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Değerli Okuyucu Dostlarımız, 

Yeni tip Koronavirüsü (Covid-19) ile dünyada 

önlemler almak ve salgından daha çok etkileme-

mesi nedeniyle ileri tarihe uzatılan fuarların çoğu 

2021 yılına uzatıldı. Ankiros, Aluminium fair, Fasta-

ner fair, Bumatech, fuarları tarihlerinde yapılacak.

Sağlık Bakanımız ve bilim kurulunun çok dik-

katli, özenli koordinasyonlarıyla dünyaya göre 

az ölümlerle virüsü kontrol altına aldık sanırım. 1 haftalık sokağa çıkmama yasağıyla gü-

zel sonuçlar elde edilmişken, yasak biter bitmez insanların sokaklara çıkması çok ilginçti. 

İnsanların bunu savunması 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 zamanlarına kadar uygulamamız gerekecek demiştik bir önce ki 

sayımızda fakat verilen serbestlikle vaka sayısı Türkiye genelinde artmaya başladı. 

Dünya genelindeki serbestlik vaka sayısını arttırırken 2. Dalga beklenenden önce başladı. 

Geçen sayıda IMF nin belirttiği rakamlar sanırım değişecek. Dünya ekonomilerinin son yıl-

larda görülen en hızlı şekilde küçülmeye gittiğini belirten IMF korona virüs salgının daha 

önce görülmemiş bir krize yol açtığını belirtti.

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 oluyor-

sunuz. 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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SOn İKİ YılDa SanaYİ ElEKTrİğİ 
BİrİM FİYaTları %110 arTTı!

Bildiğiniz üzere, geçmiş aylarda da 
elektrik zamlarının sektörümüze ver-
diği zararı ortaya koyacak çalışmaları-
mızı hem kamu otoriteleri ile hem de 
sizlerle paylaşmıştık. Ancak özellikle 
ülke olarak böylesine zor günlerden 
geçtiğimiz bir dönemde, sanayi elekt-
riği birim fiyatlarındaki artışın devam 
ettiğini gözlemlemekteyiz. Son 2 yıl-
da sanayi elektriği birim fiyatları %110 
artmış ve işletmelerimizin uluslararası 
arenada rekabet gücünü yitirmesine 
neden olmuştur. Elektrik birim be-
dellerinde yaşanan artış tüm imalat 
sanayini olumsuz etkilemekle birlikte 
plastik sektörü gibi yoğun enerji kul-
lanan sektörler bu etkiyi çok daha ağır 
hissetmektedir.

Tüm dünyada üretimi desteklemek 
adına sanayi elektriği konut elektri-
ğinden daha ucuza tedarik edilmek-
teyken ülkemizde bu denge 2019 
yılı başı itibariyle bozulmuş ve sanayi 
elektriği konut elektriğinden %9 daha 
pahalı hale gelmiştir. Ayrıca 2018 yı-
lından beri sanayi elektriği ülkemiz-

de dolar bazında %43 artarken, aynı 
dönemde ABD’de %6 gerilemiş ve 
ABD’de sanayi elektriği ülkemizden 
%46,9 daha ucuz hale gelmiştir. Bu 
gerekçelerle üretimin desteklenme-

REKABET GÜCÜMÜZÜ KORUMAK İÇİN ENERJİ MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ! 

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün: “Son 24 aylık 
dönemde yüzde yüzün üzerinde artış yaşanan enerji maliyetleri konusunda bir önlem 
alınmazsa sanayimiz rekabet gücünü yitirebilir” dedi.  
 
Sanayi elektriği fiyatları 2 yılda %110 arttı! 
Plastik sektörü olarak en yoğun enerji kullanan sektörler arasında bulunduklarının altını çizen Gülsün: 
“Enflasyon 2018 yılında %20,3 2019 yılında ise %11,8 olarak gerçekleşmesine rağmen sanayi üretimi 
enflasyonu çok daha sert yaşamıştır. Zira son 2 yıllık dönemi incelediğimizde sanayi elektriği fiyatlarının 
%110 arttığını görüyoruz. Konut tüketimi sürekli desteklenirken kalkınmanın olmazsa olmazı sanayinin 
enerji maliyetlerinin sert şekilde arttırılması yaklaşımını doğru bulmuyoruz. Sermaye yapısının yeterince 
kuvvetli olmadığı işletmelerimiz açısından oldukça yıpratıcı olan bir süreçten geçerken enerji 
maliyetlerinde yaşanan bu artış işleri daha da zorlaştırmaktadır” dedi. 

Dönem Sanayi Elektriği Birim Fiyatı (TL/kWh) Konut Elektriği Birim Fiyatı (TL/kWh) 

Ocak 2018 0,282 0,361 

Temmuz 2018 0,290 0,371 

Ocak 2019 0,448 0,410 

Temmuz 2019 0,515 0,472 

Ocak 2020 0,592 0,543 

Nisan 2020 0,592 0,543 

Kümülatif Değişim %109,9 %50,2 

Kaynak: EPİAŞ 

 
Sanayinin elektriğinin konut elektriğinden pahalı olduğu tek ülkeyiz! 
Üretimi desteklemek adına tüm dünyada sanayi elektriği fiyatının konut elektriğinden daha uygun 
olduğunu belirten Selçuk Gülsün: “Eurostat kaynaklı verilerden Avrupa Birliği ülkelerini incelediğimizde 
ortalama olarak sanayi elektriğinin konut elektriğinden %44 daha ucuz olduğunu görüyoruz. Benzer 
şekilde, ABD’de enerji fiyatlarını açıklayan resmi kurum olan EIA verileri de sanayi elektriği birim fiyatının 
konut elektriğinden %51 daha ucuz olduğunu ortaya koyuyor. Ülkemizde ise bunun tam tersi bir durum 
söz konusu 2019 yılının başından beri sanayi elektriği konut elektriği fiyatının üzerine çıkmış durumda. 
EPİAŞ verilerine göre 2018 yılından bu yana konut elektriğinde fiyat artışı %50,2 olarak gerçekleşirken 
sanayi elektriğinde fiyat artışı bunun iki katından fazla oldu. Bu zamlar neticesinde geldiğimiz noktada 
sanayi elektriği birim fiyatı konut elektriğinin %9 üzerine çıkmıştır. Üretimin desteklenmesi adına bu 
konuda bir adım atılması ve sanayi elektriğinin rekabet halinde bulunduğumuz tüm ülkelerde olduğu gibi 
konut elektriğinden daha ucuz olması elzemdir” dedi. 
 
 
 

Rekabet gücümüzü yitirebiliriz 
2018 yılı başından bu yana geçen dönemi incelediklerinde enerji fiyatlarında ülke sanayisinin rekabet 
gücünü yitirmesine sebebiyet verecek bir artış olduğunu sözlerine ekleyen Selçuk Gülsün: “Dolar bazında 
bakıldığında ABD’de 2018 yılından bu yana sanayi elektriği fiyatları %6 gerilerken, ülkemizde dolar 
bazında %43 artış yaşanmıştır. Bu gelişme neticesinde ABD’de sanayi elektriği ülkemizden %46,9 daha 
ucuz hale gelmiştir. Elektrik fiyatlarında yaşanan artışın ülkemize özgü olması sebebiyle sanayimiz 
rekabet gücünü yitirmekte ve ihracat pazarlarında kayıplar ile karşı karşıya kalmaktadır. İşletmelerimizin 
küresel rekabette gücünü koruyarak üretime, istihdama ve ihracata katkı sağlamaya devam edebilmesi 
adına sanayi elektriği fiyatlarının rekabetçiliğimizi koruyacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir” dedi. 

Dönem Türkiye (USDcent/kWh) ABD (USDcent/kWh) Fark (%) 

Ocak 2018 7,48 6,94 %7,8 

Temmuz 2018 6,10 7,32 %-16,6 

Ocak 2019 8,35 6,58 %26,9 

Temmuz 2019 9,08 7,19 %26,3 

Ocak 2020 10,01 6,33 %58,1 

Mart 2020 9,40 6,40 %46,9 

Kaynak: EIA, EPİAŞ 

 
YEKDEM anlamlı bir fiyat avantajı sağlamıyor 
Sözlerine devam eden Gülsün: “Elektrik tedarikinde iki farklı sözleşme opsiyonu bulunmakta biri 
YEKDEM, piyasa takas fiyatı (PTF) ve dağıtıcı komisyonu üzerinden hesaplanan değişken fiyatlı seçenek 
diğeri ise sabit fiyatlı sözleşme seçeneği. YEKDEM fiyatlarının arttığı dönemlerde PTF fiyatları gerilemekte 
ve bir dengeleme unsuru olmakta. 2018 yılından bu yana geçen 28 aylık dönemin 17 ayında YEKDEM’li 
tarife daha avantajlı fiyatlar sunmuş olsa da maliyet öngörüsünde bulunmasını zorlaştırması sebebiyle 
sanayiciler açısından sorunlar barındırmaktadır. Bu sebeple sözleşme kararlarına işletmelerin üst 
yönetimlerinin de müdahil olmasını tavsiye ediyoruz” dedi. 

Dönem Son Kaynak Tedarik Tarifesi 
(YEKDEM + PTF + Komisyon) (TL/kWh)  

Tek Terimli Sanayi Elektriği 
(TL/kWh) 

Ocak 2018 0,295 0,282 

Temmuz 2018 0,343 0,290 

Ocak 2019 0,399 0,448 

Temmuz 2019 0,479 0,515 

Ocak 2020 0,510 0,592 

Nisan 2020 0,552 0,592 

Kaynak: EPİAŞ 

Rekabet gücümüzü yitirebiliriz 
2018 yılı başından bu yana geçen dönemi incelediklerinde enerji fiyatlarında ülke sanayisinin rekabet 
gücünü yitirmesine sebebiyet verecek bir artış olduğunu sözlerine ekleyen Selçuk Gülsün: “Dolar bazında 
bakıldığında ABD’de 2018 yılından bu yana sanayi elektriği fiyatları %6 gerilerken, ülkemizde dolar 
bazında %43 artış yaşanmıştır. Bu gelişme neticesinde ABD’de sanayi elektriği ülkemizden %46,9 daha 
ucuz hale gelmiştir. Elektrik fiyatlarında yaşanan artışın ülkemize özgü olması sebebiyle sanayimiz 
rekabet gücünü yitirmekte ve ihracat pazarlarında kayıplar ile karşı karşıya kalmaktadır. İşletmelerimizin 
küresel rekabette gücünü koruyarak üretime, istihdama ve ihracata katkı sağlamaya devam edebilmesi 
adına sanayi elektriği fiyatlarının rekabetçiliğimizi koruyacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir” dedi. 

