı. Siber güvenlik kuruluşu ESET, Zoom’un 
karşı karşıya kaldığı sorunları inceledi ve kullanıcıların dikkat 
etmesi gereken unsurları sıraladı. 

mühendislik kaynaklarını ‘güven, gü-
venlik ve gizlilik konularına odaklanmak‘ 
üzere yönlendirdiğini duyurdu. 

İşte Zoom’un geçen 
haftadan bu yana karşı 
karşıya kaldığı 5 önemli sorun:
• Uygulamanın iOS sürümü, kullanıcı-
ların Facebook hesabı olmasa bile Fa-
cebook’a istatistikler gönderiyor ve Zo-
om’un gizlilik anlaşmasında bundan hiç 
bahsedilmiyor.  Şirket sorunu kabul etti 
ve iOS için Facebook Yazılım Geliştirme 
Kiti‘ni (SDK) kaldırdı.
• Aksi yöndeki iddialara rağmen ama 
bazı araştırmalara göre uygulama, video 
ve sesli toplantıları uçtan uca şifrelemeyi 
desteklemiyor. Zoom, bu konuda özür 
diledi ve TLS olarak bilinen aktarım şif-
relerini kullandığını açıklığa kavuşturdu. 

• Uygulamanın aynı zamanda birkaç 
güvenlik açığı içerdiği tespit edildi, an-
cak hepsi kısa sürede düzeltildi. Win-
dows istemcisi, kullanıcıların Windows 
oturum açma kimlik bilgilerini ortaya 
çıkarabilecek ve hatta cihazlarında keyfi 
komutların yürütülmesine yol açabile-
cek bir UNC yolu enjeksiyon kusuruna 
duyarlı bulundu. 
• Zoom ayrıca, toplantı sahibinin ekran 
paylaşımı modundayken katılımcıların 
gerçekten dikkat edip etmediğini kont-
rol etmesini sağlayan bir özellik olan 
‘katılımcı izleme’ özelliğini de kaldırdı.
• ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, 
yetkisiz kişilerin özel toplantılar ve okul 
sınıflarına erişerek, rahatsız edici görün-
tüler yayabildikleri “Zoom Bombalama 
(Zoom-Bombing)“ adlı bir saldırı türüne 
karşı uyarıda bulundu. 
 
Nasıl güvende kalabiliriz?
Antivirüs ve internet güvenliği kurulu-
şu ESET, yaşadığımız uzaktan çalışma 
çağında da gizliliğin ve güvenliğin göz 
ardı edilmemesi gerektiği uyarısında 
bulundu. ESET, Zoom kullanırken alına-
bilecek etkili önlemleri şöyle sıraladı: 

• Zoom’un ‘Bekleme Odası’ özelliğiyle 
ve/veya parolalar kullanarak toplantı ka-
tılımcılarını inceleyin.
• Ekran paylaşımını ana bilgisayar ile 
sınırlayın.
• Zoom’un en son (güncel) sürümü-
nü kullanın.
• Bağlantı veya toplantı kimliklerini sos-
yal medyada paylaşmayın.
• Katılımcıları davet ederken bağlan-
tılar yerine toplantı kimliklerini kul-
lanmaya çalışın, çünkü uygulamanın 
beklenmedik başarısından faydalan-
maya çalışan Zoom temalı ama kötü 
amaçlı yazılımlar var. 
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iş biTmiyOr, bilgisAyAr hiÇ KAPAnmIyOr

Herhalde ofis çalışanları hiç bu ka-
dar uzun süre uzaktan çalışmamıştı. 
Bu dönemde şef ve ekip liderleri, 
çalışanları evlerinde de motive ve 
üretken tutmaya çalışıyor. Peki iş-
yerine dönüşen evlerdeki en büyük 
zorluk nedir? Siber güvenlik kuruluşu 
ESET, geçen yıl yapılan ama tam da 
bu günlere ışık tutan bir araştırmaya 
dikkat çekiyor.

Araştırma, sosyal medya içeriği ko-
nusunda uzmanlaşmış bir şirket olan 
Buffer tarafından, uzaktan çalışmanın 
fayda ve zorlukları üzerine hazırlanmış. 
ESET Kıdemli Güvenlik Uzmanı Tony 
Anscombe’in paylaştığı araştırmaya 2 
bin 500 uzaktan çalışan katılmış.

Karantina günlerinde evden çalışmanın 1 numaralı zorluğu nedir? 
ESET Kıdemli Güvenlik Uzmanı Tony Anscombe’nin paylaştığı araş-
tırmaya göre en büyük zorluk, mesai saatinden sonra da bilgisaya-
rın çalışmaya devam etmesi. Anscombe, araştırmanın ayrıntılarını 
ve evde çalışma rutini geliştirmeye ilişkin önerilerini paylaştı.

Bir numaralı zorluk
Katılımcıların yüzde 22’sine göre en bü-
yük zorluk, mesai süresi bitse de işin sona 
ermemesi. Yani işten sonra bilgisayarı ka-
patamama sorunu. Listedeki iki numara, 
yüzde 19 oranında yalnızlık duygusu iken 
onu yakından takip eden üçüncü konu 
olarak ise yüzde 17 ile işbirliği yapmanın 
zorluğuna işaret edilmiş.

Dördüncü büyük zorluk olarak da yüz-
de 10’luk oranla, evdeki dikkat da-
ğıtıcı unsurlar gösterilmiş. Bu arada 
araştırma, uzaktan çalışmayı da geçici 
bir trend olarak değil, kalıcı bir unsur 
olarak tanımlamış. Katılımcıların yüzde 
99’u bu şekilde çalışmayı sürdürmek is-
tediklerini belirtmiş.

Evde iş dengesini yakalamanın yolları
Global düzeyde çok geniş bir kitlenin şu 
günlerde ev ofis deneyimi yaşadığına 
dikkat çeken ESET Kıdemli Güvenlik Uz-
manı Tony Anscombe, kendi tecrübele-
rinden de yola çıkarak, dengeyi yakala-
yabilmek adına şu tavsiyelerde bulundu:
• Mümkünse, ev içinde geçici bir ofis 
alanı oluşturmaya çalışın. Sabit bir 
masa sandalyede oturun. Bu aynı za-
manda evdeki diğer insanların çalıştı-
ğınıza saygı duyacağı bir ortam yaratır. 
Kanepede uzanmak Netflix içindir.
• Normal iş günü takvimi mümkün ol-
duğunca korunmalıdır; eğer iş normal-
de sabah 8-10 arasında başlıyorsa ve 
öğle yemeği 12-14 arasında bir yerdey-
se, bu programı sürdürmeye çalışın. 
Rutinler iyidir.
• Normal koşullarda, öğle yemeğin-
de 30 dakika dışarı çıkıyorum. “Dışa-
rı” demek artık “evden çık” demektir. 
Markete gidiyorum, kahve içiyorum ya 
da birkaç blok sokaklarda turluyorum. 
Elbette, geçerli tecrit kurallarına göre. 
Bana güvenin, sözkonusu bu ara, öğle-
den sonra üretkenliğini artıracaktır.
• Normal e-posta sisteminin dışında 
tek bir iletişim platformunda kalıyorum 
ve öylesini tavsiye ediyorum. Örneğin 
Slack, Zoom, Skype veya mevcut diğer 
birçok iletişim veya sohbet platformla-
rından biri.
• İletişimin belirlenen platform üzerin-
den akmasını sağlayın, katılmayan mes-
lektaşlarınızı izleyin ve onlara ulaşın.
• Deneyimli uzak çalışan olan bazı per-
soneliniz varsa, yeni duruma zorlanan-
lar açısından danışman olarak kullanın.
• Ofiste gerçekleşen sosyal etkileşim 
tartışmalarının normal şekilde devam 
edebilmesi için isteğe bağlı olarak eki-
binizle sanal öğle yemeği oluşturun.

Evden Çalışmanın Dramı:





www.metaldunyasi.com.tr20

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

METAL DÜNYASI DERGİSİ Sayı: 323 / Mayıs 2020

Daha az sakat oranı ve daha 
az metal kaybı ile kesintisiz 
seri üretim, yüksek verimlilik 
için profesyonellerin tercihi 
Inductotherm Autopour.

Inductotherm Grup Türkiye; 433 adet 
Autopour döküm sistemi referansı ile 
müşterilerinin rekabet gücüne katkı-
da bulunmaktadır.

Yeni yatırımlarında; 6 ton kullanı-
labilir, 7,5 ton toplam kapasiteli 
otomatik döküm sistemini tercih 
etmiştir. Sistem Nisan ayında In-
ductotherm Grup Türkiye/Gebze 
fabrikamızdan sevk edilmiştir. 200 
derece/saat kapasiteli, yatay kalıp-
lama hattını besleyecek INDUCTO-
THERM AUTOPOUR döküm sistemi 
montajına başlanmıştır.INDUCTO-
THERM AUTOPOUR sistemleri, gri 

OTOmATiK DöKüm sisTeminDe KOnyA’DA 
FAAliyeT gösTeren AKIşOğlu DöKüm’ün 
Tercihi InDucTOTherm AuTOPOur OlDu

ve küresel grafitli dökme demir par-

çaları, kalıplama hatlarında sürekli 

ve seri dökebilmek için tasarlan-

mışlardır. Sistemin gövdesi sabit bir 

değerde basınçlandırılabilir ocak 

gövdesi ile servo ve bilgisayar kont-
rollü stoper mili ve kontrol sistemin-
den oluşmaktadır. Kalıbın en hassas 
şekilde doldurulması için VISIPOUR 
Kamera kontrol sistemi (tescilli yazı-
lım) mevcuttur. Sisteminde bulunan 
indüktör ve güç ünitesi sayesinde, 
gerekli ısıtma sağlanır ve istenen 
sabit döküm sıcaklığında sıvı metal 
elde edilir. Üst gövde ve indüktör 
X-Y-Z ekseninde hareket edebilen 
bir taşıyıcıya monte edilmiştir. Bu 
sayede değişik yolluk pozisyonları-
na uyum sağlanır.



24.305

Lefke Sok. No:16A/B Tuğcu Plaza Maltepe 34848 İstanbul
Tel: (0216) 459 13 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!

FOUNDRY MASTER SMART

YENİ!

OE750 FM EXPERT PMI MASTER PRO2

DÜNYA LİDERİNDEN YÜKSEK PERFORMANSLI
NITON XRF VE LIBS ANALİZ CİHAZLARI! 

NITON XL2 NITON XL2 PLUS NITON XL3 NITON XL5

YENİ!

C

Mn

Si

Cr

Ni NITON APOLLO
LIBS ANALİZ CİHAZI



www.metaldunyasi.com.tr22

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

METAL DÜNYASI DERGİSİ Sayı: 323 / Mayıs 2020

InDucTOTherm grOuP TürKiye
KAliTesi ile TAnIşmAnIn TAm zAmAnI!

Bazı firmalar vardır, ürettikleri değerler 
ve yarattıkları kalite ile zaman içinde 
vazgeçilmez olurlar. Inductotherm 
Group Türkiye olarak iş ortaklarımızla 
kurduğumuz ilişkiler, ortaya koyduğu-

coşkunöz holding’in iş geliştirme
Direktörü hilmi Pınar Oldu

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Coş-
kunöz Holding’in İş Geliştirme Direktörlüğü 
görevine Hilmi Pınar getirildi. Sektörün dene-
yimli ismi Pınar, Coşkunöz Holding bünyesinde 
faaliyet gösteren 12 şirketin tüm iş geliştirme 
süreçlerinin sorumluluğunu üstlendi.

Otomotiv, savunma, havacılık, enerji, çevre tek-
nolojileri, bilişim ve lojistik sektörlerinde 12 şir-

ketle faaliyet gösteren Coşkunöz Holding, 
iş geliştirme departmanını önemli bir 

atama ile güçlendirdi. Sektörde 15 yılı 
aşkın deneyimi bulunan Hilmi Pınar, 
İş Geliştirme Direktörü olarak Şubat 
ayı itibarıyla Coşkunöz Holding 
bünyesinde çalışmalarına başladı. 

Hilmi Pınar kimdir?
İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümü’nden 2004 yılında mezun olan Hilmi 
Pınar, 2008 yılında RWTH Aachen Teknik Üniver-
sitesi Üretim Mühendisliği Bölümü’nde yüksek 
lisansını tamamladı. Profesyonel kariyerine 
2004 yılında RWTH Aachen WZL Enstitüsü’nde 
Araştırma Görevlisi olarak başlayan Pınar, çeşitli 
global firmalarda Proje Mühendisi, Ar-Ge Mü-
hendisi ve Teknik Satınalma Mühendisi olarak 
çalıştı. Pınar, 2009-2018 tarihleri arasında Bosch 
Rexroth’ta sırasıyla Üretim Mühendisliği, Proje 
Liderliği, Üretim Müdürlüğü, Proje Müdürlüğü 
görevlerini üstlendi. Coşkunöz Holding bünye-
sine katılmadan önce, Erkurt Holding’de İş Geliş-
tirme Müdürü olarak çalışmalarını sürdürüyordu.

muz kalite ile müşterilerimiz tarafından 
tercih edilen, aranan lider firma olma 
özelliğimizi koruyoruz. Daha önce 
birçok kez çalıştığımız Konya Has Pik 
Döküm; bir kez daha Inductotherm 

Group Türkiye’yi tercih etti! Sevkiyatı-
nı yaptığımız 225 kW/3 kHz VIP-I Güç 
Üniteli Ergitme Sistemi; çelik ve pas-
lanmaz çelik alaşımlarını ergitmek adı-
na kullanılacak olup, bir potası 150 kg, 
diğer potası 250 kg çelik kapasitelidir. 
Inductotherm Group Türkiye teknik 
servis personeli  tarafından Konya’da 
devreye alma işlemi tamamlanan siste-
mimizin Has Pik Döküm’e hayırlı olma-
sını temenni ediyoruz. Daha önce de 
500 kg Dökme Demir kapasiteli indük-
siyon ocakları için bizi tercih eden Has 
Pik Döküm; tarım makinaları, otomotiv 
yedek parçaları, makina yedek parça-
ları, mermer makinaların parçaları ve 
genel makina parçaları ile endüstriyel 
sektörlere hizmet vermektedir. Konya 
Has Pik Döküm’e yeniden bizi tercih 
ettikleri için Inductotherm Group Tür-
kiye ailesi olarak teşekkür ediyoruz.



www.aquis-touch.net || www.dicon-touch.net  

• Çok kanallı ölçüm, trend görüntüleme ve kağıtsız kayıt fonksiyonu 
• 4 kanala kadar ünlü JUMO PID kontrol algoritmaları
• Ethernet (LAN), PROFIBUS-DP, RS422/485 modbus ve USB arayüzler 
• Dokunmatik renkli ekran 

Esneklik ve hassasiyet arıyorsanız...

Proses ve Program Kontrolörü JUMO DICON Touch ve
Analitik ölçüm için çok kanallı JUMO AQUIS Touch S / P

JUMO AQUIS touch S
(5,5“ TFT, 301 x 301 mm)

JUMO AQUIS touch P
 (3,5“ TFT, 96 x 96 mm)

JUMO DICON touch
(3,5“ TFT, 96 x 96 mm)

PROSESİN YENİ UZMANLARI 

www.jumo.com.tr

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Burhan Sok. No: 1   Şerifali Mah.  34775  Ümraniye - İstanbul
Tel: (216) 645 52 00   Faks: (216) 645 52 01   e-mail: info.tr@jumo.net
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Covid-19 ile mücadele sürecinde ör-
nek çalışmalar yapan Arçelik, ATÖLYE 
organizasyonuyla, kriz sonrası yeni ya-
şam tarzı ve ihtiyaçlara uygun çözüm-
ler geliştirmek amacıyla 15-17 Mayıs 
tarihleri arasında “Hack the Normal” 
adıyla online bir hackathon düzenledi.

1000’in üzerinde kişinin başvuru yap-
tığı “Hack the Normal”; yaklaşık 300 

“hAcK The nOrmAl”DA FiKirler
yeni nOrmAl iÇin yArIşTI

girişimci; özel sektör, girişim ekosis-
temi, sivil toplum ve akademi başta 
olmak üzere 100’den fazla partner 
ve 200’e yakın mentorun katılımıyla 
şu ana kadar Türkiye’de düzenlenen 
en büyük hackathon oldu.  “Hack the 
Normal” hackathonuna Türkiye, Hol-
landa, Almanya, Lüksemburg ve Nor-
veç olmak üzere 5 ülke ve 34 şehirden 
17 ila 60 yaş arası girişimciler katıldı. 

2,5 gün boyunca Tüketici Eğilimleri, 
Girişimcilik, Gastronomi, Sanat, Eğ-
lence Anlayışı, Sağlıklı Yaşam” baş-
lıklarında 6 webinar düzenlendi ve 
10 eğitim seansı yapıldı. Konuşma 
ve paneller, Arçelik Global YouTube 
kanalı ve Zoom üzerinden yayınlandı. 
Ekipler; Sosyal Yaşam, Sağlıklı Yaşam 
ve Sürdürülebilirlik olmak üzere 3 
alana odaklanarak 52 proje geliştirdi.

Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Utku Barış Pazar, “Krizin beraberinde 
getirdiği dinamikleri etkili bir şekilde 
yönetmeyi, çevik ve iş birlikçi yakla-
şımla insanların hayatında olumlu 
etki yaratmayı amaçlıyoruz. VUCA 
çağında kurumsal şirketler olarak, 
açık inovasyon modelini benimse-
yerek mevcut alanlardaki başarıları-
mızın üzerine yeni iş modelleri inşa 
etmemiz gerekiyor. Bu strateji kap-
samında gerçekleştirdiğimiz “Hack 
the Normal”, gördüğü büyük ilgi 
ve çıkardığı yaratıcı projelerle ama-
cına ulaşarak başarılı bir hackathon 
örneği oldu. Covid-19 ile birlikte di-
jitalleşme hayatlarımıza pek çok nok-
tadan birden dokunmaya başladı. 
Dijital ortamda gerçekleşen ve aynı 
zamanda çok sayıda dijital projenin 
geliştirilmesine önayak olan “Hack 
the Normal” bu açıdan da zamanı 
yakalayan ve değer yaratan bir etkin-
lik oldu.  Esnek ve çevik üretim anla-
yışımız, açık inovasyon odaklı strate-
jimiz ve dijital yetkinliklerimizle “yeni 
normal” düzende insanlığın faydası-

Arçelik En Büyük Kurumsal Hackhathon’u Düzenledi

Arçelik, Covid-19 krizi sonrası ortaya çıkacak yeni yaşam 
tarzı ve alışkanlıklara uygun çözümler geliştirmek ve ilham 
vermek amacıyla düzenlediği “Hack the Normal” ile Türki-
ye’nin en büyük kurumsal hackathonuna imza attı. 1000’in 
üzerinde kişinin başvuru yaptığı online hackathonda 5 ülke, 
34 şehirden yaklaşık 300 girişimci yaratıcı fikirlerini projeye 
dönüştürdü. 52 saat süren hackathonda, mobil sterilizasyon 
cihazları, eve hijyenik teslimat çözümleri, uzaktan hasta ta-
kibi, gıda israfına karşı kompost kutusu, interaktif egzersiz 
çözümleri gibi 52 proje geliştirildi.



na çözümler geliştirmeyi kendimize sorumluluk 
olarak görüyoruz” dedi.

Hackathonda Sağlıklı Yaşam konusunda geliş-
tirilen fikirler arasında; ev kullanımına yönelik 
mobil sterilizasyon cihazları, hijyenik koşullarda 
sipariş teslimat çözümleri, teknik servislerin sağ-
lık ve hijyen koşullarını takip eden giyilebilir tek-
nolojiler yer aldı. Yapay zekâ ve akıllı algoritma 
çözümleri sunan ekipler; kişisel sağlık verilerinin, 
tedavi süreçlerinin uzaktan takip edilerek doktor 
görüşmelerinin uzaktan yapılmasına imkân sağ-
layan karar destek sistemleri de geliştirdiler.

Sosyal Yaşam alanında hem eğlenceli vakit ge-
çirmeyi hem de dijital ortamda sosyalleşmeyi 
sağlayan dijital parti, fiziksel egzersizlerin inte-
raktif bir şekilde yapılabileceği oyun platformla-
rı, evde yemek pişirmeyi daha keyifli hale getire-
cek sosyal platformlar geliştirildi.

Hackathonda, Sürdürülebilir Yaşama katkı ya-
pacak fikirler de dikkat çekti. Girişimciler evdeki 
elektrik, su, doğalgaz gibi tüketim alışkanlıkları-
nı takip etmek üzere akıllı metre çözümleri, gıda 
israfını önlemeye yönelik kompost kutu çözüm-
leri, gıdaların bozulmadan tüketilmesine yöne-
lik mutfak asistanı çözümleri gibi fikirler üzerine 
çalıştı. Ayrıca pandemi ile hayatımıza giren gıda 
stok yönetimi konusunda fikirler üreterek evler-
de stoklanan gıda hakkında büyük veri elde edil-
mesi üzerine çalışmalar yaptılar.

“Hack the Normal” hackathonunda değerlendir-
me ekibi tarafından seçilen projelere Arçelik ta-
rafından prototipleme, üretim, test, onay ve ürün 
geliştirme desteği sağlanacak. Projelere tanıtım, 
satış ve iş modeli destekleri de verilecek. 
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında 
Bosch, yüz maskelerinin tam otomatik 
üretimi konusunda çalışmalara başladı.  
Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volk-
mar Denner, Stuttgart-Feuerbach’daki 
Bosch fabrikasında ilk özel yüz maskesi 
üretim hattını açtı. Denner, “Korona-
virüs bütün toplumu ilgilendiren bir 
mücadele. Çalışanlarımızı kendi üret-
tiğimiz maskelerle donatarak, piyasa-
daki arz durumunu azaltmaya yardımcı 
oluyoruz. Operasyonlarımızı güvenli 
bir şekilde sürdürürken çalışanlarımızı 
korumamızı sağlayacak temelleri 
atıyoruz” dedi.

Haziran sonuna kadar sürecek olan 
koordinasyonlu bir üretimi arttırma 

KOrOnAvirüs: bOsch, TAm OTOmATiK 
mAsKe üreTim hATTInI hAyATA geÇirDi

sürecinin ardından şirket, dünyanın 
dört farklı köşesindeki beş ayrı üretim 
hattında, günde yarım milyondan faz-
la maske üretmeye başlayacak. Hatlar, 
Bosch’un özel amaçlı makine üretimi 

birimi tarafından tasarlandı. Bosch, 
özel üretim hattının planlarını diğer 
şirketlere ücretsiz olarak sunmayı plan-
lıyor. Bosch, tasarım hattının planları 
için şimdiden 30’dan fazla şirketten 
teklif aldı.

Bosch, maske üretimi için 
prodüksiyon hattı tasarlıyor
Yüz maskeleri, diğer sağlık önlemler-
inin yanı sıra, COVID-19 enfeksiyon-
larının artışını önlemek için etkili bir 
yöntem. Bosch’un özel amaçlı makine 
üretimi birimi tarafından sadece birkaç 
haftada üretilen tek tip, tam otomatik 
maske üretim hatları, birkaç farklı şir-
ket tesisinde kurulmaya başladı. Stutt-
gart-Feuerbach’daki Endüstri 4.0 ana 
fabrikasında planlanan iki hattın yanı 
sıra; Naganathapura, Hindistan ve 
Juárez, Meksika’daki Bosch tesislerinde 
de önümüzdeki haftalar boyunca maske 
üretimi arttırılacak. Erbach, Almanya’da-
ki Rexroth tesisi de üretim ağını tamam-
layacak. Haziran sonuna kadar, beş hat-
tın üretim kapasitesinin ayda on milyon 
maskeyi geçmesi planlanıyor.

Tedarik sınırlamalarını 
aşmak için yerinde üretim
Yüz maskeleri öncelikle patojenlerin 
kullanıcının burnundan ve boğazın-
dan yayılmasını engellemeyi amaçla-
makta. Maskeler, aynı zamanda, yakın 
çevredeki insanlar tarafından üretilen 
vücut sıvılarına karşı bir engel görevi 
de görüyor. Bosch, Avrupa DIN EN 
14683 standardına uyum sağlayan I 
ve II tipi cerrahi maskeler üretecek ve 
bu maskeleri dünya çapında sayıları 
400.000’i aşan çalışanlarını korumak 

Bosch’un özel amaçlı makine üretimi birimi, yüz maskesi üretmek 
için bir sistem geliştirdi. Dünyanın dört bir yanındaki Bosch lokas-
yonlarında bulunan beş adet tam otomatik üretim hattı, koruyucu 
yüz maskelerini çalışanları için üretecek. Bosch, özel üretim hattı-
nın planlarını diğer şirketlere ücretsiz olarak sunuyor.



için kullanacak. Bosch, talep olduğu 
ve üretilen maskeler ülke standart-
larına uyduğu sürece ekstra maske 
üretim kapasitesini üçüncü partilere 
sunmayı planlıyor.