Dönem Türkiye (USDcent/kWh) ABD (USDcent/kWh) Fark (%) 

Ocak 2018 7,48 6,94 %7,8 

Temmuz 2018 6,10 7,32 %-16,6 

Ocak 2019 8,35 6,58 %26,9 

Temmuz 2019 9,08 7,19 %26,3 

Ocak 2020 10,01 6,33 %58,1 

Mart 2020 9,40 6,40 %46,9 

Kaynak: EIA, EPİAŞ 

 
YEKDEM anlamlı bir fiyat avantajı sağlamıyor 
Sözlerine devam eden Gülsün: “Elektrik tedarikinde iki farklı sözleşme opsiyonu bulunmakta biri 
YEKDEM, piyasa takas fiyatı (PTF) ve dağıtıcı komisyonu üzerinden hesaplanan değişken fiyatlı seçenek 
diğeri ise sabit fiyatlı sözleşme seçeneği. YEKDEM fiyatlarının arttığı dönemlerde PTF fiyatları gerilemekte 
ve bir dengeleme unsuru olmakta. 2018 yılından bu yana geçen 28 aylık dönemin 17 ayında YEKDEM’li 
tarife daha avantajlı fiyatlar sunmuş olsa da maliyet öngörüsünde bulunmasını zorlaştırması sebebiyle 
sanayiciler açısından sorunlar barındırmaktadır. Bu sebeple sözleşme kararlarına işletmelerin üst 
yönetimlerinin de müdahil olmasını tavsiye ediyoruz” dedi. 

Dönem Son Kaynak Tedarik Tarifesi 
(YEKDEM + PTF + Komisyon) (TL/kWh)  

Tek Terimli Sanayi Elektriği 
(TL/kWh) 

Ocak 2018 0,295 0,282 

Temmuz 2018 0,343 0,290 

Ocak 2019 0,399 0,448 

Temmuz 2019 0,479 0,515 

Ocak 2020 0,510 0,592 

Nisan 2020 0,552 0,592 

Kaynak: EPİAŞ 

si ve rekabetçi yapımızın korunması 
adına sanayi elektriği birim bedelleri 
mutlak suretle gözden geçirilmelidir.

Bunun yanı sıra, elektrik tedarikinde 
sözleşme opsiyonları arasında bulu-
nan son kaynak tedarik tarifesi son 
28 aylık dönemin 17 ayında daha 
avantajlı fiyatlar sunmasına rağmen 
maliyet öngörüsünde bulunulmasını 
güçleştirmesi sebebiyle sanayiciler 
açısından güçlükler doğurmaktadır. 
Bu sebeple işletmelerin üst yöne-
timlerinin elektrik tedarik sözleşmesi 
sürecine müdahil olması önem arz 
etmektedir.
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OTOMOTİv İHraCaTı MaYıSTa 
1 MİlYar 203 MİlYOn DOlar OlDU

Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB) ve-

rilerine göre, otomotiv endüst-
risi Covid-19 salgınının etki-
sinin sürdüğü mayıs ayında 

geçen senenin aynı dönemine 
göre yüzde 56 düşüşle 1 milyar 

203 milyon dolar ihracat ger-
çekleştirdi. Bununla birlikte 

ihracatın lider sektörü, mayıs 
ayında nisana kıyasla daha 

iyi bir performans sergileye-
rek en kötünün geride kaldığı-

nın ipuçlarını verdi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çe-
lik: “Mayıs ayında Ramazan Bayramı 
tatili nedeniyle işgünü sayısının dört 
gün az olması da ihracat rakamlarına 
olumsuz yansıdı. Bununla birlikte nisan 
ayında bıraktığımız aylık bazda ihracat 
liderliğini mayısta geri aldık” dedi.

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı, 
Covid-19 salgınının etkisinin sürdüğü 
mayıs ayında nisan ayına göre daha iyi 
bir performans sergiledi ancak geçen 
senenin aynı dönemine göre yüzde 56 
düştü. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İh-
racatçıları Birliği verilerine göre, sektör 
ihracatı mayısta 1 milyar 203 milyon do-
lar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin top-
lam ihracatında yine ilk sırada yer alan 
sektörün ihracat payı da yüzde 12 oldu. 
Sektörün yılın ilk beş ayındaki ihracatı 
ise yüzde 33 düşüşle 8,8 milyar dolar 
olarak kayda geçti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran 
Çelik, “Mayıs ayında Ramazan Bayra-
mı tatili nedeniyle işgünüsayısının dört 
gün az olması da ihracat rakamlarına 
olumsuz yansıdı. Bununla birlikte nisan 
ayında bıraktığımız aylık bazda ihracat 
liderliğini mayıs ayında geri aldık” dedi.

Ürün gruplarındaki 
düşüşler yüzde 50’nin üzerinde
Mayıs ayında binek otomobil ihracatı 
yüzde 52 azalarak 474 milyon dolar olur-
ken, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 57 
düşüşle 451 milyon dolar, eşya taşımaya 
mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 
63 kayıpla 145 milyon dolar ve oto-
büs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 
64 düşüşle 73,5 milyon dolar oldu. Te-
darik endüstrisinin en büyük pazarı olan 
Almanya’ya ihracatta yüzde 60 azalma 

görülürken, yine önemli pazarlardan Ro-
manya’ya yüzde 56, İtalya’ya yüzde 60, 
Fransa’ya yüzde 71, Rusya’ya yüzde 51, 
Birleşik Krallık’a yüzde 76 ve ABD’ye de 
yüzde 72 ihracat düşüşü görüldü. Mayıs-
ta binek otomobillerde önemli pazar-
lardan Fransa’ya yüzde 46, Almanya’ya 
yüzde 33, İtalya’ya yüzde 87, Birleşik 
Krallık’a yüzde 47, İspanya’ya yüzde 55 
ihracat düşüşü yaşandı. Binek otomo-
billerde Slovenya ve Belçika’ya ihracat 
yüzde 6’şar arttı. Eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlarda ise Almanya’ya yüzde 
84, İtalya’ya yüzde 71, Birleşik Krallık’a 
yüzde 37, Slovenya’ya yüzde 46 ve Fran-
sa’ya yüzde 57 ihracat düşüşü görüldü. 
Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubun-
da ise Fransa’ya yüzde 73, Almanya’ya 
yüzde 47, İtalya’ya yüzde 92 ve Roman-
ya’ya yüzde 91 ihracat düşüşü görüldü.

Almanya’ya ihracat yüzde 57 geriledi
Endüstrinin en büyük pazarı olan Al-
manya’ya ihracat mayısta yüzde 57 geri-
leyerek 182 milyon dolar olurken, ikinci 
büyük pazar olan Fransa’ya yüzde 55 
düşüşle 144 milyon dolar, Birleşik Kral-
lık’a yüzde 53,5 azalışla 81 milyon dolar 
ihracat yapıldı. Yine önemli pazarlardan 
İtalya’ya yüzde 76, İspanya ve Roman-
ya’ya yüzde 56’şar, Polonya’ya yüzde 55, 
Hollanda’ya yüzde 52, ABD’ye yüzde 81 
ihracat düşüşü yaşandı.

AB’ye ihracat yüzde 55 düştü
Ülke grubu bazında en büyük pazar 
olan Avrupa Birliği Ülkeleri’ne ihracat 
mayısta yüzde 55 düşüşle 925 milyon 
dolar oldu. AB Ülkelerinin sektörün top-
lam ihracatından aldığı pay yüzde 76,9 
olarak gerçekleşti. Geçen ay Afrika Ül-
kelerine ise yüzde 66, Ortadoğu Ülkele-
rine de 53 ihracat düşüşü yaşandı.
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lOTUS DÖKÜM MaKİna YEnİ İnDÜKSİYOn 
OCağı YaTırıMınDa 5M’İ TErCİH ETTİ

2002 yılında kurulan 5M yılların deneyi-
mi ve yeni teknolojilerle ürettiği indük-
siyon sistemleri ile kısa bir süre içinde 
dünya döküm sektörünün en hızlı bü-
yüyen firması oldu. Kurulduğundan 
beri, 5M 75kw-12.000kw güç ve 100 
kg-25.000kg ergitme kapasiteli indük-
siyon sistemleri ile hizmet vermektedir.

Müşteri memnuniyetini en üst düzey-
de tutan kalite anlayışı ile çalışan 5M 
ISO9001 kalite yönetim sistemiyle ça-
lışmakta ve CE ve GOST-R kalite serti-
fikalarına da sahiptir.

Lotus Döküm Makina firması yeni yatı-
rımı için 5M firmasıyla Haziran ayı ba-

şında (5MPM 2000+350kW 2 x 3 ton 
- melt&hold ) ergitme ocağı sistemi 
icin el sıkıştı. Firma sahibi Haydar Avcı 
Covid 19’dan kaynaklanan küresel 
krize rağmen daha önceden müşte-
rilerle yeni işler için yapılan anlaşma-
larla firmanın krize rağmen büyümeye 
devam edeceğini, bunun bir gereği 
olarakta otomatik kalıplama hattının 
tam kapasite çalışabilmesi için ocak 
yatırımının kaçınılmaz olduğunu be-
lirtti. Tercihlerini 5M firmasından yana 
kullandıklarını söyleyen Haydar Avcı 
karar vermelerinde 5M teknik ekibin 
projeye yaklaşımının Lotus Firmasının 
vizyonuna uygun olmasinin belirleyici 
olduğunu ifade etti.

5M Yönetim Kurulu Üyesi Bilgehan 
Aksu,   2002 Yılında kurulduğu tarihten 
itibaren kaliteye verdiğimiz önem ile 
ülkemiz dışında 35 ülkede tercih edil-
memiz bizi memnun etmektedir. Lotus 
Döküm Makina‘nın yeni yatırımında 
5M İndüksiyon Sistemlerini tercih et-
mesinden dolayı Lotus Döküm Makina 
ailesine teşekkür eder, hayırlı uğurlu 
olmasını dileriz.
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aDaraD a.Ş., ınDUCTOTHErM İlE
ÜrETİM KapaSİTESİnİ YÜKSElTTİ

Sektörün önde gelen firmalarından, 
Adarad A.Ş., Inductotherm ergitme 
sistemleri ile kesintisiz olarak üretim 
kapasitesini yükseltmiş ve ihracat gü-
cünü artırmıştır.

Firma; Inductotherm 2,500 kW VIP 
Power Trak Güç ve Kontrol Üniteli, 
4,000 kg Steel Shell ergitme ocaklı er-
gitme sistemi ve Inductotherm 3,500 
kW VIP Power Trak Güç ve Kontrol Üni-
teli, 6,000 kg Steel Shell ergitme ocaklı 
ergitme sistemleri kullanmaktadır.

Adarad A.Ş Kat Kaloriferleri, Merkezi 
Sistem Isıtma Kazanları, Doğalgaz So-
baları, Döküm Dilimli Radyatörlerdir. 
Bu ürünlerin yanı sıra, yapılan yeni ya-
tırımlarla, otomotiv sektörüne yedek 
parça üretimi, Döküm Rögar Kapağı 
ve Döküm Kanal Izgaraları üretimi de 
yapılmaktadır. Inductotherm Steel 

Shell ergitme ocakları diğer imalatçı-
lardan farklı olarak imal edilmektedir. 
Bütün dış gövde geniş platine çelik 
sacdan , geniş bakım pencereleri ve 
destek kuşakları ile imal edilmektedir. 
Bobinin manyetik alanından gövde-

nin ısınmasını engellemek için man-
yetik akımı yönlendiren silisli sacdan 
söntler bobin çevresinin %65 - 70 ini 
sarmaktadır. Enerji hortumları bobine 
ocak yanlarından bağlanıp güvenli 
ve problemsiz çalışmaktadır. Ocak 
bobini, kalın kesitli elektrolitik bakır 
borudan imal edilmektedir. Bobin 
direkt ocak tabanı üzerine oturtulup 
üstte yüksek alüminalı dökme ref-
rakter bloklar arasına boydan boya 
paslanmaz çelik saplamalar ile mon-
te edilerek daha rijit konstrüksiyon 
sağlanmaktadır. Bobinler özel Indu-
ctoflex ile kaplanarak yüksek izolas-
yon kabiliyeti ve sıcak metal dayanımı 
sağlanmaktadır. 