Ayrıca Bosch, hatların tasarım-
larını, teknik çizimlerini ve montaj 
talimatlarının yanı sıra maskelerin 
nasıl paketlendiği ve dağıtıldığı 
hakkında bilgileri diğer şirketlere 
ücretsiz olarak sunmayı da plan-
lıyor. Denner, “Özel üretim hattımız, 
bizi daha bağımsız kılıyor; çünkü 
maskeler direkt ihtiyaç olan tesisle-
rde üretilebiliyor” diyerek sistemin 
avantajlarını anlatıyor. Bosch’un 
özel amaçlı makine üretimi birimi, 
ilgilenen şirketler için uzman tavsi-
yesi ve talep üzerine kullanıma hazır 
sistemler sunuyor. Bosch yönetim 
kurulunun endüstriyel teknoloji so-
rumlusu Rolf Najork, “Bosch koro-
navirüse geliştirdiği teknolojilerle 
yanıt veriyor. Yenilikçi gücümüz ve 

kapsamlı üretim uzmanlığımız ile 
katkıda bulunuyoruz” dedi.

Bosch’un özel amaçlı makine 
üretimi birimi, müşteriye özel 
çözümler sunuyor 
Endüstriyel teknoloji sektörünün 
parçası olan Robert Bosch Manu-
facturing Solutions GmbH, üretim 
sistemleri, test ve süreç teknolo-
jileri ve ilgili hizmetler için son 25 
yıl boyunca esnek ve büyütülebilir 
planlar geliştiriyor. Bosch Grubu 
içinde bu şirket önemli bir rol oy-
nuyor. Örneğin şirket, elektrikli 
ulaşım sistemleri konusunda, elek-
trikli motosiklet motorlarının son 
kontrolünü yapıyor.

Özel amaçlı makine üretimi birimi, 
dünya çapında dokuz lokasyondaki 
yaklaşık 2.000 çalışanıyla; hizmetler-
ini hem Bosch fabrikalarına hem de 
dış müşterilerin ihtiyaçlarına göre 
uyarlıyor.

HexagonMI.com

SPESİFİK ÜRETİM 
İHTİYAÇLARINIZA
ÜSTÜN ÖLÇÜM PERFORMANSI

Gelişmiş Verimlilik Sağlar.
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Dünyanın en önemli CNC, Robot ve 
Makine üreticisi Japon devi FANUC, 
Lüksemburg’tan sonra Avrupa’daki 
2. tamir merkezini Türkiye’de açma 
kararı aldı.  Son teknolojiyle tasar-
lanan FANUC Türkiye Tamir Mer-
kezi, kapılarını açtı. FANUC Türkiye 
İstanbul Merkez binasının içinde, 
yaklaşık 500 metrekare alanda Av-
rupa Merkez Tamir Merkezi ile bi-
rebir konseptte oluşturulan FANUC 
Türkiye Tamir Merkezi,  birbirinden 
farklı ürünü tamir etme hedefiyle 

JAPOn Devi FAnuc’TAn 
TürKiye’ye önemli yATIrIm

kuruldu. İlk etapta FANUC Alpha, 
Alpha-i, Beta-i servo motor ve sü-
rücüleriyle birlikte FANUC Robot 
el kumandalarının(Teach Pendant) 
tamir edileceği merkezde,  FANUC 
Pcb’lerinin (Anakart, Sürücü kartları, 
I/O kartları) de tamir edileceği açık-
landı. 

FANUC ürün-servis kalitesini 
Türkiye’de de gerçekleştireceğiz
Yüksek bir yatırım bütçesiyle kuru-
lan merkez için açıklamada bulunan 
FANUC Türkiye Genel Müdürü Te-
oman Alper Yiğit,  bu yatırım FA-
NUC’un Türkiye’ye ne kadar önem 
verdiğinin önemli bir göstergesi 
olduğunun altını çizdi. FANUC 
Türkiye Tamir Merkezi’nin temel 
hedefinin FANUC ürün ve servis 
kalitesinde tamir hizmetini FANUC 
standardıyla müşterilerine sunmak 
olduğunu söyleyen Yiğit, “Biz FA-
NUC Türkiye olarak müşterilerimize 
sunduğumuz satış sonrası hizmet-
lere (Servis, Bakım, Eğitim, Retro-
fit), tamir hizmetini de ekleyerek 

Japonya merkezli lider CNC, Robot ve Makine üreticisi FA-
NUC, Avrupa’daki 2. FANUC Tamir Merkezi’ni Türkiye’de açtı.  
Ek 250 bin Euro yatırım bütçesiyle hayat bulan merkez, ilk 
etapta FANUC Alpha, Alpha-i, Beta-i servo motor ve sürücü-
leriyle birlikte FANUC Robot el kumandalarının tamirini ger-
çekleştirecek. Merkezde farklı ürünleri tamir etme hedefiyle 
çalışacaklarını söyleyen FANUC Türkiye Genel Müdürü Teo-
man Alper Yiğit, bu yatırımın FANUC’un Türkiye’ye ne kadar 
önem verdiğinin önemli bir göstergesi olduğunun altını çizdi. 
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FANUC kullanıcılarının ihtiyaçlarını 
360 derece kapsayan bir konsept 
ile çözme arzusundayız. FANUC 
kullanıcılarına zaman ve maliyet ka-
yıpları yaşatan, anti-profesyonel çö-
zümlerin yerine FANUC kalitesinde 
oldukça profesyonel, hızlı ve eko-
nomik tamir hizmetini koyarak üre-
tim kayıplarını minimize etmek ise 
diğer hedeflerimiz arasındadır. FA-
NUC tarafından üretilen orijinal ye-
dek parçalar ve sarf malzemeleri ve 
yine FANUC tarafından üretilen test 
ekipmanlarıyla yapılacak tamirlerde 
FANUC kullanıcılarına sunulacak 1 
yıl garanti ile müşteri memnuniyeti-
ni arttırmayı hedefliyoruz” dedi. 

“Motor yenileme standardını 
Türkiye’ye getireceğiz”
FANUC kullanıcılarının ihtiyacı olan 
tamir hizmetlerinin yanında ürünle-
rinde oluşabilecek arızaların kök ne-
denlerinin de tamir öncesi analizler-
de araştırılıp raporlarla sunulacağını 
sözlerine ekleyen Yiğit, tamir sonra-
sı teknik analizlerin de raporlanarak 
kullanıcılara sunulduğunu söyledi. 
Bu çalışma prensibiyle dataların 
tamir merkezinin arşivinde yedek-
lendiğini söyleyen Yiğit, “Özellikle 
motor tamirlerinde gerçekleştirile-
cek işlemlerde ürünün tamirinden 
ziyade yenilenmesi konsepti sunu-
lacak. Yeni kutusunda, tertemiz ve 

yeni bir motor ile yan yana kondu-
ğunda ayırt edilemeyecek şekilde 
bir yenilemeden bahsediyoruz. 
Böylece motor tamiri yerine motor 
yenileme standardını Türkiye’ye 
getirmiş olacağız.”

FANUC Türkiye Tamir Merkezi’nin 
Japonya, Amerika ve Avrupa’daki 
örneklerine benzer konseptte ve 
FANUC hizmet kalitesini Türkiye’ye 
taşıyacağını söyleyen Yiğit, FANUC 
Türkiye’nin önümüzdeki dönemde 
taşınacağı yeni binasında da tamir 
merkezinin hacmi ve kapasitesini 
arttıracak şekilde yatırımlara devam 
edeceğini aktardı.
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yöK ve imib PrOTOKOl imzAlADI; 
3 mühenDisliK bölümüne AsgAri 
ücreT OrAnInDA burs verileceK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile İstanbul Maden İhracatçıla-
rı Birliği (İMİB) arasında imzalanan protokole göre; üniver-
site sınavında ilk 50 bine giren öğrenciler, maden, jeoloji ve 
cevher hazırlama mühendisliğini tercih etmeleri halinde net 
asgari ücret oranında karşılıksız burs kazanacak. Tercih sı-
ralamasında 50 bin ile 65 bin arasında olanlara net asgari 
ücret tutarının yarısı, 65 bin ile 80 bin arasında olanlara ise 
net asgari ücret tutarının üçte biri oranında burs verilecek.

YÖK ile İstanbul Maden İhracatçıları 
Birliği (İMİB); maden, jeoloji ve cev-
her hazırlama mühendisliğinin algısını 
yükseltmek, sanayinin ihtiyaç duyduğu 
yetkinliklere sahip insanlar yetiştirmek 
ve üniversite sınavında dereceye giren 
gençlerin bu bölümleri tercih etmesini 
sağlamak amacıyla dikkat çekici bir işbir-
liğine imza attı. Burs ve istihdama ilişkin 
çözümler içeren sanayi-üniversite işbirli-
ği protokolü; YÖK ile İMİB arasında on-

line düzenlenen tören ile imzalanırken,  
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 
TİM Başkanı İsmail Gülle, İMİB Başkanı 
Aydın Dinçer, EMİB, EİB, MTA, MAPEG, 
İMMİB yöneticileri, YÖK üyeleri, İTÜ, 
Hacettepe ve ODTÜ mühendislik fakül-
tesi bölüm başkanları hazır bulundu. 

2020-2021 eğitim ve öğretim yılından 
itibaren uygulanmaya başlanacak 

olan protokole göre; üniversite sı-
navında ilk 50 bine giren ve ilk 5 ter-
cihinde maden, jeoloji veya cehver 
hazırlama mühendisliklerinden birini 
tercih eden ve yerleşen öğrencilere 
aylık Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç 
net asgari ücret tutarı kadar burs veri-
lecek. Sınav derecesi 50 bin ile 65 bin 
arasında olanlara AGİ hariç net asgari 
ücret tutarının yarısı kadar, 65 bin ile 
80 bin arasında olanlara ise AGİ hariç 
net asgari ücret tutarının üçte biri ka-
dar karşılıksız burs verilecek.  Ege Ma-
den İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz 
İhracatçı Birlikleri’nin de yer aldığı Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör 
Kurulu adına  İstanbul Maden İhracat-
çıları Birliği’nin imzaladığı protokole 
göre, burs miktarı her eğitim ve öğre-
tim yılı başında güncellenecek. 

Bakan Mustafa Varank:
Türkiye’nin geleceği 
katma değerli üretimde 
Yükseköğretim Kurulu ile İstanbul 
Maden İhracatçıları Birliği arasında 
imzalanan protokolden ötürü tarafları 
kutlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, işsizlikle mücadele-
de özel sektörün işin içinde olmasının 
önemine değindi. Varank, şunları kay-
detti: “Protokolü detaylı bir şekilde 
okudum. Ortaya koyduğunuz çerçeve 
pek çok sektöre örnek olacak nitelikte 
tasarlanmış. Bakış açınız ve gençler-
de bu alanda bir farkındalık oluştur-
ma çabanız takdire şayan. Maalesef, 
genç işsizliğimiz yüksek. Bu alandaki 

Yazının devamı sayfa 32’de
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mücadelemizde, özel sektörün daha 
güçlü bir şekilde yanımızda olması 
gerekiyor. Hükümet olarak, istihdamı 
teşvik eden benzersiz adımlar atıyo-
ruz.  Bu adımlar; reel sektördeki kar-
şılığını fazlasıyla bulmalı ve istihdam 
oranları kalıcı şekilde yükselmeli. İşte 
sizler bu protokolde, arzuladığımız 
yapıyı hayata geçirmede kritik bir rol 
oynuyorsunuz. Bu noktada; İstanbul 
Maden İhracatçıları Birliği, Ege Ma-
den İhracatçıları Birliği ve Batı Akde-
niz İhracatçı Birliklerini de koordine 
ederek güçlü bir liderlik gösteriyor. 
Şundan emin olun lütfen. Gençlere 
istihdam alanında sunacağınız her fır-
sat, size misliyle geri dönecek. Onlara 
sunduğunuz imkânlar; hem gençlerin 
geleceğe umutla bakmasına hem de 
mesleklerini büyük bir şevkle yapma-
larına katkı sağlayacak. Bu çocukların 
yüksek motivasyonu da; sizin fabrika-
larınıza verimlilik, etkinlik ve inovas-
yon olarak geri dönecek.” 

Kovid- 19 salgının hammadde kay-
naklarını iyi değerlendirmenin ve 
kendi kendine yetebilmenin ne kadar 
önemli olduğunu tekrar ortaya koy-
duğuna dikkat çeken Varank, “Ma-
den sektörü, sanayinin tüm alt kolla-
rına hammadde üreten ve böylece 40 
milyar dolara yakın ekonomik değer 
oluşturan stratejik bir sektördür. Yer 
altı rezervlerimiz çok zengin. Dünyada 
üretimi yapılan 90 maden türünün 80’i 
ülkemizde bulunuyor. Ancak, sektör-
de dış ticaret açığı veriyoruz ve hala 
işlenemeyen rezervlerimiz var. Dola-
yısıyla; yaptığınız işbirliği sektördeki 
üretim kabiliyetlerimizin gelişmesi 
açısından da son derece isabetli” 
dedi.  Varank, madencilik yatırımları 
hakkında da bilgi vererek son sekiz 
senede, sektörde 35 milyar liralık ya-
tırımın hayata geçtiğini ve 35 bin yeni 
istihdam yarattığını da aktardı. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç: 
Amaç beceri niteliği yüksek 
mühendisler kazanmak
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 
törende yaptığı konuşmasında, Yeni 
YÖK olarak üniversite-sanayi işbirliği 
kapsamında sanayinin ihtiyaç duydu-
ğu niteliklere sahip, uygulama ve be-
ceri yetkinliği yüksek insanların yetişti-
rilmesi ve istihdam odaklı politikaların 
oluşturulması hususunda sektör tem-
silcileri ile sürekli temas halinde olduk-
larını anlattı. Madencilik sektörünün ül-
kenin iktisadi kalkınması ve uluslararası 
rekabet gücünün arttırılmasında öncü 
sektörler arasında yer aldığına dikka-
ti çeken Saraç, beceri niteliği yüksek 
mühendisler kazandırmak amacıyla 
madencilik sektörünün temsilcileri ile 
bir arada olduklarını söyledi.