Bütün farklılıklarımızla sağladığımız, 
yüksek astar ömrü, düşük enerji tüketi-
mi, uzun makine ömrü, az bakım ihtiyacı 
ile elde ettiğimiz düşük imalat maliye-
tiyle, kıymetli müşterilerimize kattığımız 
artı değeri hep birlikte farkındayız.
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gerekli tüm tedbirleri alıp yeni bir iş 
ortamı sağlayarak 11 Mayıs’ta üreti-
me tekrar başlamıştı. O günden beri 
detaylı hijyen ve sosyal mesafe kural-
larını uygulayarak üretime devam edi-
yor. Önlemler arasında; girişte ateş 
kontrolü ve şüpheli bir vaka olması 
durumunda içeri alınmaması, isimlere 
göre oluşturulan renk grupları(her pa-
zartesi yapılan sağlık kontrolü sonrası 
aynı renk grubunda bulunan çalışan-
lar tesise alınmıyor), 1.5m sosyal me-
safe kuralı, fabrika içerisinde kuralların 
gözetilmesi için özel güvenlik bulun-
durulması, temizlik görevlilerinin arttı-
rılması yer alıyor.  

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Ge-
nel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo, 
“Ülkemiz ve dünyamız genelinde zorlu 
koşullarda mücadele ettiğimiz bugün-
lerde, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 
olarak gerekli tüm tedbirleri alarak üre-
time tekrar başlamıştık. Ülkemize ve Sa-

TOYOTa OTOMOTİv SanaYİ TÜrKİYE 
YaKlaŞıK 800 KİŞİlİK İSTİHDaM SağlaYaCaK

Tüm çalışmalarıyla Türkiye ve üretim fa-
aliyetlerini gerçekleştirdiği Sakarya’ya 
katkı sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi 
Türkiye, İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğü 
ile kayıtlı ve nitelikli işgücünün des-
teklenmesi için kısa süreli adaptasyon 
ve sertifika eğitimleri düzenlenmesine 
ilişkin protokol imzaladı. Protokol imza 
toplantısına, Toyota Otomotiv Sanayi 
Türkiye yöneticileri ile İŞKUR Müdürü 
Tekin Kaya katıldı. Bu proje ile İŞKUR’a 
kayıtlı iş arayanlar, kaynak, montaj ve 
boya işçiliği alanlarında 800 kişinin eği-
tim sonrası fabrikada istihdam edilmesi 
sağlanacak. Eğitim programlarına katı-
lım sağlayan sözleşmeleri çalışanların 6 
aylık çalışma sonrasında uygun görül-
mesi halinde Toyota Otomotiv Sanayi 
Türkiye’de kadrolu çalışan olma imkâ-
nına da sahip olabilecek.  

Koronavirüse karşı önlemler eksik-
siz bir şekilde devam ediyor
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 

karya’mıza katkı sağlamaya devam ede-
rek ve üretim ve ihracat hedeflerimizi 
artırarak sürdürebilmek için önümüzde-
ki aylarda mevcut kadromuza yaklaşık 
800 kişilik bir istihdam sağlamayı planlı-
yoruz” dedi ve İŞKUR’a destekleri dola-
yısıyla teşekkürlerini bildirdi. 

Katılımcı Şartları ve Başvuru Şekli
Mesleki eğitim kursuna katılmak is-
teyen iş adaylarının; bay, en az lise 
mezunu, Sakarya’ da ikamet ediyor 
olması ve askerliğini tamamlamış ya 
da en az 6 ay tecilli olması şartlarını ta-
şımaları gerekiyor. Bu şartları taşıyan 
iş adayları, Sakarya Çalışma ve İş Ku-
rumu İl Müdürlüğüne veya Belediye-
lerde bulunan İŞKUR Temsilciliklerine 
başvuru yapabilecekler.

Yan Sanayi de kazanacak
Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İlk Mü-
dürü Tekin Kaya, “İlimizin istihdamına 
güçlü destek veren Toyota Otomotiv 
Sanayi Türkiye’nin yeniden tam kapasi-
te ile üretime başlaması, firmaya bağlı 
yan sanayinin de işbaşı yapmasını be-
raberinde getirmektedir. Bütün sektör-
lerde virüse karşı kontrollü ve tedbirli 
istihdam bilincinin oluştuğunu, Toyota 
Otomotiv Sanayi Türkiye’nin bu bilinçle 
800 kişilik işçi alma taleplerinin memnu-
niyet verici olduğunu” dile getirdi.

İŞKUR Müdürü Tekin Kaya ise, İŞKUR’un 
istihdam teşvik programlarının devam 
ettiğini hatırlatarak, 1 Haziran 2020 tarihi 
sonrasındaki normalleşme sürecinde is-
tihdamını artıracak işverenleri istihdam 
teşviklerden yararlanmaya davet etti. 
İşverenlerin, İŞKUR işbaşı eğitim prog-
ramları ile yeni işe alımlarda alacakları 
işçilerin 3 aydan 6 aya kadar ücretlerinin 
kurum tarafından ödenmesi teşvikinden 
de yararlanacağını da belirtti. 

Koronavirüs pandemisine yönelik gerekli tüm tedbirleri ala-
rak üretime tekrar başlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türki-
ye, üretim ve ihracat hedeflerini artırmak ile birlikte işgücü-
nü desteklemek için önümüzdeki aylarda İŞKUR üzerinden 
yaklaşık 800 kişilik istihdam sağlayacak.  
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aSaŞ, 10 ÜlKEnİn YEr alDığı aB 
FOn DESTEKlİ rETrOFEED prOjESİnDE 
ÖnEMlİ Bİr parTnEr KOnUMUnDa 

Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından 
ASAŞ, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 
araştırma ve yenilik programı çerçe-
vesinde fonlanan ve Avrupa Komis-
yonu’nun desteğiyle hayata geçirilen 
RETROFEED Projesi’nin 10 ülkedeki 
18 ortaklarından biri oldu. İspanya Za-
ragoza’da bulunan Enerji Kaynakları ve 
Tüketim Araştırma Merkezi CIRCE Vakfı 
tarafından koordine edilen proje, sera-
mik, çimento, alüminyum, çelik ve zirai 
kimyasal gibi enerji yoğun sektörlerde 
üretim proseslerinin yeniden şekillendi-
rilerek değişken, biyo-bazlı ve döngüsel 
hammaddelerin kullanılmasını sağlayıp 
kaynak maliyetinde % 22, enerji verimli-
liğinde % 19 artış, bunun sonucunda ise 
maliyetlerde ve karbon emisyonlarında 
azalma sağlamayı hedefliyor.

Projenin ilk toplantısı, 26-27 Kasım 
2019 tarihleri arasında Brüksel’de 
gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya 
ASAŞ’ı temsilen Enerji Müdürü Hasan 
Basri Taşkın, Ar-Ge Müdürü Görkem 
Özçelik ve Fon Destekli Projelerden 
sorumlu Ar-Ge Mühendisi Zeynep 
Tutku Özen katıldı. Alüminyum en-
düstrisinde RETROFEED çözümleri-
nin validasyonu yapılması görevine 
liderlik eden ASAŞ, toplantıda Ar-Ge 
faaliyetleri ve kapasite sunumunun 
ardından, proje sonrasında hedefle-
nen enerji karlılığı ve hurda alümin-
yum kullanımında artışı aktardı. 

Nisan 2023’te tamamlanması hedef-
lenen projeyle seramik, çimento, 
alüminyum, çelik ve zirai kimyasal 
gibi sektörlerde mevcut prosesle-
re alternatif yaratılarak, tesiste elde 
edilen atık ve / veya yan ürünlerin 
hammadde karışımlarının entegras-
yonu, mevcut fırın / reaktör besleme 
stoku tedarikini tamamlamak için atık 
maddelerin tesis dışından verilmesi, 
biyo-bazlı kaynakların hammadde 
olarak kullanılması, mevcut fosil ya-
kıt talebini azaltmak için biyo bazlı 
yakıtların yanması ile çelik sanayi 
artıklarının ve diğer sanayi sektörle-
rinden benzer diğer artıkların alter-
natif hammadde olarak kullanılması 
amaçlanıyor.

ASAŞ, enerji yoğun sektör-
lerde kaynak kullanımında 

tasarruf ve enerji verim-
liliği sağlamak hedefiyle, 

Avrupa Birliği’nin Horizon 
2020 araştırma ve yenilik 

programı çerçevesinde 
fonlanan ve Avrupa Ko-
misyonu’nun desteğiyle 

hayata geçirilen RETRO-
FEED Projesi ortakları 

arasında yerini aldı. 10 ül-
keden 18 şirketin katıldığı 
ve 2023’te tamamlanması 

planlanan projenin ilk 
toplantısı Kasım 2019’da 

Brüksel’de gerçekleştirildi.
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DÜnYaYa raYlı SİSTEMlEr İÇİn 
TraFO İHraÇ EDEn TÜrK MarKaSı

Üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve ihracat oranı açısından Tür-
kiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektörünün lider firması 
konumunda olan Elektra Elektronik, transformatör üretimi ile de-
miryolu sektöründe de önemli rol oynuyor. Raylı sistem projelerin-
de kullanılan Elektra Elektronik’in trafoları, CE işaretli ve Avrupa 
standartlarına uygun bir şekilde Türk mühendisler tarafından ta-
sarlanarak ülkemizde üretiliyor. Türkiye’deki çok sayıda projede 
kullanılan Elektra Elektronik transformatörleri, hızlı tren konu-
sunda dünyaya referans olan Çin’de de yoğun olarak tercih ediliyor. 

Transformatör (trafo) üretmek amacıyla 
40 yıl önce kurulan ve bugün 6 kıtada 
60’a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ile 
elektronik ürün ihracatı gerçekleştiren 
Elektra Elektronik, ileri teknoloji transfor-
matörleri ile demiryolu sektöründe de 
yoğun ilgi görüyor. Şirketin raylı sistem 
transformatör ürün grupları arasında; 
izolasyon transformatörleri, şebeke ve 
katener izolasyon trafoları ile teknik bina 
yükseltici ve indirici trafoları yer alıyor. 

Türkiye’deki trenlerin
transformatörlerini üretti, 
Çin’in dikkatini çekti
Demiryolu projelerine yüksek katma 
değerli çözümler sunan transforma-

vagonun altında trafoları ile yer alı-
yor. Sektöründe sahip olduğu tecrü-
be ve transformatörlerinin kaliteleri 
ile Çin’in de dikkatini çeken Elekt-
ra Elektronik, hızlı tren konusunda 
dünyaya referans olan Çin’in demir-
yolu projelerinde de tercih ediliyor. 
Elektra Elektronik’in ülkemizdeki de-
miryolu referans projeleri arasında; 
Konya-Ankara yüksek hızlı tren hattı, 
IKZ (Irmak-Karabük-Zonguldak) hat-
tı, İZMİR (Selçuk-Çamlık) hattı, EKB 
(Eskişehir-Kütahya-Balıkesir) hattı, 
SAKA (Samsun-Kalın) hattı, BAME 
(Bandırma-Balıkesir-Menemen) hat-
tı, GSM-R (Kayseri-Sivas-Çetinkaya) 
hattı, BAŞKENT RAY hattı, Ankara 
Kuzey Sincan hattı ile Ankara yüksek 
hızlı tren bakım merkezi ve Trakya 
(Edirne-Uzunköprü Tekirdağ-Pehli-
vanköy) istasyonları yer alıyor.  

CE işaretli ve Avrupa standartlarına 
uygun transformatörler
Hareket eden trenin sinyalizasyon 
sisteminin besleme ünitelerinde kul-
lanılan trafolar, Elektra Elektronik’in 
Türk mühendisleri tarafından ülkemiz 
sınırları içinde tasarlanarak üretiliyor. 
Yüksek manyetik geçirgenlikli demir 
nüve, isteğe göre bakır veya alü-
minyum sarım, düşük kayıp, yüksek 
verim, maksimum izolasyon seviyesi, 
sessiz çalışma ve neme karşı koruma 
için vakumda vernikleme gibi özellik-
leriyle öne çıkan Elektra Elektronik 
transformatörleri, CE işaretli ve Av-
rupa standartlarına uygun olarak ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi altında 
üretiliyor. İleri teknoloji ile üretilen 
Elektra Elektronik transformatörleri; 
yüksek ürün kalitesi, enerji kalitesi, 
besleme ve kompanzasyon ihtiyaçla-
rına çözüm sunuyor.

tör sektörünün öncü markası Elekt-
ra Elektronik, ürünlerini Türkiye’de 
üretiyor ve kullanımda olan pek çok 
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BU OTOMaT HEM aTEŞ ÖlÇÜYOr 
HEM DE EllErİ DEZEnFEKTE EDİYOr

Akıllı otomat sistemleri geliştiren ve üreten Timtaş Yönetim A.Ş, şim-
di de COVID-19 sonrasındaki hayata yönelik yeni bir ürün ortaya 
çıkardı. Pugemak-Hijyenmatik isimli otomat hem vücut ısısını ölçü-
yor hem de elleri dezenfekte ediyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Akay, Pugemak-Hijyenmatik’le hastalıkların bulaşma ora-
nını azaltmayı ve sağlıklı bir sosyal yaşam hedeflediklerini açıkladı.

Sosyal yönü güçlü otomatlar geliştiren 
ve projeler üreten Timtaş Yönetim A.Ş, 
geliştirdiği Pugemak-Hijyenmatik isimli 
akıllı otomatla, insanların sağlıklı kalma-
sını ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını 
durdurmayı hedefliyor.

Timtaş Yönetim A.Ş Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Akay, “Pugemak-Hij-
yenmatik isimli otomatımız, kendisine 
yaklaşan ve önünde duran kişiyi algı-
lıyor, önce vücut ısısını ölçüyor ardın-
dan da ellerini dezenfekte etmesini 
sağlıyor. Bu işlemler sırasında kişi hiç-
bir şekilde otomata temas etmiyor. 

Böylece olası virüs bulaşmalarını da 
önlemiş oluyoruz.” diye konuştu. 

Kişinin vücut ısı değerinin otomat 
üzerindeki ekrana yansıtarak gösteril-
diğini belirten Akay, “Buradaki temel 
amacımız, korona virüsün en önemli 
belirtilerinden olan vücut ısısını ölç-
mek ve kişiyi bilgilendirmek. Bu sa-
yede kişi olağan dışı bir durum gör-
düğünde hızlıca sağlık kuruluşlarına 
başvurabilecek.”  ifadelerini kullandı.

Otomatın kapalı veya açık alanlarda 
kullanılabildiğini dile getiren Akay, 

“İnsanın olduğu her yerde sağlığı 
garanti altına almalıyız. Özellikle 
kalabalık ortamlarda virüsün bula-
şabileceği yerlere temas etme ihti-
mali her zaman var. Bu otomat sa-
yesinde kişiler herhangi bir noktaya 
temas etmeden ellerini dezenfekte 
edebilecek. AVM, okullar, bankalar, 
fabrikalar, oteller, hastaneler, spor 
salonları gibi birçok alana güvenle 
giriş-çıkış yapabilecekler.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Pugemak-Hijyenmatik’in akıllı ya-
zılımlarla donatıldığını vurgulayan 
Akay, kaç kişinin dezenfektandan 
faydalandığı, dezenfektan deposu-
nun doluluk durumu, ortam sıcaklığı 
gibi verilere eş zamanlı erişim sağla-
nabildiğini ifade etti. 

Halihazırda birçok belediye ve markayla 
görüşmeler, iş birlikleri yaptıklarını belir-
ten Akay, temiz bir çevre ve sağlıklı bir 
toplum hedefi için projeler geliştirmeye 
devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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MaDE İn STEEl 2021: YEnİ EKOnOMİK 
EKOSİSTEMDEKİ gEnİŞlETİlMİŞ TEDarİK ZİnCİrİ

Fieramilano Rho’daki diğer üç önemli uluslararası fuar ile aynı za-
manda gerçekleşen etkinliğin dokuzuncusu olacak (17-19 Mart 2021). 
Made in Steel ile çelik profesyonelleri için yeni fırsatlar yakalanacak.

Güney Avrupa’daki ana Konferans ve 
Sergi olan Fieramilano Rho’da 17-19 
Mart 2021 tarihleri arasında çelik en-
düstrisine adanmış Made in Steel’in 
dokuzuncusu doğru yolculuk dur-
maksızın ilerliyor.

Etkinlik, uluslararası ticaret fuarı tak-
viminin ilk çeyreğinde bir kez daha 
orijinal mekanın da gerçekleşecek 
ve B2B randevusu olarak gerçekleş-
tirilecek. Ayrıca aynı tarihte üç fuar-
da gerçekleşecek. İnşaat ve tasarım 
sektörünün önde gelen fuarı MADE 
expo (17-20 Mart); Lamiera, UCIMU 
i tarafından tanıtılan uluslararası sac, 
metal işleme tezgahı endüstrisine 

adanmıştır (17-20 Mart); Transpotec 
Logitec, taşımacılık ve lojistikte önde 
gelen sergi (18-21 Mart).

Etkinliklerin bir araya gelmesi daha 
fazla değer katacak, yeni fikirlerin do-
laşımını teşvik edecek, farklı sektörler-
den profesyoneller arasında verimli 
bir deneyim alışverişine izin verecek 
ve aksi takdirde başarılması zor olacak 
iş fırsatları sağlayacaktır. B2B2B mantı-
ğı, bir etkinlikten diğerine hareketleri 
kolaylaştıracak, böylece ziyaretçiler ve 
katılımcılar, diğer sektörlerden fikir ve 
kirlilik alışverişi ile yeni iş fırsatlarından 
ve profesyonel güncellemeden yarar-
lanabilecekler. Eşzamanlılık, mükem-

mel fiziksel ve dijital alanlar ve hizmet-
ler sunan, tüm sektörler için ulusal ve 
uluslararası referans merkezi olan Fie-
ra Milano tarafından sunulan ortamın 
geliştirdiği sistem yaklaşımı ile yeni 
sinerjileri teşvik edecektir.

“Covid-19 salgınları, küresel ve yerel 
ekonomik dengeleri kökten değiştiren 
yeni bir varoluş ortamı yarattı. Hepimiz 
önemli bir şey öğrendik: daha işbirlik-
çi, daha açık ve daha sürdürülebilir kal-
kınma modellerine ihtiyaç var. Made 
in Steel’i artık ürün mantığını takip 
etmeyen, ancak genişletilmiş bir teda-
rik zinciri ve ekonomik bir ekosisteme 
sahip olan ilişkiler için genişletilmiş bir 
platform olarak yeniden düşünmek 
gerekiyordu ”diyor Made in Steel’in 
başkanı ve CEO’su Emanuele Moran-
di. Steel ile Lamiera, MADE expo ve 
Transpotec Logitec, katılımcılarımızın 
ve ziyaretçilerin çelik sektörü ile ilgili 
ve çelik sektörü için gerekli olan şir-
ketlerle yeni ilişkiler kurmalarına izin 
verecek ve kısıtlı hareket özgürlüğü 
çağında, genişletilmiş tedarik zinciri-
nin ana aktörleri toplanacak yeniden 
bir araya getirme cesaretini artırmak 
için iş fırsatlarını optimize etmek ve 
fikir alışverişini teşvik etmek, “önce””.

Made in Steel, Güney Avrupa’daki 
uluslararası çelik tedarik zincirine adan-
mış en önemli etkinliktir. Siderweb ta-
rafından organize edilmektedir - Çelik 
endüstrisinde uzmanlaşmış bilgi, ana-
liz ve danışmanlık için ana İtalyan or-
ganı olan çelik topluluğu.
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E-TİCarET SİTElErİ 
ŞanTajlarla KarŞı KarŞıYa

Siber dolandırıcılar; Almanya, ABD, Brezilya, İtalya, Hindistan, İspan-
ya ve Beyaz Rusya merkezli 30’u aşkın e-ticaret sitesinin müşteri veri-
lerini çalarak, bunları sızdırmakla tehdit etti. Siber güvenlik kuruluşu 
ESET’in  tespitlerine göre siber hırsızlar, bilgileri sızdırmamanın kar-
şılığında her bir şirketten 0,06 bitcoin (yaklaşık 537 dolar) fidye istedi. 

Çeşitli kıtalardaki birçok e-ticaret web 
sitesinin müşteri veritabanı, bilinme-
yen bir satıcı tarafından halka açık bir 
web sitesinde satışa çıkarıldı. Siber 
güvenlik kuruluşu ESET’in ulaştığı bil-
gilere göre, kişisel veri listesi en az 1 
milyon 62 bin satırdan oluşuyor. Ele 
geçirilen bilgiler, yağmalanan pera-
kendeciye bağlı olarak değişmekle 
birlikte ağırlıklı olarak e-posta adresle-
ri, karmaşık parolalar, posta adresleri, 
cinsiyet ve doğum tarihleri içeriyor.

Haberi ilk kez duyuran ve saldırıya uğ-
ramış sitelerden bazılarını listeleyen 
Bleeping Computer haber sitesine 
göre, saldırıya uğrayan e-ticaret site-
lerinin çoğu Almanya, ABD, Brezilya, 
İtalya, Hindistan, İspanya ve Beyaz 
Rusya merkezli. Siber suçlular, kısa sü-

rede ödeme yapılmaması durumun-
da verileri yayınlamakla tehdit ediyor.
 