Saraç protokol amacını; “Başarılı öğ-
rencileri maden sektörüne çekilmesi 
ve öğrencilerin karşılıksız olarak ödül-
lendirilmesi, öğrencilerin uygulama 
becerilerinin geliştirilmesi için staj ve 
iş yeri eğitimi uygulamalarının arttı-
rılması, mezuniyetleri sonrasında is-
tihdam sağlanması” olarak özetledi. 
Türkiye’deki maden, jeoloji ve cevher 
hazırlama mühendisliği programları ile 
ilgili sayısal veriler de aktaran Saraç, 14 
maden mühendisliği programında 4 
bin 198 öğrenci ve 380 öğretim elema-
nı; 10 jeoloji mühendisliği programın-
da 5 bin 311 öğrenci ve 653 öğretim 
elemanı; bir üniversitedeki cevher ha-
zırlama mühendisliği programında ise 
299 öğrenci ve 20 öğretim elemanının 
bulunduğunu belirtti. 

İMİB Başkanı Aydın Dinçer: 
Yenilikçi madenciliği 
genç nesil inşa edecek
Protokolün imzacılarından İstanbul Ma-
den İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı 
Aydın Dinçer yaptığı konuşmada, 6 mil-

yar dolara yakın ihracatı, hammadde 
üretmesiyle ülke ekonomisine sağladı-
ğı 40 milyar dolarlık katkı ile madencilik 
sektörünün Türkiye ekonomisi için son 
derece önemli olduğuna dikkat çek-
ti. Sahip olunan maden ve doğal taş 
zenginliği ile güçlü bir ekonomik mo-
del yaratabileceğini kaydeden Dinçer, 
protokolün üstlendiği rolü şöyle özet-
ledi: “Daha iyi, daha yeni, daha yenilik-
çi bir madencilik için genç nesil bizim 
geleceğimizi inşa edecek. Kamuda, 
özel sektörde veya üniversitelerde ma-
dencilik üzerine çalışacak olan gençler, 
hem işin niteliğini, hem de çapını ve 
verimliliğini arttıracak. Bugün imzala-
dığımız bu protokolle, bu neslin önü-
ne son derece güçlü bir kapı açtığımız 
gibi, sektörümüzü de onların varlığıyla 
daha parlak bir hale getirmenin altyapı-
sını oluşturuyoruz.  Biz bu adım ile günü 
kurtarmayı değil, geleceği bugünden 
inşa etmeyi amaçlıyoruz.” 

Maden Mühendisliği, Jeoloji Mü-
hendisliği ve Cevher Hazırlama Mü-
hendisliği öğrencilerinin 7 sömestr 
üniversite, 1 sömestr sanayide çalış-
masını öngören 7+1 modeli üzerinde 
de çalıştıklarını aktaran Dinçer, YÖK 
ve üniversitelerle bu konudaki görüş-
melerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

TİM Başkanı İsmail Gülle ise yaptığı 
konuşmada, geçen yıl  YÖK ile ihra-
catçı birlikleri arasında tekstil mühen-
disliği bölüm öğrencilerine yönelik 
benzer bir burs protokolü imzalandı-
ğını hatırlatarak, bu yıl ise madencilik 
tarafında böylesi kıymetli bir çalışma-
nın yapılmasının son derece önemli 
olduğunu söyledi. Gülle, katma de-
ğerli ürün üretimine, ihracatına olum-
lu katkılar yapacağına inandıkları böy-
lesi işbirliklerinin önümüzdeki yıllarda 
diğer birliklerde de hayata geçmesini 
umduğunu söyledi.



SPECTROCHECK – Cazip fiyat ve yüksek performans bir arada

SPECTROCHECK
Sabit Metal Spektrometresi

Demir, Alüminyum ve Bakır malzemelerin test ve kalite kontrolü için tasarlandı

Büyük ağabeylerini kıskandıran performans

Elektronik sektöründe Kalay (Lehim) analizi

Kolay bakım ve kullanım için ergonomik tasarım

Tamamiyle yeni, kullanıcı dostu yazılım

ICAL – tek numune kalibrasyonu
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Metal analizinde kullanılan spektromet-
relerin ara ara doğrulanması ve gere-
kiyorsa profil ve kalibrasyon ayarlarının 
yapılması gerekmektedir. Bu da çoğu 
kullanıcı için can sıkıcı ve zaman kaybı 
olarak görülmektedir. Eğer cihaz pro-
fil ayarını otomatik olarak yapmıyorsa, 
profil ayar çoğu kullanıcı tarafından 
yapılmaz, çünkü zahmetli ve uzun bir 
işlemdir. Çoğu kullanıcı sadece rekalib-
rasyon işlemini (zorla da olsa) yapar ve 
rutinine devam eder. Neden mi zorla;

 Tek bazlı (örneğin demir Fe bazı) bir 
cihazın rekalibrasyonu için yaklaşık 5 
adet rekalibrasyon numunesi gerekir. 

 Bu numunelerin rekalibrasyon 

TeK numune ile hem PrOFil
hem De KAlibrAsyOn yönTemi IcAl 
(INTeLLIgeNT CALIbrATIoN LogIC)

işleminden önce tekrardan zımpa-
ralanması, bazı numunelerin taş-
lanması gerekir.

Yukarıdaki tabloda olması gereken, kırmızı grafik, yeşil grafik te mevcut olandır.

Akıllı kalibrasyon, önce profil düzeltmesini yapıyor.

 Rekalibrasyon işleminde her bir nu-
munenin en az 3 er kere yakılması ve 
ortalama alınması gerekir.

 Rekalibrasyon sonucunda yapılan 
işlemin yorumlanması, rekalibrasyon 
işleminin cihaza tanıtılması veya ya-
pılan işlem yeterince iyi değilse tek-
rarlanması gerekir.

 Herşeyin yolunda gittiği bir reka-
librasyon işlemi minimum 45 dakika 
zaman kaybına yol açar. Sadece tek 
bazlı cihazdan bahsettiğimizi hatırla-
tırım! Örneğin 3 bazlı bir cihazda bu 
süre 3 ile çarpılmalıdır.

Halbuki Tek numuneli kalibrasyon 
(ICAL) kullanan bir cihazda bu süre 
yaklaşık iki (2) dakikadır. “Cihaz kaç 
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Sonra da Mevcut grafiği, ilk günkü haline fabrika ayarlarına getiriyor.

bazlı olursa olsun süre değiş-
mez” Bu iki dakikada cihaz tüm 
bazları tek seferde kalibre eder.

Tabii burada kaybedilen zaman 
yanında bir de numune maliye-
ti vardır, tek bazlı bir cihazda 5 
adet demiştik, bu numuneler 
yapılan rekalibrasyonun sıklığı-
na bağlı olarak yaklaşık birkaç 
senede bir bittiklerinden dolayı, 
yenilenmeli ve yeni numuneler 
cihaza tanıtılmalıdır. Bu işlem ge-
nelde kullanıcılar tarafından ya-

pılamaz, bir uzman yardımı ge-
rekir. (5 adet numune + eleman 
işçilik maliyeti)

Halbuki Akıllı Kalibrasyon ICAL 
kullanan bir cihazda bu işlem 
kullanıcı tarafından yapılabilir, (1 
adet numune maliyeti+ 0 işçilik) 
Çünkü satın alınan numune bir 
data CD si ile birlikte gelir ve 
kullanıcıya sadece CD yi yükle-
mek kalır.
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TiAD, KOviD-19’un TAKIm TezgAhlArI 
seKTörüne eTKilerini ölÇümleDi

Katma değerli üretim ve ihracat için stratejik öneme sahip olan ta-
kım tezgahları sektörü Kovid-19 salgınından ciddi şekilde etkilenir-
ken, TİAD’ın sektörel etki analiz araştırması, sipariş iptallerinin oto-
motivde yüzde 73’lere çıktığını gözler önüne serdi. Kalıpçılık, beyaz 
eşya, havacılık, makine ve medikal alanlarındaki iş kayıplarını da 
gösteren araştırmaya göre, salgının tamamen kontrol altına alınıp 
Türkiye ekonomisinin eski iktisadi duruma dönüşü 2021’de gerçekle-
şecek. TİAD Başkanı Fatih Varlık, sektörün ciddi ekonomik kriz yaşa-
dığını ancak buna rağmen işçi çıkarmadığını, çünkü sanayi imala-
tında kilit rol oynayan takım tezgahlarına gerekli destek ve ağırlığın 
verilmesi halinde, dünyanın yeni normale dönüşünde Türkiye için 
bir başarı hikayesi yakalanabileceğini ifade etti. 

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanla-
rı Derneği (TİAD), sanayide ana imalat 
malı olarak kullanılan ve “makineleri ya-
pan makineler” olarak tanımlanan takım 
tezgahları sektörünün Kovid-19 salgı-
nından etkilenme düzeyinin tespiti için 
bir araştırma yaptı. Üyelerinin katılımı 
ile gerçekleşen sektörel etki araştırma 
verilerine göre; en çok sipariş iptalleri, 
“ana müşteri” durumunda bulunan ve 
aynı zamanda en önemli daralmayı ya-
şayan otomotiv, kalıpçılık, beyaz eşya, 
havacılık, medikal alanlarında gerçekleş-
ti. İptallerde yüzde 73 ile otomotiv sek-
törü başı çekerken, sırasıyla yüzde 28 ile 
kalıpçılık, yüzde 22 ile beyaz eşya, yüz-

de 15 ile havacılık, yüzde 13 ile makine, 
yüzde 7 ile medikal iptallerin en yoğun 
yaşandığı iş kolları oldu. 

TİAD Başkanı Fatih Varlık, sipariş iptalleri-
ne bağlı daralmaya ve krize rağmen işten 
çıkarma yapılmadığını, sektör olarak zor 
koşullara dayanırken de Kovid-19 ile ge-
len yeni normalde Türkiye’nin yeni bir hi-
kaye yazması için çaba harcadıklarını söy-
ledi. Araştırma kapsamında üyelere krizin 
Türkiye ekonomisine etkisini sorduklarını 
aktaran Varlık, şunları kaydetti: “Üyeleri-
mizin yüzde 39’u 50 milyar doların üzerin-
de bir negatif etki beklerken, yüzde 30’u 
bu etkinin 26 ile 50 milyar dolar bandın-

da gerçekleşmesini öngörmekte. Yüzde 
31’inin tahmini ise negatif etkinin daha 
sınırlı kalacağı ve 11 ile 25 milyar dolar 
arasında olacağı şeklinde. Hangisi olursa 
olsun, bu senaryoların hiç biri kabul edi-
lemez. Ancak bütün bunların içinden iyi 
bir hikaye çıkarmak mümkün.”

Türkiye takım tezgahı ihracatının 
yüzde 80’i sac şekillendirme 
makineleri ve preslerden oluşuyor
Türkiye takım tezgahları sektörü ihra-
catının yüzde 80’ini oluşturan sac şekil-
lendirme makineleri, presler, lazer ve 
plazma sac işleme makineleri üretimi 
konusunda oldukça iyi bir noktada bu-
lunduğumuzu hatırlatan Varlık, “Ancak 
CNC işleme merkezi, torna tezgahları 
ve taşlama gibi hassas işleme makine-
leri tarafında hala ithalatçı durumunda 
bulunmaktayız. Çin’den sonra Avrupa, 
Amerika ve bizde kontrollü bir şekilde 
yeni normale geçiş süreci başladı.  Dış 
ticaret ve fiyat bazlı rekabet yeni normal 
nedeniyle eskisi gibi olmayacak. Eski-
den fiyattan ötürü tercih edilmezken, 
bugün pek çok pazara jeopolitik olarak 
çok daha yakın bir noktada bulunma-
mız, hastalığı kontrol altında tutmamız, 
yeni normale geçiş sürecini sağlık ön-
celikli olarak yürütmemiz gibi nedenler, 
daha çok tercih edilmemizi sağlayabilir. 
Dolayısıyla bizim makine tarafındaki 
becerilerimizi diğer avantajlarımızla bir-
leştirerek süreci çok doğru yönetmemiz 
gerekmekte. Bunu yapmamız halinde 
lider pazarlarımız olan ABD, Rusya, Po-
lonya, Almanya ve Kanada başta olmak 
üzere 173 ülkedeki Türk makinesinin kul-
lanım oranını artırabiliriz” diye konuştu. 