Hırsızın kimliği belirsiz 
Hırsızların kim olduğu belirsizliğini ko-
ruyor, ancak görünüşe göre halka açık 
webde bulunabilecek, hiç korunmayan 
veya yetersiz korunan sunucuları hedef-
lediler. Mağazaların SQL veritabanlarını 
kopyalayıp bunları yayınlama veya veri-
leri uygun gördükleri şekilde kullanma 
tehdidinde bulunarak 0,06 bitcoin (yak-
laşık 537 dolar) fidye talep ediyorlar.

Bazı mağazalar 
muhtemelen ödeme yapmış 
Korsanların kripto para cüzdanlarında 
yakın zamanda 5,8 bitcoin (yaklaşık 52 
bin dolar) tutarında işlem kaydedilmiş 
olması, bazı mağazaların fidye talep-

lerini yerine getirmiş olabileceğini dü-
şündürüyor. Ne yazık ki bir siber suçluya 
fidye ödeyerek, verileri iade etseler bile 
satmayacaklarını bilmenin hiçbir yolu 
yok. Geçmişte böyle durumlarla karşı-
laşan fidye yazılımı kurbanları oldu. 

Büyük olasılıkla daha fazla ihlal var
Bleeping Computer, yaklaşık 31 ça-
lıntı veritabanının satışa sunulduğunu 
tahmin ediyor. Korsanların bitcoin ad-
resleriyle ilgili kötüye kullanım rapor-
larının sayısına göre site, bunun genel 
sayının sadece bir kısmı olduğunu dü-
şünüyor. En yeni veritabanı Mart ayına 
ait. Ayrıca her liste bir veri örneği içe-
riyor ve bu sayede potansiyel alıcılar 
ürünleri kontrol edebiliyor.

Bu bilgilerle bireyler de hedef alınabilir
Siber suçlular, elde ettikleri verileri, kim-
lik hırsızlığı çabaları veya çeşitli oltalama 
(phising) hedefleri de dahil olmak üzere 
her türlü zararlı faaliyet için kullanabilir-
ler. Müşteri olarak alabileceğiniz asgari 
önlem, sitelerdeki şifrenizi değiştirmek 
ve şüpheli e-postalara dikkat etmektir.

E-ticaret siteleri 
suçlular için cezbedici hedef
Müşterileri hakkında saklayabildikleri 
kişisel verilerin zenginliği göz önüne 
alındığında, e-ticaret siteleri kötü niyetli 
kişiler için oldukça cezbedici bir hedef 
haline geliyor. Bu arada ele geçirme ve 
şantaj kampanyaları kesinlikle yeni bir 
yaklaşım değil. Bu tür saldırılar geçmiş-
te de büyük yankı uyandırmış, örneğin 
2017 yılında popüler “Game of Thro-
nes“ dizisinin yapımcısı HBO şirketi de 
dahil olmak üzere eğlence endüstrisin-
de tanınmış isimleri etkilemişti.
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SPECTROLAB S

Çeliklerde 20 Sn.nin altında analiz süresi
Çok daha az bakım gereksinimi
Çok daha düşük tayin limitleri
% 27 daha az hacim
iCAL 2.0 – tek numune kalibrasyonu

SPECTROMETRE

SPECTROLAB S – Üst Seviye
Spektrometrelerde “Gerçek” 
Bir Devrim



www.metaldunyasi.com.tr28

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

METAL DÜNYASI DERGİSİ Sayı: 324 / Haziran 2020

SağlıK SEKTÖrÜnDE TEMaSSıZ 
KOvİD-19 TESTİ DÖnEMİ

Merkezi Almanya Bavyera’da bulunan BoKa Automatisierung şir-
keti tarafından tasarlanan temassız korona testi uygulamasında 
FANUC robotları kullanılacak. Bu yenilikçi sistemin sağlık sektö-
ründe kabul edilmesi durumunda, test istasyonlarında bulaşma 
riskinin azalacağı ve sağlık çalışanlarının hastanelerde, bakım ev-
lerinde ve sağlık kuruluşlarında daha efektif bir çalışma modeline 
geçebileceği öngörülüyor. Temassız olarak sistem başına 24 saat 
aralıksız çalışma ile günde 500 civarında numune toplanabiliyor. 

Tüm toplumları etkisi altına alan Ko-
vid-19, özellikle sağlık sektörü çalışan-
larının gündemini oldukça değiştirdi. 
Kovid-19 virüsünün kendisi kadar test 
işlemleri de sağlık sektörünü aylardır 
hummalı bir çalışmanın içine itti. Birçok 
ülkede test konusunda ciddi bir dar-
boğaz yaşanırken ikinci dalga beklen-
tisi de endişeli bir süreci beraberinde 
getirdi.  Bu bağlamda test süreçlerine 
ilişkin alternatif çözümler arayan üreti-
cilerden ilk adım Almanya Bavyera’da 
bulunan BoKa Automatisierung şirke-
tinden geldi. BoKa Automatisierung,  
temassız bir prototip geliştirerek, test-

leri gerçekleştirmek ve numune topla-
mak üzere tıbbi personel yerine bir vi-
deo sistemi ile birlikte çalışan FANUC 
robotunu devreye soktu. 

FANUC robotu LR Mate 200iD/7L 
test istasyonunu yönetiyor
Tamamen otomatik çalışan test, oto-
mobil içinde veya yürüyerek test is-
tasyonuna gelen kişilere uygulanan 
bir prosedür ile çalışıyor. Başlangıçta 
istasyona gelen her bir kişi ellerini de-
zenfekte ediyor ve kimlik kartını oku-
tuyor. Önceden bir kod alınarak kayıt 
yaptırmanın mümkün olduğu sistem-

de kişisel veri, barkodlu bir test tüpüne 
atanıyor.  Bir FANUC robotu, barkodu 
okuyor, test çubuğunu test yapılacak 
kişiye veriyor ve bu kişi testi video ta-
limatlarının yardımıyla kendi başına 
gerçekleştiriyor. Son olarak robot, kul-
lanılmış test tüpünü alarak laboratuva-
ra götürülene kadar muhafaza ediyor. 
İstasyon içerisinde, 911 mm erişime 
sahip uzun kollu bir robot olan altı ek-
senli FANUC LR Mate 200iD/7L kulla-
nılıyor. Kontrol sistemi, yerden tasarruf 
etmek amacıyla çalışma tezgahının al-
tında yer alırken çalışma alanını kulla-
nılabilir kılmak amacıyla robot asılmış 
durumda bulunuyor. Bu yerleşim, LR 
Mate’in çalışma tezgahının her iki ta-
rafında da çalışmasına olanak sağlıyor. 

1 günde 500 numune
Her bir testin kullanılabilir olmasından 
emin olmak için swab toplama tıbbi 
eğitim sahibi bir kişi tarafından kame-
ra ile izleniyor.  Video sistemi ve robot-
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lar birçok önemli adımı gerçekleştirdiğinden, bir 
doktor birden fazla test istasyonunu eş zamanlı 
olarak kontrol edebiliyor ve bu sayede toplu test 
yapan diğer doktorlar ve tesislerin üzerindeki iş 
yükü azalıyor. Öte yandan, otomatik sistem, hızlı 
test gerçekleştirmek için de kullanılabiliyor. Açıkla-
yıcı videonun uzunluğuna bağlı olarak bir test dört 
ila altı dakika sürüyor. Sistem aynı anda iki kişi için 
tasarlandığından, temassız olarak sistem başına 24 
saat aralıksız çalışma ile günde 500 civarında nu-
mune toplanabiliyor.

FANUC Deutschland GmbH Genel Müdürü Ralf 
Winkelmann, “FANUC robotları, insanlar için 
tehlikeli olabilecek veya tekrar eden süreçler 
barındıran pek çok alanda başarı ile kullanıla-
biliyor. Robotlarımız, koronavirüs test sürecinin 
gelecekte daha güvenli ve etkin şekilde gerçek-
leştirmesini sağlayacak ve böylece içinde bulun-
duğumuz zor dönemi atlatma noktasında önem-
li katkılar sunacak.” dedi. 

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

BALINIT TISAFLEX: İşlenmesi zor 
malzemeleriniz için maksimum 
performans

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

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

www.oerlikon.com/balzers
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KOBİ’lErE DİjİTal DÜnYanın Kapıları aÇılıYOr 

EG Bilişim Teknolojileri, yeni bir projeyle küçük ve orta ölçekli iş-
letmeleri dijital pazarlamanın avantajlarıyla tanıştırıyor. Koro-
navirüs sürecinde ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen KOBİ’lerin 
hedef kitlelerine ulaşmalarını sağlayacak proje, Haziran sonuna 
kadar ücretsiz olarak sunulacak.

Türkiye’de başta KOBİ’ler olmak üze-
re iş dünyası, Covid-19’un olumsuz 
etkilerini azaltmak için dijital pazar-
lamaya ağırlık verme eğilimi göste-
riyor. We Are Social 2020 raporuna 
göre, nüfusu 82 milyonu aşan ülke-
mizde 62 milyon internet kullanıcı-
sı var. 54 milyon kişinin aktif sosyal 
medya kullanıcısı olduğu ülkemizde, 
kişi bazında günde ortalama 7,5 saat 
internete bağlı kalınıyor. Dijital or-
tamın yoğun olarak kullanıldığı Tür-
kiye’de dijital pazarlama hacmi her 
geçen yıl büyüyor. 

KOBİ’lerin yüzde 71’i dijital 
mecraları tanıtım amacıyla kullanıyor
Facebook’un Future of Business ra-
poruna göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin 
yüzde 71’i yeni ürün veya hizmetle-
rini tanıtmak için dijital platformları 

han Bülbül şu bilgileri paylaştı: “Türk 
ekonomi yapısının yüzde 99,83’ünü 
oluşturan KOBİ’lerin koronavirüs ne-
deniyle yaşadığı pazarlama sıkıntısını 
minimalize etmek üzere farklı hizmet 
kapsamı bulunan üç ayrı dijital pa-
zarlama paketini kullanıma sunduk. 
‘Yeni başlayanlar için Google Ads 
reklamları’ paketlerimiz ile etkin des-
tek ve hizmetlerle KOBİ’lerin yenilik-
çi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya 
ulaşmalarını sağlayarak ekonomik 
kalkınmadaki paylarını artırmalarına 
katkı sağlıyoruz. İşletmelerin bu hiz-
metten ücretsiz faydalanmaları için 
linkte açılacak formu doldurmaları 
yeterli. Ardından Google Ads reklam 
hesapları ve reklam kampanyaları üc-
retsiz olarak açılacak ve herhangi bir 
hizmet bedeli ödemeyecekler. Üstelik 
bu süreçte reklam yayınlamaya başla-
yan işletmelerin hesaplarına 45 gün 
içerisinde ilave 150 TL ‘ye kadar he-
diye reklam bütçesi de yüklenecek.” 

Koronavirüs nedeniyle ticari 
faaliyetleri olumsuz etkilenen 
KOBİ’lere destek 
Türkiye’nin ilk Google SMB Premier 
partnerlerinden EG Bilişim Teknoloji-
leri tarafından hizmete sunulan “Yeni 
başlayanlar için Google Ads reklam-
ları” destek paketleri, dijital pazarla-
ma ile henüz tanışmamış işletmelerin 
bu alanı etkin kullanarak ekonomik 
performanslarını artırmayı hedefliyor. 
Haziran sonuna kadar ücretsiz kullanı-
labilen reklam paketleri cazip çözüm-
ler sağlıyor. Koronavirüs sürecinde 
ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen 
KOBİ’lerin büyümesine katkı sağla-
yacak destek, kurulum hizmeti ve op-
siyonel olarak sunulan optimizasyon, 
iletişim ve ileri seviye hizmetler ile iş-
letmelerin dijital dünyada daha etkin 
rol oynamasını sağlıyor.

kullanıyor. Online araçları, müşteri-
ler ve tedarikçilerle iletişim kurma 
amacıyla kullananların oranı yüzde 
63. İnterneti ürün veya hizmet satışı 
için kullanan KOBİ’lerin oranı yüzde 
56 iken, bilgi edinmek amacıyla kul-
lananlarınki ise yüzde 58. Bu durum, 
markaları arama motorlarında üst 
sıralarda çıkmak ve kolay bulunmak 
için reklam vermeye yöneltiyor. KO-
Bİ’ler dijital pazarlamada doğru stra-
tejiyi belirleme ve etkili adımlar atma 
konusunda çaba gösteriyor.

Ekonominin yüzde 99’unu oluşturan 
KOBİ’lere dijital pazarlama dopingi
Koronavürüs nedeniyle pazarlama sü-
recinde sorun yaşayan, hedef kitlele-
rine ulaşamayan işletmeler için geliş-
tirdikleri destek paketlerine değinen 
EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gök-
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BUrDa BEBEK YÜZDE 40 BÜYÜYECEK

Anne ve bebeklere özel ürünler geliştiren Burda Bebek, yerli üretim gü-
cüyle Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Türki cumhuriyetleri dahil 40’ın 
üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Üretim tesisinde yılda 8 milyon 
adet emzik, 5 milyon biberon üreten Burda Bebek, bu yıl üretim kapasite-
sini yüzde 20 arttırarak, yılı yüzde 40 büyümeyle kapamayı hedefliyor.

Yılda 8 Milyon Emzik 5 Milyon Biberon Üretiyor

Türkiye’nin lider anne ve bebek ürün-
leri markası Wee Baby ile birlikte 
MyCey, Bebsi ve İngiltere’nin 1 nu-
maralı bebek beslenme ürünleri mar-
kası Tommee Tippee’yi bünyesinde 
bulunduran Burda Bebek Ürünleri, 
COVID-19 salgını sürecinde de ham-
maddeden üretime, depolamadan 
transfere kadar tüm süreçlerde çalışan 
ve toplum sağlığı için tedbirleri alarak 
üretime devam etti. Üretim tesisinde 
emzik, biberon ile birlikte 50’nin üze-
rinde farklı ürünü üretme kapasitesine 
sahip olan Burda Bebek, 2020 yılında 
kapasite artırımına gitmeyi ve ihracatı-
nı artırarak büyümeyi planlıyor.

“Annelerin her zaman yanındayız”
Üretim kapasitelerinin yanı sıra büyük 
ve yetkin satış ekibi ile yaygın dist-
ribüsyon güçleriyle öne çıktıklarını 

kadar tüm ürünlerimizle anne ve be-
beklerin yanında olduk. Altyapı gücü-
müze inanıyoruz, bu süreçte daha da 
çok öne çıkan satış ve distribüsyon 
gücümüzü bir platform gibi kullan-
mak istiyoruz. Bunun ilk adımı olarak 
İngiltere’nin 1 numaralı bebek bes-
lenme ürünleri markası olan Tommee 
Tippee’nin Türkiye distribütörlüğünü 
aldık. Bu yıl bazı otomasyon yatırım-
larımızla birlikte üretim kapasitemizi 
yüzde 20 artıracağız. Yıl sonu hedefi-
miz yüzde 40’a varan bir büyüme ora-
nına ulaşmak.” diye konuştu.

“Yerli üretim gücümüze güveniyoruz”
COVID-19 salgını sürecinde yerli üre-
timin ne kadar önemli olduğu bir kez 
daha ortaya çıktığı söyleyen Arma-
ğan, şöyle devam etti: “Mart ayında 
çok hızlı aksiyon alarak tüm planla-
malarımızla birlikte şirket içi üst düzey 
önlemlerimizi aldık. Üretim tesisimiz 
ve çalışma alanımız için gerekli sağlık 
ve hijyen koşulları sağlandı. Çalışan-
larımızın bu sürece adapte olmasını 
sağlayacak planlarımızı yaptık. Ham-
madde ve ürün stoklarımız uzun bir 
süre yetecek şekilde organize ettik. 
Tüm tedbirlerimiz doğrultusunda üre-
tim ve tedarik zincirimizde bu zamana 
kadar sorun yaşamadık.” 

40’tan fazla ülkeye 
anne-bebek ürünleri ihraç ediyor
Sürekli olarak yenilikçi ürünler geliş-
tirmeye devam ettiklerini kaydeden 
Armağan, “Avrupa, Ortadoğu, Afrika 
ve Türki cumhuriyetleri dahil 40’ın üze-
rinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 
Avrupa, Amerika, Ortadoğu pazarları 
güçlenmek istediğimiz pazarlar. 2020 
yılında ihracatımızı 2 katına çıkarmayı 
hedefliyoruz.” dedi.

söyleyen Burda Bebek Genel Müdürü 
Zeki Armağan, “Burda Bebek olarak 
zor dönemlerde de anneler ve bebek-
lerinin ihtiyaçlarını karşılamak için üst 
düzey önlemlerimizle aralıksız üretime 
devam ettik. Biberondan emzikle-
re, bakım ürünlerinden aksesuarlara 



arDÖKÜM a.Ş, YEnİ DÖKÜM TESİS YaTırıMınDa 
ınDUCTOTHErM grOUp’U TErCİH ETTİ

ROTUS
ULTRA HASSAS YÜKSEK TORKLU HAVALI EL TAŞI

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

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

Özel sistem kanatlı hava motoru 

14 farklı el aleti ve 3 çeşit ara eklenti ile sonsuz 
uygulama kapasitesi.

Tüm uygulamalar için 17 çeşit
ek aparat opsiyonu

Bükülemeyen hortum
Hortumun bükülmesini önlemek için motor ve hortum 
arasında 360˚ Bükümsüz hortum bağlanır.

Kalem tipi Parlatıcı ve El Taşı

Ürün
Kodu 1307 Model ML-8 Strok

(0.8 mm)

Doğrusal Hareket

ø1
5

85.4

Hız  
Uygun hava basıncı
Hava tüketimi
Maksimum tork gücü
Çıkış gücü 

Özellikleri:

: Maks. 30000 devir  (0.4 MPa)
: 0.3-0.45 MPa
: 75 NL/min
: 6.6 cN-m (0.4 MPa)
: 46 W

-1

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

Rotus Serisi Özellikleri:

TAKIM TEZGAHLARI

İmes Sanayi Sitesi  
A Blok 103. Sokak No:1A 

Yukarı Dudullu / Ümraniye İSTANBUL 
info@tandem.com.tr    www.tandem.com.tr 

JAPON
MENŞEİLİDİR

Sn.Hilmi Özcan’ın 1987 yılında kur-
duğu ARDÖKÜM A.Ş., ilk kurulduğu 
günkü heyecanı ile müşteri odaklı, 
kaliteli ve yenilikçi anlayışıyla, De-
nizli’deki yeni döküm tesisi yatırı-
mında INDUCTOTHERM GROUP’u 
tercih ederek; 4,000 KW + 500 KW 
VIP DUAL POWER GÜÇ VE KONT-
ROL ÜNİTELİ, 2 x 6.000  KG STEEL 
SHELL OCAKLI ve 1 x 10.000  KG 
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STEEL SHELL OCAKLI ERGİTME 
SİSTEMİ satın almıştır. Inductotherm 
VIP DUAL - POWER Güç Ünitesi iyi 
yüklenmiş bir ocağa, tüm ergitme sü-
resi boyunca, birinci ocakta ergitme 
gücü sağlarken ikinci ocakta sıcak 
tutma veya kızdırma gücü sağlaya-
bilir. DUAL – POWER sistemlerde Er-
gitme Güç Ünitesi ve Bekletme Güç 
Ünitesi aynı kabin içerisinde olup, 
fabrikamızda bütün testleri tamam-
landıktan sonra sevk edilir. Sistem tek 
trafoya bağlanır, tek soğutma siste-
mine bağlanır. Su ve elektrik tesisatı 
montaj kolaylığı vardır.  Yeni Induc-
totherm marka ergitme sistemi ile, 
firma büyük kesit profil & ray haddesi 
merdaneleri üreterek ve döküm ka-
pasitesini genişletmiştir. Yeni ergitme 
sistemi, yüksek teknolojisiyle; kalite, 
verimlilik ve düşük işletme maliyetle-
ri açısından firmanın pazarı için yeni 
referans noktası olmuştur. Firmanın 
Türkiye ve Orta Doğu’daki pazarda 
lider konumunu güçlendirmiştir.
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DIŞ TİCARET
İhracat
Çelik ürünleri ihracatı Nisan ayı verileri-
ne göre, miktarda %21,6 oranında aza-
lışla 1.5 milyon ton, değerde ise %27,7 
azalışla 1 milyar dolar oldu.

Ocak-Nisan döneminde ise 2019 yılı-
nın aynı dönemine kıyasla ihracat, mik-
tar itibariyle %14,4 azalarak 6.6 milyon 
ton, değer itibariyle %18 azalışla 4.7 
milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat
Nisan ayı ithalatı, 2019 yılının aynı ayına 
göre, miktar yönünden %54,6 azalışla 
563 bin ton, değer itibariyle %47,8 aza-
larak 504 milyon dolar seviyesine geri-
ledi. İthalattaki yüksek oranlı düşüş, yı-
lın ilk çeyreğinde %33,3 artan ithalatın, 

TÜrKİYE ÇElİK ÜrETİCİlErİ 
DErnEğİ DEğErlEnDİrME

ÇELİK ÜRETİMİ
Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2020 yı-
lının Nisan ayında, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %26,3 oranında azalışla 2.3 
milyon ton oldu.

Bu durum yılın ilk 3 ay itibariyle %9,4 
seviyesinde gerçekleşen üretimdeki 
ortalama artışın, 4 ay itibariyle %0,1 
oranına gerilemesine yol açtı.

ÇELİK TÜKETİMİ
2020 yılının Nisan ayında, nihai mamul 
tüketimi, 2019 yılının aynı ayına kıyasla 
%44,1 azalışla, 1.4 milyon ton seviye-
sinde gerçekleşti. Tüketimdeki keskin 
düşüş, yılın ilk 3 ayında %42,3 olan 
tüketim artışının, Ocak-Nisan dönemi 
itibariyle %15 seviyesine gerilemesine 
yol açtı. 