Pandemi krizi yerli üretimle 
fırsata dönüştürülebilir
Dünya tedarik zincirinde meydana ge-
lecek olan kırılmalarla ortaya çıkacak 
fırsatların yerli üretime ağırlık verilmesi 
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halinde çok daha pozitif tablolar do-
ğurabileceğini söyleyen Varlık, şöyle 
devam etti: “Sektörümüzü daha da 
güçlendirecek adımları hızla hayata ge-
çirmemiz gerekiyor. Takım tezgahları 
üretimini artırmak için Almanya, Tayvan, 
Japonya, İspanya, İtalya’da başarıyla uy-
gulanan kümelenme modelini Kocaeli, 
Bursa, İzmir, Konya’da hayata geçirebili-
riz. Teknik üniversitelerin mühendislik fa-
kültelerinde ‘Takım Tezgahı Mühendis-
liği’ bölümü açabilir, gelişim ve üretim 
sürecinin hızlı olabilmesi için sadece bu 
sektöre yönelik ‘Ar-Ge ve Mükemmeli-
yet Merkezi’ kurabilir, yatırım finansman 
destekleri oluşturulabilir, üretilebilecek 
Yüksek Teknolojili Metal İşleme Takım 
Tezgahları ile birlikte metalürji (malze-
me) alanında da çalışmalar yapabiliriz. 
Bunların yapılması %15 olan yerli ve mil-
lilik oranını ilk etapta %25’e çıkarabilir.” 

Sektörün yüzde 22’si 3. çeyrekte, 
yüzde 72’si 2021’de düzelme bekliyor
Ciddi fırsatlar barındıran sektörün, ya-
şanan krizle getirdiği sorun ve sıkıntı-
larla tek başına başa çıkamayacağına 
da vurgu yapan TİAD Başkanı Varlık, bu 
noktada destek beklediklerini hatırla-
tarak “Dünyanın en gelişmiş teknolojik 
alt yapı ve üretimine sahip ülkeleri olan 
Çin, Japonya, Almanya, Güney Kore ve 
ABD dünyanın aynı zamanda en güçlü 

takım tezgahı sektörüne sahip durumda 
bulunmaktadır. Takım tezgahları sektörü 
diğer sektörlerde oluşturduğu çarpan 
etkisiyle ciddi bir ekonomik değer olu-
şumuna katkıda bulunmaktadır. Sade-
ce havacılık, savunma, otomotiv, beyaz 
eşya ve kalıpçılık gibi Türkiye ihracatının 
lokomotif sektörlerine takım tezgahları 
sektörünün değer bazındaki katkısı 2019 
yılında 21 milyar dolar olarak gerçekleş-
ti. Geleceğe yön veren politikaları oluş-
tururken kesinlikle dışarıda bırakılmama-
sı gereken bir sektördür” dedi. 

TİAD sektörel etki araştırması cevapları-
na göre, Türkiye’de eski iktisadi duruma 
dönülmesi yüzde 22 ile üçüncü çeyrek-
te, yüzde 3 ile dördüncü çeyrekte, yüzde 
72 ile de 2021 yılında gerçekleşecek. Bu 
soruya cevaplayanların sadece yüzde 
3’ü 2022 cevabını verdi. 

Türkiye DTö’ye Ab Komisyonu’nun Kota uygulamaları için 
Karşı Tedbir uygulayabileceği yönünde bildirimde bulundu
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ta-
rafından 2 Şubat 2019 tarihinde 26 
çelik ürününe karşı ülke ve ürün bazlı 
olmak üzere, 3 dönem geçerli olacak 
korunma önemi uygulaması başlatıl-
mıştı. Geçen 15 aylık süre zarfında AB, 
aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşması 
ve Gümrük Birliği Anlaşmasını yok sa-
yarak, Ülkemize karşı uygulamalarını 
daha da sıkılaştırma yönünde adımlar 
atmaya devam etmiştir.

Bunun üzerine DTÖ nezdinde başlatıl-
mış bulunan panel görüşmeleri kapsa-
mında, Türkiye DTÖ’ye 25 Mayıs 2020 
tarihinde, AB ile ikili ticaret akışı üzerin-
deki olumsuz etkileri en aza indirmek ve 
dengeli dış ticareti sağlamak amacı ile,
 7208 Demir veya alaşımsız çelikten 

yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm 
veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş),

 7209 Demir veya alaşımsız çelikten 
yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 
mm veya daha fazla) (sıcak hadde-
lenmiş),
 7210 Demir veya alaşımsız çelikten 

yassı hadde mamulleri, genişliği 600 
mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış 
olanlar),
 7211 Demir ve alaşımsız çelikten yas-

sı hadde mamulleri (genişlikleri 600 
mm.den az ve kaplanmamış olanlar),
 7212 Demir veya alaşımsız çelikten 

yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 
mm.den az ve kaplanmış olanlar),
 7214 Demir veya alaşımsız çelikten 

çubuklar (sadece dövülmüş, sıcak 
haddelenmiş veya sıcak çekilmiş, 
haddeleme işleminden sonra burul-
muş olanlar dahil),
  7215 Demir veya alaşımsız çelikten 

diğer çubuklar,

  7216 Demir veya alaşımsız çelikten 
profiller,

GTİP kodlu ürünlerin AB’den ithalatı-
na karşı, %9 ila %17 arasında değişen 
ilave vergi uygulanabileceği yönünde 
bildirimde bulunmuştur.

Korunma Önlemi Anlaşmasının 8.2. 
maddesi uyarınca, bildirimi takip eden 
30 gün sonrasında, Türk Hükümetinin 
belirtilen ilave vergi oranlarını askıya 
alma, değiştirme ve yürürlüğe koyma 
hakkı bulunmaktadır. Bu girişimin AB 
Komisyonu’nun Türkiye’ye karşı ara-
mızdaki anlaşmaları yok sayarak baş-
latmış olduğu kota uygulamalarını ve 
bu uygulamaları daraltıcı yönündeki 
adımlarını gözden geçirmesini temini 
açısından önem taşıdığı değerlendiril-
mektedir.
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TürKiye, DünyADAKi 10 rüzgAr 
ülKesi ArAsInDA yer AlIyOr

İklim danışma kuruluşu olan Ember, 
küresel elektriğe dair 2020 değerlen-
dirmelerini ve geçen yılın sonuçlarını 
raporladı. Rapora göre, dünyadaki 
rüzgar ve güneş enerjisi üretimi artış 
gösterirken, Türkiye de dünyadaki ilk 
10 rüzgar ülkesi arasında gösterildi. 
Avrupa’nın elektrik üretimini kömür-
den rüzgara ve güneşe çevirdiğini 
belirten Ülke Enerji Genel Müdürü 
Ali Aydın, ülkemizin rüzgar enerjisini 
memleket meselesi olarak görmesi-
nin gelecek adına önemli kazanımlar 
sağlayacağını aktarıyor. 

Kömür Yakıtlı Elektrik Üretimi 
Düşüyor, Rüzgar Yükseliyor
Küresel çapta 1990’dan beri en bü-
yük düşüşünü yaşayan kömür yakıtlı 

elektrik üretimi, 2019 yılında %3 dü-
şüş sağladı. Bu düşüşün nedenleri 
arasında ise rüzgar ve güneş enerji-
sinin yükselişi, Paris İklim Anlaşması 
ve ekonomik sebepler bulunuyor. 
Rapora göre, kömürden sağlanan 
elektrik üretiminin %87’sinden 10 
ülke sorumlu bulunuyor. Diğer ta-
raftan ise rüzgarın yükselişi devam 
ediyor. Rüzgar enerjisi 2019’da 1.240 
TWh’den 1.404 TWh’ye yükseldi. 
Dünya elektriğinin %5,44’ünü tek ba-
şına rüzgarın karşıladığını hatırlatan 
Ali Aydın, hem iklim hem de ekono-
mik gelecek adına rüzgarın yükselişi-
nin sürdürebilirliğinin önemli oldu-
ğunu belirtiyor. Rüzgardaki yüksek 
büyümenin devamlılığının ülkelerin 
hem yaklaşımlarına hem de ekono-
mik kaygılarına da bağlı olduğunu 
aktaran Aydın, büyümeyi devam etti-
rebilmek için tüm bölgelerde uyumlu 
bir çabanın olması gerektiğini ve dü-
şük fiyat politikasına devam edilmesi 
gerektiğini aktarıyor. 

Türkiye, Arkasına Rüzgarı Alıyor
Yayınlanan raporda ayrıca dünyadaki 
rüzgardan elde edilen TWh’lere göre, 
ilk 10 rüzgar ülkesi açıklandı. Dünya-
daki 10 rüzgar ülkesi sıralamasında 
birinciliği 405,7 TWh ile Çin alırken 
Türkiye, geçen yıl rüzgar enerjisinden 
elde ettiği 21,3 TWh ile 10. sırada yer 
aldı. WindEurope 2019 raporunda da 
kurulu rüzgar gücünde Avrupa’da 7. 
sırada bulunan Türkiye’nin rüzgarını 
arkasına aldığını aktaran Ali Aydın, 

Ember’in Global Electricity Re-
view 2020 raporuna göre, rüzgar 

ve güneş enerjisi üretimi 2019’da 
%15 oranında artarak dünya 

elektriğinin %8’ini oluşturdu. Ra-
pora göre 2019’da dünyadaki 10 

rüzgar ülkesi arasına Türkiye de 
girdi. Kömürden ve gazdan uzak-

laşmanın ülkemize ve dünyamı-
za çok şeyler kazandıracağına 

dikkat çeken Ülke Enerji’nin Genel 
Müdürü Ali Aydın’a göre, Türki-
ye’nin rüzgar enerjisine yönelik 

yapacağı yatırımların devam 
etmesi gerektiğinin altını çiziyor.



10 yıl öncesine kadar çok geriler-
de olunan rüzgar enerjisi alanında, 
şimdilerde önemli gelişmişlik gös-
termenin her şartta çalışmaya bağlı 
olduğunu dile getiriyor. Özellikle 
devlet tarafından desteklenmenin, 
yatırımcıların ülkeye getirilmesinde 
önemli bir adım olduğunu aktaran 
Aydın, rüzgar enerjisinde uzman 
insan kaynağına ve teknolojik geliş-
melere yapılan yatırımlarında Türki-
ye’nin rüzgarını daha sert estirdiği-
ne dikkat çekiyor.

Rüzgar Enerjisi Memleket Meselesi
Gelecekte temiz bir çevreye ve 
iklime ancak temiz enerji ile ula-
şılabileceğinin altını çizen Ali Ay-
dın, rüzgar enerjisinin Türkiye için 
memleket meselesi olduğunu 
belirterek, daha çok desteklenme-
si gerektiğini aktarıyor. Özellikle 
ekonomik açıdan da dışarıya bağlı 

elektrik ithalatını azaltmada önem-
li rol oynayan rüzgar enerjisinde 
devlet desteğinin devam etmesi 
gerektiğini belirten Aydın, YEK-
DEM gibi yatırımcıya ve üreticiye 
önemli destekler sağlayan proje-
lerin ülkemiz enerjisine, geleceği-
ne ve ekonomisine ciddi yardımlar 
sağlayacağını ifade ediyor. 

Ali Aydın

HAberNEWS
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3DeXPerIence lAb’in inOvAsyOn
girişimleri cOvID-19’lA mücADeleDe 
hIzlI sOnuÇlAr elDe eTmeyi AmAÇlIyOr

Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE Lab, 
start-up ve maker’larla birlikte COVID-19 
pandemisindeki acil ihtiyaçlara yönelik 
bazı girişimleri açıkladı. Girişimler, so-
runları çözebilecek ve yerel hastanelere 
fayda sağlayabilecek çözümleri hızlıca 
tedarik etmek, belirlemek, tasarlamak, 
mühendisliğini yapmak ve üretmek için 
3DEXPERIENCE platformundaki iş bir-
liği esaslı kolektif zekadan yararlanıyor. 
Girişimler arasında şunlar yer alıyor:

Veri zekası kullanıldı, start-up’lar 
hızlandırma programına dahil edil-
di:	COVID-19’a karşı çözümler geliş-
tirmeye odaklanmış dünya çapındaki 

start-up’ları hızlandırma programına 
dahil etmek amaçlandı. Bunun için 
rekor sürede özel bir 3DEXPERIENCE 
Labarotuvarı komitesi kuruldu.  3DEX-
PERIENCE platformundaki veri zekası 
uygulamaları ve laboratuvarın kuluçka 
ortaklık ağı kullanılarak start-up’lara 
ulaşıldı.  Bu start-up’ların çözümlerini 
hızlıca geliştirilebilmeleri için 3DEX-
PERIENCE platformunda yer alan iş 
birliği temelli mühendislik uygulama-
larına, üretim odaklı pazar yeri hizmet-
lerine ve Dassault Systèmes uzmanları 
ve 3DEXPERIENCE Laboratuvarı top-
luluğunun sunduğu koçluk desteğine 
erişimleri sağlandı. 

Ürün karmaşıklığı ve maliyetini 
azaltmak için 3DEXPERIENCE plat-
formu kullanılarak işbirliği yapılı-
yor: Yedek parçaların üç boyutlu bas-
kısı veya yerel hastaneler için maske 
ya da solunum cihazlarının üretimi için 
tasarım sürecinin hızlandırılması gibi ih-
tiyaçlarla bu sağlık krizinde karşı karşıya 
kalındı. Bu kritik sorunlar için çözümler 
geliştirmek adına ABD, Birleşik Krallık, 
Hindistan, Fransa ve Hollanda’dan (ve 
yakında diğer ülkelerden) mühendisler, 
tasarımcılar, üreticiler, bilim insanları, 
maker’lar ve dijital üreticiler 3DEX-
PERIENCE platformunu kullanarak iş 
birliği yapıyor. Tasarım projelerinin üç 
boyutlu modelleri platformda paylaşı-
lıyor ve mühendislik süreçleri endüst-
riden uzmanlar, sağlık çalışanları ve 
tıp alanından bilim insanları tarafından 
gerçekleştiriliyor.  

Dünya çapında projelere destek: 
Dassault Systèmes, tasarımcılar ve mü-
hendislere hızlıca çözüm üretebilmeleri 
için SOLIDWORKS xDesign çevrim içi 
ortamını sundu. SIMULIA uygulama-
sının uzmanları, solunum cihazları ve 
maskeler gibi projelerde verimliliği te-
yit etmek adına simülasyonlar gerçek-
leştirmek için bilim insanlarıyla iş birliği 
yapıyor. Desteklenen projeler arasında 
OpenSourceVentilator  (Açık Kaynak 
Solunum Cihazı) ve Montreal Code Life 
(Hayatı Kodla) yer alıyor.
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İnsanlar, projeler ve üretim arasın-
da bağ kuruluyor: 3DEXPERIENCE 
platformu, yerel üretim ile projeler ve 
insanlar arasında bağ kurmak için has-
taneler, fabrikalar ve üretim laboratu-
varlarının küresel bir haritasını sunuyor. 
3DEXPERIENCE Marketplace’a erişim, 
yerel hastanelerin ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmek adına, paylaşılan tasarım kon-
septlerinin süratle üretilmesi için çevrim 
içi üretim yönetimi ve profesyonel mü-
hendisler ile üreticiler arasında iş birliği-
ne imkan veriyor.

Oyak renault’dan Kovid-19’a 
Karşı mücadeleye Destek

OYAK Renault, Bursa İl Sağlık Mü-
dürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü çalış-
ma kapsamında, salgın ile mücadele 
eden sağlık personelinin virüsten ko-
runması amacıyla hastanelerde kul-
lanılan mobil test ve numune alma 
kabini, entübasyon kuvözü ve ateş 
ölçüm ünitesi gibi tıbbi ekipmanla-

rı üretiyor. Oyak Renault tarafından 
üretimi gerçekleştirilen tıbbı ekip-
manların ilk partisi, Bursa Şehir Has-
tanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Hasta-
nesi’ne teslim edildi. Oyak Renault, 
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile koordi-
neli olarak sağlık sektörüne yönelik 
destek çalışmalarını sürdürecek.

Türkiye'nin en büyük otomo-
bil üreticisi Oyak Renault, 

sağlık çalışanlarının Koro-
navirüs salgınına karşı ver-
dikleri özverili mücadeleye, 

onlar için koruyucu ekip-
man üreterek destek oluyor.
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Koronavirüs (COVID-19), dünya ge-
nelinde sağlık sistemleri ve sağlık 
kurumları açısından önemli zorluk-
lar yaratıyor. Virüsün hızlı bir şekilde 
teşhis edilebilmesi, birçok ülkede 
artan yayılma hızını kontrol altına 
almak için paha biçilemez önem ta-
şıyor. Bosch’un yeni, tam otomatik 
COVID-19 testi, doktor muayene-
haneleri, hastaneler, laboratuvarlar 
ve sağlık merkezleri gibi sağlık te-
sislerinin hızlı tanıda bulunmasına 
yardımcı olacak. Hızlı moleküler tanı 
testi, Bosch Healthcare Solutions’ın 
Vivalytic analiz cihazı üzerinde çalı-
şıyor. Bosch Grubu Yönetim Kurulu 

bOsch, cOvID-19 iÇin hIzlI TesT gelişTirDi

Başkanı Dr. Volkmar Denner, “Bos-
ch hızlı COVID-19 testinin, korona-
virüs pandemisini mümkün olan en 
hızlı şekilde kontrol altına almada 
payı olmasını istiyoruz. Bu test, en-
fekte hastaların tespit edilmesini ve 
karantinaya alınmasını hızlandıra-
cak” dedi.
 
Daha hızlı kesinlik, 
daha düşük yayılma hızı
Sadece altı hafta içinde geliştirilen 
hızlı test, numunenin alındığı andan 
sonucun geldiği ana kadar ölçülmek 
üzere 2,5 saatin altında bir sürede, 
hastalarda COVID-19 enfeksiyonu-

nu tespit edebiliyor. Hızlı testin bir 
başka avantajı ise doğrudan ba-
kım noktasında yapılabilmesi. Bu, 
değerli sayılabilecek bir süre olan 
numunelerin taşınması ihtiyacını 
ortadan kaldırıyor. Ayrıca hastaların 
sağlık durumu hakkında kesin bilgiyi 
daha çabuk elde etmesi ve enfekte 
kişilerin anında tespit edilerek ka-
rantinaya alınmasının sağlanması 
anlamına geliyor. Şu anda kullanılan 
testlerde hastalar, sonucu almak için 
genelde bir ila iki gün beklemek zo-
runda kalıyor. Dr. Denner, “Korona-
virüse karşı mücadelede zaman ol-
dukça önemli. Gidip gelmeye gerek 
olmadan doğrudan yerinde güveni-
lir, hızlı tanı. Bu, ‘Yaşam İçin Tekno-
loji’ örneği olan çözümümüzün sun-
duğu harika bir avantaj” dedi.

Bosch Healthcare Solutions, Randox Laboratories Ltd. ile bir-
likte, dünyanın ilk tam otomatik moleküler tanı testlerinden 
birini geliştirdi.

Yazının devamı sayfa 44’de
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 Ayırıcı tanı: 10 solunum patojeni 
eşzamanlı olarak teşhis ediliyor
Bosch’un hızlı testi, doğrudan tüm 
sağlık kurumları tarafından kullanıla-
bilen dünyanın ilk tam otomatik mo-
leküler tanı testlerinden biri. Tek bir 
numunenin sadece COVID-19 için 
değil, aynı zamanda influenza A ve 
B dahil olmak üzere 9 farklı solunum 
yolu hastalığı için de test edilme-
sine izin veriyor. Bosch Healthcare 
Solutions GmbH’nin Başkanı Marc 
Meier, “Bosch testinin özelliği, dok-
torlara daha fazla test yapması için 
zaman kazandıran ayırıcı tanı imkanı 
sunmasıdır. Ayrıca doktorlara, uygun 
tedaviye daha çabuk başlayabilme-
leri için hızlı bir şekilde güvenilir tanı 
sağlıyor” dedi. Yeni geliştirilen test, 
nisan ayından itibaren Almanya’da, 
ardından da Avrupa’daki diğer ülke-
lerde ve dünyanın diğer bölgelerin-
de kullanıma sunulacak.
 
Bosch’un hızlı COVID-19 testi, Bos-
ch Healthcare ile Kuzey İrlandalı 
medikal teknoloji şirketi Randox 
Laboratories Ltd. arasındaki iş birli-
ğiyle geliştirildi. Meier, “İş ortağımız 
Randox ile birlikte, bu yenilikçi hızlı 
testi oldukça kısa bir süre içerisinde 

geliştirdik. Artık bu ürünü pazara su-
nabilecek konumdayız. Bosch Vival-
ytic analiz cihazı, hastalar ve sağlık 
çalışanları için mümkün olan en iyi 
korumayı garanti ederek doğrudan 
hastanede, laboratuvarda veya dok-
tor muayenehanesinde testi güvenli 
ve güvenilir bir şekilde değerlendi-
riyor” dedi. Şu anda şirket, Robert 
Bosch Hospital gibi sağlık tesislerin-
de görev yapan doktorların ve hem-
şirelerin hızlı bir şekilde test edilerek 
başkalarına hastalığı bulaştırma riski 
olmadan görevlerine devam edebil-
melerini sağlama konusunda nasıl 
yardımcı olabileceğini araştırıyor.

Bakım noktasında kolay uygulama
COVID-19 ile ilgili gerçekleştirilen 
çeşitli laboratuvar çalışmalarında 
Bosch testi, yüzde 95’in üzerinde 
doğru sonuçlar verdi. Hızlı test, 
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 
kalite standartlarını karşılıyor. Nu-
mune, bir swab yardımıyla hastanın 
burnundan veya boğazından alını-
yor. Test için gerekli ayıraçları içeren 
kartuş, analiz için Vivalytic cihazının 
içerisine yerleştiriliyor. Analiz sıra-
sında sağlık çalışanları, hastaların 
tedavisi gibi diğer görevlerle ilgile-
nebiliyor. Vivalytic analiz cihazı, özel 
olarak eğitim almamış olan sağlık 
çalışanlarının bile testi güvenilir bir 
şekilde yapabilmesine imkan sağ-
layacak kadar kullanıcı dostu tasarı-
ma sahip bulunuyor. Bosch Vivalytic 
analiz cihazı, 24 saat içerisinde 10 
adede kadar test yapabiliyor. Bu, 
günde 1.000 testin değerlendiril-
mesi için sadece 100 cihazın yeterli 
olduğu anlamına geliyor. Koronavi-
rüsün dinamik yayılma hızı dikkate 
alındığında, laboratuvarlar zaten 
kapasitelerinin üstünde çalışıyor. Bu 
nedenle Bosch Vivalytic’in, mevcut 
test kapasitesini artırmaya yardımcı 
olacağı belirtiliyor.
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ortamlarda dijital dönüşüm ve otomas-
yon önemli rol oynuyor.

AKO Grup, PETLAS, AKO Akü ve AKO-
JANT markalarıyla tarım, sağlık, savun-
ma, üretim ve lojistik gibi hareketliliğin 
zorunlu olduğu kilit sektörler için kilit 
özelliğe sahip ürünler üretiyor. Fabrika-
larında üretimi çalışan sağlığı ve güven-
liği için alınan ilave önlemlerle sürdüren 
AKO Grup, dijital altyapısıyla üretim 
dışı faaliyetlerin uzaktan çalışmayla de-
vamına olanak sağlıyor.

AKO gruP, PAnDemi sürecinDe iş 
süreKliliğini DiJiTAl Dönüşümle sAğlIyOr

Küresel COVID-19 Pandemisiyle müca-
dele edilen şu günlerde, toplum sağlı-
ğının korunması ve ekonomi için üretim 
ve sanayi çarklarının dönmeye devam 
etmesi büyük önem taşıyor. Sorumlu 
şirketler, üretim faaliyetlerini sürdürür-
ken, çalışan sağlığı için gerekli önlem-
leri en üst düzeyde uyguluyor. Üretim 
tesislerinde alınan önlemler kadar, tüm 
ortamlarda sosyal mesafenin korunma-
sı için toplu halde çalışan kişi sayısının 
azaltılması da önem taşıyor. Bu nokta-
da üretimde ve diğer organizasyonel 

Ulusal ve uluslararası pazarda bü-
yümesine paralel yürüttüğü dijital 
dönüşüm stratejileri ve özel CRM ve 
ERP uygulamaları, üretimin yanı sıra, 
Ar-Ge, ihracat, stok takip ve satış ça-
lışmalarının hız kesmeden sürmesini 
mümkün kılıyor.