4 ay itibariyle, miktar yönünden %5,6 
artışla 4.2 milyon ton, değer yönünden 
%4,6 azalışla 3.1 milyar dolar seviyesin-
de gerçekleşmesine yol açtı. 

Dış Ticaret Dengesi
2019 yılının ilk 4 ayında %172 olan 
ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu 
yılın aynı döneminde %148 seviyesi-
ne geriledi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ
Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tara-
fından açıklanan 2020 yılı Nisan ayı ve-
rilerine göre, dünya ham çelik üretimi, 
geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, %13 
azalışla 137 milyon ton oldu.  yılın ilk 
4 ayında ise %4,1 azalışla, 581 milyon 
ton seviyesinde gerçekleşti. Korona-
virüsün olumsuz etkilerinin keskin bir 
şeklide hissedildiği bu dönemde Çin, 
çoğu büyük üreticiden ayrışarak pozitif 
yönde büyüme gösterdi ve ham çelik 
üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemi-
ne kıyasla  %1,3 oranında artışla 320 
milyon ton oldu. İkinci sırada yer alan 
Japonya’nın ham çelik üretimi %8,6 
azalışla 30.7 milyon ton, üçüncü sırada 
bulunan Hindistan’ın ham çelik üretimi 
ise %21,1 oranında azalışla 30.1 milyon 
ton olarak gerçekleşti. 

DEĞERLENDİRME
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türki-
ye’den çelik ithalatını engelleme konu-
sunda girişimlerine devam etmektedir. 

AB Komisyonu tarafından uygulanmak-
ta olan korunma önlemi devam eder-
ken, 14 Mayıs 2020 tarihinde Ülkemiz 
menşeli sıcak haddelenmiş sac ithala-



tına karşı anti-damping soruşturması 
başlatılmış ayrıca, Avrupa Çelik Üreti-
cileri Derneği (EUROFER) söz konusu 
ürüne yönelik telafi edici işlem vergisi 
soruşturmasının açılması için Komis-
yona başvuruda bulunmuştur.

2020 yılının ilk 4 ayında, bir önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla, AB’ye 
çelik ürünleri ihracatımız %44,4 ge-
riler iken, sıcak haddelenmiş sac ih-
racatımız %47 oranında düşmüştür. 
Bu dönemde AB’den çelik ürünleri 
ithalatımız ise %6,5 oranında artma-
ya devam etmiştir. 

Ülkemizin, AB ile aramızdaki STA ve 
Gümrük Birliği’ne uyma konusunda 
azami hassasiyet gösterdiği ortada 
iken,  AB’nin Ülkemize karşı uygula-
dığı koruma politikalarındaki keskin 
tavrı anlaşılamamaktadır.  

Ülkemiz tarafından, AB’nin tek taraf-
lı uygulamalarına daha fazla kayıtsız 
kalınamayacağı gerekçesi ile DTÖ 
nezdinde panel görüşmelerinin baş-
latılması ve 25 Mayıs 2020 tarihinde, 
AB uygulamalarının ikili ticaret akışı 
üzerindeki olumsuz etkilerini en aza 
indirmek ve dengeli dış ticareti sağ-
lamak amacı ile, bazı çelik ürünlerinin 
AB’den ithalatına karşı, %9 ila %17 
arasında değişen ilave vergi uygula-
nabileceği yönünde bildirimde bulu-
nulması memnuniyetle karşılanmıştır. 

Son olarak, 29 Mayıs 2020 tarihinde, 
AB Komisyonu tarafından Dünya 

Ticaret Örgütü’ne gönderilen bildi-
rimde, AB’nin önümüzdeki dönem 
için şartları daha da kısıtlayacağı, 
ağırlıklı bir şekilde Ülkemizi hedef 
alan yaklaşımlarını arttıracağı ve bu 
durumun AB bölgesine yönelik ih-
racatımızın, önemli ölçüde gerile-
mesine yol açacağı anlaşılmaktadır. 
Söz konusu gelişme, AB’nin atacağı 
adımlar için, daha fazla gecikilmek-
sizin, süratle karşı tedbirlerin alın-
masını zorunlu kılmaktadır. Diğer 
taraftan, Türkiye’nin dış ticaret açığı 
büyümektedir. Öncü göstergeler, 
Nisan ayı ihracatımızdaki keskin dü-
şüşün, Mayıs ayında derinleşerek 
devam ettiğini ortaya koymaktadır. 
Bu yönü ile Maliye Bakanımız Sayın 
Berat Albayrak’ın “Stratejik ve Ülke-
mizde üretim imkânı olmayan ürün-
ler haricinde ithalat artık eskisi gibi 
olmayacak” yönündeki açıklaması, 
olumlu karşılanmış ve önümüzdeki 
aylar için ümit verici olmuştur.

Ancak, söz konusu açıklama yapılır 
yapılmaz, bu politikanın içinin boşal-
tılmasına yönelik yoğun girişimler, 
endişe ile karşılanmıştır.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin, 
kendi sanayilerini, hiçbir kural tanı-
madan, korumaya yönelik keskin uy-
gulamaları ortada iken, Ülkemizin en 
zor günlerinde, günlük çıkarları için 
ithalatı sürdürmeye devam etmek 
isteyenlerin, ekonomimize ve sana-
yimize verdikleri tahribatın engel-
lenmesi, hayati önem taşımaktadır.
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ŞİFrElEME, HaSSaS vErİlErİMİZİ 
KOrUMaYa naSıl YarDıMCı OlUr?

Büyük olasılıkla kendinize 
ait pek çok hassas bilgiyi, 

kişisel bilgisayarınızda ya 
da akıllı telefonunuzda sak-
lıyorsunuzdur. Sorumlu bir 

internet vatandaşı olarak 
da cihazlarınızı güçlü pa-

rolalar, biyometrik kilit gibi 
önlemlerle güvenlik altında 
tutuyorsunuzdur. Peki ama 

cihazınızı çaldırır veya kay-
bederseniz, ne olacak? İşte 

bu noktada şifreleme devre-
ye girerek ek güvenlik sağlı-

yor. Siber güvenlik kuruluşu 
ESET, şifreleme veya diğer 

ismiyle kriptolama (encryp-
tion) seçeneklerini sıraladı.

Şifreleme sadece verilerin saklanma-
sıyla sınırlı değil. Ayrıca iletişimlerinizi, 
web trafiğinizi, hatta parolalarınızı da 
şifreleyebilirsiniz. Bütün bunlar, özel 
verilerinizin güvenliğini sağlamak için 
en iyi yöntemler olarak kabul edilebi-
lir. Antivirüs ve internet güvenliği ku-
ruluşu ESET, şifreleme seçeneklerini 
mercek altına aldı. 

Disk şifreleme 
Bilgisayarların çoğu hâlâ ana karta 
lehimlenmemiş, sökülebilir sabit disk-
lere sahip. Bu yüzden, tam disk şifre-
lemesi harika bir ek güvenlik katma-
nı sağlıyor. Diskinizi kaybettiğinizde 
veya çaldırdığınızda hiç kimse bunun 
üzerindeki hiçbir bilgiye erişemiyor. 
Disk, tüm verileriniz, yazılımlarınız ve 
çalıştırdığınız işletim sistemi de dahil 
olmak üzere tümüyle şifrelenir. Bilgi-
sayarın başlatılması sırasında anahtarı 
giremezseniz, tüm bilgisayarınız son 

derece pahalı bir kağıt ağırlığından 
başka bir işe yaramaz hale gelir. 

Akıllı telefon ve tabletler söz konusu 
olduğunda, bunların eşdeğeri olan iş-
lev, cihazda yerleşik olarak sunulan ve 
modern cihazlarda genelde varsayılan 
olarak etkinleştirilmiş şekilde bulunan 
cihaz şifrelemesidir. Android veya iOS 
cihazlarında cihaz şifrelemesinin na-
sıl kontrol edileceğini ve gerekiyorsa 
nasıl etkinleştirileceğini açıklayan pek 
çok internet kaynağı bulunuyor. 

Bulut şifreleme
Pek çoğumuz  bulut depolamayı eri-
şim kolaylığı nedeniyle kullanırız. İn-
ternet bağlantınız olduğu sürece di-
lediğiniz zaman ve dilediğiniz yerden 
buluta bağlanabilirsiniz. Ne yazık ki, 
yıllar boyunca bulut depolama hiz-
metleri gerek insan hatası nedeniyle 
gerekse kasıtlı saldırılar nedeniyle gü-
venlik ihlallerine maruz kaldı. Bu yüz-
den, dosyalarınızı buluta yüklemeden 
önce şifrelemeniz kolay olmalıdır. 

Bir ihlal olması veya bulut sağlayıcının 
sistemine sızılması halinde bile kötü 
niyetli veri hırsızlarının elde edecekleri 
şeyler, şifre çözme anahtarı olmadan 
hiçbir işe yaramaz. İhtiyaçlarınıza ve su-
nulan şifreleme özelliklerine göre farklı 
ürünler arasından size en uygun olanını 
seçebilirsiniz. En azından AES şifrele-
mesi sunan seçenekleri dikkate alın. Pek 
çok ücretsiz ve ticari seçenek mevcut. 

Web trafiğini  şifreleme
Başlamak için en kolay yollardan biri, 
internet trafiği için şifreli tünel göre-
vi gören bir VPN yani sanal özel ağın 



kurulmasıdır. Diyelim bir kafede ça-
lışıyorsunuz ve bir müşteriyle bazı 
hassas bilgileri paylaşacaksınız; 
VPN, bu verileri hiç kimsenin müda-
hale edemeyeceği şifreli bir ağ üze-
rinden paylaşmanıza olanak sağlar. 
Başka bir örnek ise, fiziksel olarak 
dünyanın öbür ucunda olsanız bile 
ev ağınızda saklanan verilere gü-
venli bir şekilde erişebilmenizdir. 
Arasından seçim yapabileceğiniz 
pek çok VPN türü bulunuyor. 

Tor 
Gizliliğinizi korumanın bir yolu da 
Tor gibi bir isimsizleştirme ağını 
kullanmayı içeriyor. Tor ağı, trafi-
ğinizi çok sayıda şifreleme katma-
nının içine sarar. Bu, kimliğinizi, 
tarama alışkanlıklarınızı, trafiğinizi 
gözetleyenlere karşı korumaya yö-
neliktir. 

Daima dikkat etmeniz gereken baş-
ka bir unsur ise eriştiğiniz internet 
sitesinin HTTPS protokolünü kul-
lanmasıdır. S, güvenli (secure) söz-
cüğünün kısaltmasıdır ve ziyaretçi 
(siz) ile internet sunucusu arasında 
gerçekleşen tüm iletişimin şifrelen-
diğini ifade eder. Önemli internet 
sitelerinin çoğu artık varsayılan ola-
rak HTTPS kullanıyor.