Dijital dönüşümün, birçok ulusal ve 
uluslararası firmanın gündeminde yer 
aldığını; bunu gerçek anlamda özüm-
seyip uygulamaya koyan işletmelerin 
pandemi sürecinde çalışma düzenle-
rinde aksama yaşamadıklarını, ya da 
aksamanın minimum düzeyde kaldığı-
nı ifade eden AKO Grup Yönetim Ku-
rulu Üyesi Safa Özcan, “COVID-19’un 
ortaya koyduğu benzeri görülmedik 
tehdit karşısında, temel önceliğimiz 

Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi devi AKO Grup, üretim faali-
yetlerini çalışan sağlık ve güvenliği için alınan ilave önlemlerle 
sürdürüyor. Grubun gerçekleştirmiş olduğu dijital dönüşüm ve 
dijital altyapı yatırımları, üretim dışı faaliyetlerin de uzaktan ça-
lışma sistemiyle sürmesini sağlıyor. 

Yazının devamı sayfa 48’de
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çalışanlarımız ve onların yakınlarından 
başlayarak insan sağlığının korunma-
sı yolunda gerekli önlemleri almak ve 
devamında da ülkemiz ekonomisine 
katkılarımızı sürdürmektir. Üretim te-
sislerimizde alınan önlemlerin yanı 
sıra, dijital dönüşüm de çalışan sağlığı 
ve iş sürekliliğinin birlikte korunması-
na olanak sağlıyor” dedi.

Yetkili makamların geçerli açıklama 
ve talimatları çerçevesinde üretim fa-
aliyetlerinin alınan önlemlerle sürdü-
ğünü söyleyen Safa Özcan, “Gerçek-
leştirdiğimiz yatırımlarla AKO Grup 
bünyesinde, başta PETLAS fabrikamız 
ve diğer tüm üretim tesislerimizde 
dijital altyapıyı uzun yıllardır yay-
gınlaştırmış durumdayız. Yakın 
zamanda kurulan AKO Akü 
fabrikamızda ise üretim, En-
düstri 4.0 altyapısıyla tam oto-
masyonla gerçekleşiyor. Bu tür 
üretim platformlarında çalışan-
ların güvenli mesafesi üretimi 
etkilemeden kolaylıkla sağlanabi-
liyor. Biz yine de tüm işletmelerimiz-
de ilave tedbirleri yürürlüğe koyduk. 

uzun vadeli değer ortaya koymaları 
daha kolay olacak.”

AKO Grup işletmelerinde erken dö-
nemde sağlanan dijital dönüşümle, 
Ar-Ge, üretim, stok takip ve satış aşa-
malarının tümünde kendilerine özel 
CRM ve ERP yazılımlarıyla hız ve gü-
venirliği artırdıklarına değinen Özcan, 
“Sadece üretim alanındaki verimlilik-
ten söz etmiyoruz, müşterilerin bek-
lentilerini ölçüp değerlendirmeden, 
bunu ürüne adapte etmeye, satış 
operasyonlarının verimliliğinden satış 
sonrası hizmetlerle müşteri memnu-
niyeti yaratmaya kadar tüm aşamalar 
dijital dönüşüm stratejimiz içinde yer 
buluyor. Bu aşamaların her biri bir 
zincirin halkalarını oluşturuyor ve bu 
zincire şimdilerde yaşadığımız sıradı-
şı toplumsal önlemler altında üretimi 
sürdürmek de eklendi” dedi.

Üretim alanlarındaki sosyal temasın 
azaltılması için direktifler yayınladık. 
Birimler arası geçişleri sınırladık. Dı-
şarıdan ziyaretçi alımlarını durdurduk. 
Girişlerde termal kameralarla ateş öl-
çümünü başlattık. Yemek ve oturma 
düzenlerini değiştirdik. Servis araç 
sayılarımızı artırarak çalışanlarımızı 
güvenle evlerine taşıdık. Dijital alt ya-
pımız, üretim dışı faaliyetlerin uzaktan 
çalışma sistemi ile sürmesine olanak 
sağlıyor. Ofis çalışanlarımızı uzaktan 
çalışma düzenine geçirdik. Tüm bu fa-
aliyetlerle sağlık ve güvenliğimizi riske 
atmadan üretim ve satış organizasyo-
numuzu işler halde tutuyoruz” şeklin-
de konuştu.

AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa 
Özcan, devamla şunları söyledi: “Bü-
yük sanayi yatırımcılarının iş gücünün 
değerini bilerek teknolojinin olanak-
larını en ideal şekilde kullanması, kriz 
dönemlerinde ayakta kalmak için kilit 
önem taşıyor. Dijitalleşme süreç-
lerini ve teknolojik altyapılarını 
tamamlamış işletmelerin önü-
müzdeki süreçte iş süreçlerini 
yeniden şekillendirmeleri ve 
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uzmAn görüşü 
EXPER OPINION

enDüsTriyel simbiyOz 
(OrTAKlAşmA)
Önümüzdeki dönem, teknolojinin 
ve mühendisliğin en önemli işlevi, 
daha yaşanabilir bir dünya yaratmak 
olacaktır. Yaşadığımız salgın süreci, 
umarım bu amaca yönelik çalışmaları 
katalize eder, etmelidir.

Aykut Göker, bilim ve sanayi politika-
ları için aşağıdakileri söyler:
“Bilim ve teknolojide politika tasarı-
mı, bu alandaki üretimi arttırmak için 
yapılır ama, ana konu insandır; amaç, 
onun yaratıcılığını geliştirmektir, kül-
türel zenginliğidir, sağlığıdır, refahıdır, 
sürdürülebilir bir çevre yaratmaktır. 
Bilim ve teknolojiyi, insanın mutluluğu 
için; onun yaşam kalitesini yükseltmek 
için kullanmak, tasarımın etik çerçeve-
sini oluşturur. Teknolojiyi ülkemizde 
ve gezegenimiz üzerinde daha iyi bir 
yaşam sağlayabilmenin mükemmel 
bir aracı olarak kullanabiliriz1”.

Bu bağlamda, teknolojinin geleneksel 
tanımı «doğaya egemen olmanın yol-
larını aramak” iken, bugün geldiğimiz 
nokta itibari ile bu tanımı, “doğa ile 
uyumlu olmanın yollarını aramak» şek-
linde değiştirmek durumundayız.

Teknik açıdan bakıldığında iki temel so-
run ile karşı karşıyayız:
       Çevre kirliliği,
       Hammadde ve enerji kaynakla-
rının kısıtlılığı

Çevre Kirliliği, ülkelerin gelişmişlik 
düzeyi ile doğrudan ilgili bir kav-
ram. Yani gelişmiş ülkelerde “bol-
luk kaynaklı” çevre kirlenmesinden, 
az-gelişmiş ülkeler de ise “yoksul-
luk kaynaklı” çevre kirlenmesinden 
söz etmek mümkün. “Sanayileşmiş 
ülkelerdeki kirlilik, sanayileşmenin 
yarattığı üretim ve buna bağlı olarak 
da tüketim artışından kaynaklanmak-
tadır. Bu ülkelerdeki ileri teknolojik 
gelişimde, çevrenin hızla ve geri dö-
nülemez bir biçimde kirlenmesine 
neden olmaktadır. Örneğin ABD, 
dünya nüfusunun % 4.4’üne sahip 
iken, üretilen enerjinin %17’sini tü-
ketmektedir. Buna karşın azgelişmiş 
ülkelerdeki yaşam koşulları ve ya-
şam standartları başlı başına bir so-
run olmakta, bu yetersiz koşulların 
yarattığı yoksulluk çevre sorunlarına 

da kaynaklık etmektedir. Hızlı nüfus 
artışı, besin yetersizliği, işsizlik, göç 
ve bunun sonucunda hızlı ve sağ-
lıksız kentleşmenin yarattığı düşük 
standartlı barınma koşulları, sağlık 
ve eğitim standartlarının düşüklüğü 
ve çevresel yıkımın küresel boyutu 
azgelişmiş ülkelerdeki çevre sorunla-
rının kendisidir”2.

Kaynak Kullanımı, gerek metalik ve 
metalik olmayan hammaddeler, ge-
rekse enerji kaynaklarının artık “sı-
nırlı” olduğunu kabul etmek zorun-
dayız. 

Avrupa Kimyacılar Birliği (European 
Chemical Society-EuChemS)’in ha-
zırladığı aşağıdaki şemada, endüst-
riyel kullanımında olan yaklaşık 90 
elementin kaynak durumu dört kate-
goride incelenmiş:
       Yeşil ile boyanmış elementler, 
kaynak olarak sıkıntı çekilemeyen 
elementler. Demir, alüminyum ve si-
lisyum bu grupta,
      Kırmızı ile boyanmış elementler, 

Önümüzdeki 
yüzyılda ciddi 
tehdit

Artan 
kullanımdan 
kaynaklanan 
tehdit

Sınırlı kullanım, 
gelecekte kaynak 
bulma riski

Sentetik Çatışmaya yol 
açan 
minerallerden

Akıllı telefonlarda 
kullanılan 
elementler

Bol kaynak

Her şeyin temelini oluşturan 90 doğal element
Ne kadar var? Yeterli midir?

Fazlasını oku ve video oyunu oyna http://bit.ly/euchems-pt
Bu çalışma Creative Commons Attribution-NoDerivs CC-BY-ND tarafından lisanslanmıştır.
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gelecek yüzyılda kaynakları yeterli 
olma ihtimalinin düşük olduğu ele-
mentler. Gümüş, çinko ve stronsiyum 
bunların içinde,
      Turuncu ile boyanmış elementler, 
artan tüketim nedeniyle kaynakları 
hızla tükendiği elementler. Uranyum, 
Kobalt ve Kadmiyum bu grupta.
      Sarı ile boyanmış elementler ise, 
gelecekte kaynak bulma riski olan, 
dikkatli kullanılması gereken ele-
mentler. Magnezyum, lityum, altın ve 
kalay ise bu kategorinin içinde.

çok ilginç bir analoji bulunmaktadır. 
Her ikisi de hem serbest enerji akı-
şıyla maddeyi proses eden sistem-
lerdir, hem de kapalı halde işleyen 
“dönüştürücü sistemlerdir” (madde 
döngüsü)3”.

Özellikle metalürjik alanlarda, meto-
dik anlamda, sürdürülebilir endüstri-
yel faaliyetler kurmak ya da var olan 
endüstriyel faaliyetleri sürdürülebilir 
hale dönüştürmek için kullanılabile-
cek araçlardan birisi de “Endüstriyel 
Ortaklaşma” kavramı olabilir (mi?).

Endüstriyel Ortaklaşma kavramının 
çıkış noktası, sürdürülebilir üretim 
uygulamalarının fabrika içinde kal-
dığında, amaçlanan çevresel per-
formansın sınırlı kalması nedeniy-
ledir. Bu sınırları genişletmek için  
fabrikalar ya da işletmeler arasında 
ağ benzeri yapılar (eko-endüstriyel 
parklar) kurarak, işbirliği esasında 
hem ekonomik yarar sağlamak, 
hem atık yönetimini işlevsel hale 

Şekil 1: Geleneksel endüstri sistemler.

Şekil 2: Kaynakların “sınırlı” olduğu dikkate alınarak, atıkların kısmen tekrar kullanıldığı ve bir 
miktar atığında oluştuğu, daha çok günümüz endüstri uygulamaları.

getirmek, hem ortak araştırma-ge-
liştirme faaliyetlerinde bulunmak 
hedeflenmektedir.

Geleneksel endüstriyel sistemler, 
dünyadaki kaynakların sınırsız oluşu  
ve doğanın atık sindirme kapasite-
sinin sınırsız kabulüne dayanır. Ama 
artık deniz bitti!
Endüstriyel Ortaklaşma kavramının 
en önemli boyutu, yukarıda sözü 
edilen “doğrusal” üretim sistemle-
rinden, atıkların farklı bir ürün ya da 
proses için enerji ya da hammadde 
olarak “tekrar kullanıldığı”, “döngü-
sel” yapıdaki” sistemlere geçiş sağ-
lanmasıdır. Bu döngüsel yapı içinde 
malzemeler, su, enerji ve diğer ya-
rı-ürün ya da atıkların fiziksel olarak 
paylaşımı ve/veya değişimi ile birlik-
te uzmanlık yani “bilgi” ortaklaşması 
da söz konusudur. Bu sayede sadece 
endüstriyel kaynaklı çevresel ve sos-
yal problemlerin önüne geçmekle 
kalmayıp, aynı zamanda ekonomik 
getiri de sağlanmış olmaktadır. 

Endüstriyel Ortaklaşma (Simbiyoz)
“Endüstriyel ekoloji”, “endüstriyel 
ekosistem” ya da “endüstriyel ortak-
laşma (simbiyoz) kavramları, endüstri 
ile doğal yaşam ve ekolojik sistemler 
arasındaki benzeşime (analojiye) da-
yanmaktadır.

Bilindiği üzere simbiyoz, biyolojik bir 
kavram. Ancak “biyolojik organizma-
lar ve endüstriyel faaliyetler arasında 
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Bu konuya ilişkin en yaygın bilinen 
örnek, Danimarka’daki Kalundborg 
Eko-Endüstriyel Parkıdır. Kalundborg, 
Eko-endüstriyel Parkında petrol rafine-
risi, gübre tesisi, alçı fabrikası, çimento 
fabrikası, ilaç fabrikası ve termik santral 
birbirlerinin atıklarını hammadde olarak 
kullanarak bir ağ oluşturmaktadır. 

Bu tür eko-endüstriyel parkların ta-
sarlanması ve kurulması öncelikle 
“endüstriyel planlama” gerektiren 
projelerdir. Özellikle metalürjik atıklar 
dikkate alındığında, gübre (S-kökenli 
atıklar) ve çimento tesisleri döngüyü 
kapatan kilit işletmeler olmaktadır. İş-
letmelerin altyapıya daha kolay ulaş-
masını mümkün olan, Organize Sanayi 
Bölgeleri (OSB) anlayışı Eko-Endüstri-
yel Parkların hayata geçirilmesi için bir 
model olamaz mı? 
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Eklemeli Üretim, parçaların içerisine yerleştirilen soğutma 
kanallarının entegrasyonunu sağlar. Otomatik son işlemler ile 
birlikte – bu kanalların yüzey pürüzsüzleştirilmesi ve kalan 
tozların yok edilmesi – Rösler İtalya ile birlikte Milano Politek-
nik Üniversitesi makine ve kimya mühendisliği bölümleri, vib-
rasyonlu yüzey işlem, kimyasal destekli yüzey işlem ve kumla-
ma işlemleri ile yüzey iyileştirme üzerine bir çalışma yaptılar. 
Çalışmalar bu üç yüzey işlem yöntemi ile de yüzey kalitesinin 
iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler olduğunu gösterdi.

Günümüzde geleneksel üretim tek-
nolojileri ile üretim yapmanın müm-
kün olamayacağı fazlasıyla hassas 
parçalar, Eklemeli Üretim teknolojileri 
ile üretilebilir hale geldi. Her şeyden 
öte, iç yüzeylere yerleştirilmiş soğut-
ma kanalları gibi birleşmiş fonksiyon 
özellikli oldukça karmaşık parçaların 
oluşturulmasına imkan sağlıyor. Ekle-
meli Üretimin bu eşsiz özellikleri ta-
kım yapımı, döküm endüstrisi, hidrolik 
parçalar ve havacılık endüstrisi tara-
fından ilgi çekici bulunuyor. Özellikle 
takım yapımı ve döküm sanayisinde, 
soğutma kanallarının yerleştirilmesi 

konusunda önemli teknik avantajlar 
sağlıyor çünkü soğuma fazı sırasın-
daki sıcaklık dalgalanması parçaların 
eğrilme riskini arttırıyor. Dahası, bir 
parçanın şekline formu takip eden 
soğutma sistemleri ile tüm soğutma 
zamanı önemli ölçüde azalıyor. Sonuç 
olarak, eğilme gibi iş parçasında olu-
şabilecek hataların ve ısı artışının ön-
lenmesi ile enjeksiyon kalıplı parçalar 
için daha etkili bir soğutma işlevi, yük-
sek kaliteli parça üretimini sağlıyor.

Seçmeli Lazer 
Eritme – Mükemmel şekil 
ve yüksek yüzey pürüzlülüğü
Takım parçalarının üretimi için “Seç-
meli Lazer Eritme” öncelikli üretim 
yöntemidir. Lazer ışını ile belirlenen 
katmanlardaki tozun seçmeli eritme-
si ile yaratılan parça, yüksek derece-
de bir yoğunluk elde eder. Bu üretim 
yönteminin altında, kalan tozun so-
ğutma kanalları üzerinden yok edil-
mesi ve 10 – 20 µm aralığında bir Ra 

Özellikle takım yapımı ve döküm sanayisinde, soğutma kanallarının yerleştirilmesi 
konusunda önemli teknik avantajlar sağlıyor çünkü soğuma fazı sırasındaki sıcaklık 
dalgalanması parçaların eğrilme riskini arttırıyor. Dahası, bir parçanın şekline formu-
nu takip eden soğutma sistemleri ile tüm soğutma zamanı önemli ölçüde azalıyor.

Seçmeli Lazer Eritme 3D yazıcı yöntemi, el aleti parçalarının üretimi için ideal-
dir. Ancak, iç kısımları da dahil olmak üzere parça yüzeyinde Eklemeli Üretim 
sonrasında kalan tozlar bulunur ve parça yüksek pürüzlülük gösterir. Bu sebeple 
Eklemeli Üretim parçaları mutlaka uygun bir son yüzey işlemden geçmelidir.

Eklemeli Üretim Parçalarına Son İşlem:

iÇ KIsImlAr iÇin eTKili ve 
TAm OTOmATiK yüzey işlem
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değerinde yüzey pürüzlülüğü elde 
etmesi bulunmaktadır. Kanallardaki 
toz birikimi kadar fazla yüksek pü-
rüzlülüğü de diğer ekipmanlara zarar 
verebilecek partiküllerin kaybolması 
ve sistemdeki fazla sürtünme, hava 
boşlukları ve basınç kaybı sebebiyle 
düşen akış hızı neticesinde iş parça-
sının işlevselliğini olumsuz yönde et-
kilemektedir. Geleneksel üretim yön-
temleri ile parça üzerindeki oyuklar 
ve karmaşık parçaların iç kısımlarının 
yüzeyleri işlenemediği için inovatif 
son yüzey işlem yöntemlerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu sebeple, en uygun 
yüzey işlem sistemi seçimi, parçanın 
kullanım ömrü ve sistemin bir bütün 
olarak verimliliği konusunda oldukça 
kritiktir. Eklemeli Üretim parçalarının 
dış ve iç yüzeylerinin pürüzsüzleştiril-
mesindeki seçeneklerden biri vibras-
yonlu yüzey işlemdir. Bu yüzey işlem 
esnasında, iş parçaları özel sarf mal-
zemeler ile doldurulan yuvarlak işlem 
kazanına konulur. İşlem kazanında-
ki titreşim (vibrasyon) işlem kazanı 
içerisindeki sarf malzeme ve iş par-
çalarının sarmal bir şekilde hareket 
etmesini sağlar. Sarf malzemenin ve 
iş parçasının birbiri üzerinde sürtün-
mesi ile parça üzerinde aşındırma/ 
pürüzsüzleştirme etkisi oluşturulur ve 
istenen yüzey kalitesine ulaşılır.

Vibrasyonlu yüzey işlem iç
kısımların yüzeylerinin  
pürüzsüzleştirilmesine olanak sağlar
Eklemeli Üretim parçalarının iç ve dış 
yüzeylerinin pürüzsüzleştirilmesi için 
aralarında vibrasyonlu yüzey işlemin 
de bulunduğu farklı yüzey işlem yön-
temlerini değerlendirmek için Mila-
no Politeknik Üniversitesi Makine ve 
Kimya Mühendisliği bölümleri, Rösler 
İtalya ile birlikte karşılaştırmalı bir ça-
lışma yaptı. Bu çalışmalar, vibrasyonlu 
yüzey işlem, kimyasal destekli yüzey 
işlem ve kumlama yüzey işlemi ile 
farklı çaplarda (3, 5, 7,5 ve 10 mm) iç 
boşaltmaları olan ve farklı şekillerde-
ki parçaların işlenmesini içeriyordu. 
Şaşırtıcı bir şekilde bu üç farklı yüzey 
işlem yöntemi birbiriyle çok yakın 

Kimyasal destekli yüzey işlem sadece en düşük yüzey pürüzlülüğü değerini 
elde etmekle kalmayıp, en kısa proses zamanı ile de öne geçti.

Bu çalışmalar farklı çaplarda (3, 5, 7,5 ve 10 mm) iç boşaltmaları olan ve 
farklı şekillerdeki parçaların işlenmesini içeriyordu.

sonuçlar verdiler. Geleneksel vibras-
yonlu yüzey işlem ve kumlama işlemi 
istikrarlı bir şekilde çapakları aldı ve 
benzer bir yüzey pürüzlülüğü sağladı. 
Ancak, en iyi sonucu kimyasal destekli 
yüzey işlem yöntemi verdi: diğerleri-
ne göre en pürüzsüz yüzey bu yöntem 
ile elde edildi. 0.7 µm Ra değeri ile, 
kimyasal destekli yüzey işlem sadece 
en düşük yüzey pürüzlülüğü değerini 
elde etmekle kalmayıp, en kısa pro-
ses zamanı ile de öne geçti. Sonuçlar 
ayrıca en sondaki pürüzlülük değerle-
rinin dikey ve yatay iç kısımlarda aşağı 
yukarı aynı olduğunu gösterdi.

Aynı zamanda bu çalışma vibrasyon-
lu yüzey işlemin, kanal geometrisini 
etkilemeden iç kısım yüzeylerinde 
istenilen pürüzsüzlük etkisini yarata-
bildiğini de kanıtlamış oldu. İşlenen 
yüzeyde herhangi bir toz kalıntısı bu-
lunmuyordu. Bu üç yüzey işlem yönte-
mi de iç kısım yüzeylerinin pürüzlülük 
değerlerini iyileştirdi. Tabi ki yukarıda 
da bahsedildiği gibi kimyasal destekli 
vibrasyonlu yüzey işlem en kısa süre-
de en iyi sonuçları verdi.

Bir makinede tam otomatik işlem
Testler, AM Solutions’ın M3 makinesi-
nin geliştirilmesi için devam ediyor. 
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AM Solutions M3 makine ile 
tam otomatik ve aynı zaman-
da daha ekonomik bir şekilde 
3D yazıcı ile üretilen parçala-
rın hem dış hem de ulaşılması 
zor olan iç kısım yüzeylerinin 
işlenmesine olanak sağlıyor. 

Şu ana dek bu yalnızca olduk-
ça zaman kaybettiren manuel 

işlemler ile mümkündü.

AM Solutions Rösler Group’un yeni 
bir markası. AM Solutions, 3d yazıcı ile 
üretilen parçaların yüzey işlemleri ko-
nusunda uzmanlaşmış, pek çok uygun 
makine çözümleri ile hizmet vermekte-
dir. Eklemeli üretim parçalarının destek 
yapılarının (support Türkçeye de geçti 
gibi destek mi denir support mu Tay-
fun Bey karar versin bence) çıkarılması, 
kalan tozların giderilmesi, yüzey temiz-
liği ve pürüzsüzlüğü, köşe radyüsleme, 
yüksek parlaklıkta parlatma ve kapla-
ma öncesi yüzey hazırlığı gibi işlemler-
le birçok çözümü aynı anda sunar.

Mevcut M3 sisteminin daha da gelişti-
rilmesi yalnızca gelecekte iç kısımlarının 
etkili ve hedefli bir şekilde işlenmesini 
sağlamakla kalmayıp, yanı sıra her han-
gi bir manuel işleme gerek duymadan 
tam otomatik bir sistem ile 3d yazıcı ile 
yapılan parçaların yüzey işlemlerini de 

Üç yüzey işlem yöntemi de sondaki pürüzlülük değerlerinin dikey ve yatay iç 
kısımlarda aşağı yukarı aynı sonuçları verdi.

yapabilecek. Tabi ki, yükleme ve bo-
şaltma işlemleri de bir robot yardımı ile 
otomatik hale getirilebilir. Özel bir ikmal 
sistemi ile aşındırma sarf malzemeleri 
ve parçanın dozlaması, dozaj sistemi ve 
makine “Başlat” işlevi tam otomatiktir.

Yüzey işlem ihtiyaçlarına bağlı olarak, bir 
kaç aşındırma ve parlatma prosesi sıray-
la yapılabilir. Sarf malzemenin iş kaza-
nından otomatik olarak boşaltmasından 
sonra, işlenmiş parçalar parça tutucudan 
alınır. İstendiği taktirde, yine tam otoma-
tik, ayrı bir temizleme ve kurutma aşa-
ması eklenebilir. İşlenen parçanın sonraki 
üretim aşamalarına transferi de bu oto-
matik sistem ile mümkün. Sistem ayarları 
kayıt edilebilir ve farklı pek çok iş parçası-
na özel proses ayarları yeniden görüntü-
lenip, uygulanabilir. Çeşitli parçalar için 
uygulanmış proses parametreleri sadece 
bir tuşa basarak yada iş parçası tanımla-
ma sistemi sayesinde kolayca seçilebilir. 
Şu ana kadar ulaşılması zor olan parça iç 
kısımları tamamen işlenemiyor ya da bu 
ancak çok fazla manuel iş gücü gerekti-
rerek yapılabiliyordu. Fakat şimdi, Ekle-
meli Üretim parçalarının otomatik yüzey 
işlemleri sayesinde bu işlem çok kısa sü-
rede, en düşük maliyetle ve mükemmel 
sonuçlara ulaşılarak yapılabiliyor.

Dr. Tayfun Sığırtmaç – Genel Müdür
İlker Er – Teknik Genel Müdür Yardımcısı
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