Mesajları şifreleme 
Mesajlaşma uygulamaları söz ko-
nusu olduğunda aralarından se-
çebileceğiniz pek çok seçenek 
mevcut. Örneğin Facebook Mes-
senger’da uçtan uca şifrelemeyi 
açmak için kullanıcının profil res-
mine tıklayarak gizli sohbet baş-
latmanız ve “Gizli sohbete git” se-
çeneğini seçmeniz gerekir, ancak 
ondan sonra söz konusu alıcı ile 
aranızdaki mesajlar şifrelenecektir. 

WhatsApp’ta bu seçenek varsayı-
lan olarak açıktır. Telegram’da da 
öyledir ancak ayrıca “Gizli Sohbet“ 
özelliğiyle ek bir güvenlik katmanı 
sunulur ve bu katman, gönderdi-
ğiniz mesajları ve dosyaları kendi 
kendini imha edecek şekilde ayar-
layabilmenizi sağlar. 

E-posta iletişimlerinizi de şifreleye-
bilirsiniz; bunun için gönderenin, bir 
mesajı şifrelemek için açık anahta-
rınıza ihtiyacı olur, böylece sadece 
siz kişisel anahtarınızı kullanarak bu 
mesajın şifresini çözebilir ve mesajı 
okuyabilirsiniz. Ayrıca, gönderdi-
ğiniz şifreli mesajları çözebilmeleri 
için sizin de onların açık anahtarına 
ihtiyacınız var. Bunun için de çok sa-
yıda seçenek bulunuyor. En sık ter-
cih edilen seçenekler ise PGP veya 
GPG ve S/MIME’dir. 

Parolaları şifreleme   
Parola yöneticileri (Password Ma-
nager), parolalarını ezberlemek is-
temeyen, ezberleyemeyen, sürekli 
parola yenilemekten kaçınanlar için 
sık kullanılan bir seçenektir. Parola 
yöneticisi, tüm parolalarınızı sakla-
yan bir kasa görevi görür, ancak bu 
durumda çelik takviyeli beton yeri-
ne zeka ürünü matematik kullanır. 

Bulut tabanlı hizmetlerin çoğunda 
kasanızın bir kopyası, sunucularda 
ağır hizmete uygun şifrelemeyle 
korunur ve ek bir güvenlik katma-
nı olarak kullanıcıların çok faktörlü 
doğrulama (MFA) kullanmasına 
olanak sağlanır. Bu seçenek, paro-
lalarınızı not kağıtlarına ya da bil-
gisayarınızdaki Word belgelerine 
yazmaktan ve hatta her şey için tek 
parola kullanmaktan çok daha gü-
venli bir çözümdür.

HexagonMI.com

SPESİFİK ÜRETİM 
İHTİYAÇLARINIZA
ÜSTÜN ÖLÇÜM PERFORMANSI

Gelişmiş Verimlilik Sağlar.
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İnDEMaK, ÖZgÜMÜŞ DÖKÜM 
SanaYİ’nE 3500Kw 6 TOn DUET pOwEr 
OCaKlarını DEvrEYE alDı 

İndemak, Özgümüş Döküm Sanayi’ne 
satmış olduğu 3500kw 6 ton Duet 
Power ocaklarını sorunsuz bir şekilde 
devreye aldı. Devreye alınan ocakların 
kontrol sistemleri Endüstri 4.0 altyapısı 
ile uyumlu olarak internet ile uzaktan 
erişim imkanına sahiptir. Bu avantaj 
sayesinde ocak sisteminde oluşabi-
lecek herhangi bir arıza durumunda, 
kısa sürede uzaktan arızayı tespit etme 
ve kullanılan Siemens PLC sistemi ile 
ergitme ile ilgili programlara ulaşarak 
revizyon yapma imkânı olmaktadır. 
Siemens PLC donanımlı yeni model 
İndemak ergitme ocağı, üzerinde bu-
lunan ve elektrik tasarrufu, astar duru-
mu ölçümü ve maden ergitmede kWh 
tüketimi ile ilgili özel programları ile 
müşteriye büyük avantajlar sağlamıştır.

Özgümüş Döküm Sanayi Yönetim 
Kurulu Üyesi Bülent Özgümüş ve iş-
letme bünyesinde görevli mühendis-
ler ergitme sistemine ait yazılımların 
kendilerine çok yarar sağlayacağını 

belirterek İndemak firmasını tebrik 
ettiler. Günümüz itibariyle 25’ten 
fazla ülkede farklı kapasitelerde ça-
lışan ocakları bulunan İndemak, Öz-
gümüş Döküm Sanayi’nde sorunsuz 
olarak devreye alınan 6 tonluk ergit-
me ocakları ile güvenirliliğini bir kez 
daha ispatlamış ve dökümhanelerin 
güvenle tercih edebileceği bir firma 
olduğunu sektöre göstermiştir.

Özgümüş Döküm Sanayi de, devreye 
aldığımız bu sistemle beraber kapasi-
tesini 2 katına çıkarmış ve aynı zaman-
da mevcut diğer ocakları ile birlikte tek 
parça halinde 15 tonluk döküm alma 
kabiliyetine ulaşmıştır.

Özgümüş Döküm Sanayi’ye ocak yatı-
rımlarında ikinci kez İndemak’ı tercih et-
melerinden dolayı teşekkür eder, yeni 
ocak yatırımının hayırlı olmasını dileriz. 



%100 yerli ürünlerimizi 30 farklı ülkeye ihraç ettik.

İndemak İndüksiyon Döküm Makinaları İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Sarımeşe Mah. Arpalık Sok. No: 19 Kartepe Kocaeli
Tel: +90 262 311 29 49  Faks:  +90 262 311 24 49
www.indemak.com   e-mail: info@indemak.com
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lİSTEYE gİrEn TEK TÜrK ÜrETİCİ HT-SaaE OlDU

HT-SAAE, PVEL 2020 PV 
Güvenirliği Değerlendirme-

si’nde ‘’En İyi Performans 
Gösteren Üreticiler” liste-
sine seçildi. Farklı değer-
lendirme kriterine göre, 

panellerinin güvenirliği ve 
mükemmel performansıyla 

büyük bir başarı gösteren 
HT-SAAE, dünya sıralama-

sında 6. sırada yer alarak 
birçok rakibini geride 

bıraktı. HT-SAAE, listeye 
giren ilk Türk üretici olarak 

da dikkat çekti.

ABD merkezli test laboratuvarı olan 
ve sektörün en prestijli kurumları ara-
sında yer alan PVEL, uzun yıllardır elde 
ettiği verilerle güneş enerji teknolojisi 
kredibilitesini gösteren performans ve 
güvenirlik testleri gerçekleştiriyor. Her 
yıl PV Evolution Labs (PVEL) tarafından 
üstlenilen ve DNV GL ile ortaklaşa ha-
zırlanan ’PVEL PV Güvenirliği Değer-
lendirmesi’’ raporunda panel güvenir-
liği birçok yönden değerlendiriliyor. 
Bu yıl yapılan değerlendirmelere göre 
HT-SAAE, Türkiye’de üretilen güneş 
panelleriyle 21 rakibinin olduğu liste-
de üst sıralarda yer aldı ve küresel bir 
lider olarak listeye 6. sıradan girdi.

Listeye giren tek Türk üretici
HT-SAAE, PVEL 2020 PV Güvenirliği 
Değerlendirmesi’ne İstanbul/Türki-
ye’deki fabrikasında üretilen ürün-
lerle girmeyi başaran tek Türk şirketi 
oldu. Yüksek performanslı panelleriy-
le dünya çapında birçok projede yer 

alan HT-SAAE, güçlü finansal yapısı, 
kaliteli üretimi ve yüksek kapasitesi 
ile global projelere güneş paneli te-
darikini her yıl artırmayı hedefliyor.

Güneş panelleri yüksek 
performansıyla dikkat çekti
PVEL 2020 PV Güvenirliği Değerlen-
dirmesi’nde 22 farklı markadan, farklı 
tip ürünler üzerinde yapılan Elektro-
luminans, Flash, PID, ısıl döngü, yük-
sek sıcaklık, mekanik dayanım testi 
ve ışınım testleri sonucunda en iyi 
performans gösteren paneller belir-
lendi. HT-SAAE tarafından üretilen 
güneş panelleri, yapılan bu testlerin 
birçoğunda yüksek performans gös-
tererek üst sıralarda yer aldı.

Ayrıca üreticileri en iyi performansla-
rına göre sıralayan tabloda; HT-SAAE 
ürettiği 4 farklı tipte 8 güneş paneliy-
le en iyi performans listesinin de ilk 
sıralarında yer aldı.

En İyi Performans Gösteren Üreticiler Açıklandı 
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UZMan gÖrÜŞÜ 
EXPER OPINION

KEnT MaDEnCİlİğİ
Eğer ağaçlar kablosuz internet bağ-
lantısı yaysaydı, çok daha fazla ağaç 
dikerdik ve gezegenemiz yemyeşil 
olurdu. Ama maalesef ağaçlar sa-
dece nefes alabilmemiz için oksijen 
üretiyorlar.2

Ekolojik Limit Aşımı
Ekosistem terimi, bir ortamdaki can-
lıların kendi nüfusu, diğer canlılar ve 
toprak, su gibi canlı olmayan etmen-
lerle olan yaşam ilişkilerini kapsa-
maktadır. Ekosistemlerin en önemli 
işlevi, yaşamın sürdürülebilmesi için 
organik ve inorganik maddelerin dö-
nüştürülmesidir. Organik maddeler 
ayrışıp, bozuşarak inorganik madde-
lere dönüşürken, inorganik madde-
ler de (fotosentez gibi yöntemlerle) 
canlılar tarafından özümsenerek or-
ganik maddelere dönüştürülmekte-
dir. Başlıcaları karbon ve azot olan bu 
maddelerin dönüşümleri ise “madde 
döngüsü” olarak tanımlanır.9

Bir ekosistemin sağlayabileceği 
gıda ve barınma kaynakları sınırlı 
olduğundan, barındırabileceği can-
lı sayısı da kısıtlıdır. Buna “ekolojik 
taşıma kapasitesi” denmektedir. 

Ancak ekolojik taşıma kapasitesi sa-
bit değildir, iklim, çevre kirliliği gibi 
nedenlerle değişebilir.9

İnsanoğlu bugün 7 milyarı aşan nü-
fusu ile, yeryüzü ekosistemlerini bü-
yük ölçüde değiştirerek, belirleyici 
rol oynayan bir anahtar türdür. Hatta 
bazı bilim insanları, bu nedenle, için-
de bulunduğunuz jeolojik dönemi, 
Yunanca “holosen” yani “tamamen 
yenilenmiş” dönemden“; antropos” 
yani insan” sözcüğünden türetilen ve 
“insan etkisi altında” anlamına gelen 
“antropojen dönem” olarak adlan-
dırmaktadır.

Kent Madenciliği 
Bugün geldiğimiz noktada, dünyanın 
ekolojik taşıma kapasitesini çoktan aş-
tık bile. Bu yarattığımız antropojenik yı-
kım sadece bir çevre sorunu değil. Bu-
nunla birlikte toplumsal ve ekonomik 
boyutları da olan karmaşık bir sorunlar 
yumağı. Bu çıkmazdan kurtulabilmek 
için yeni kavramlara ve uygulamalara 

gereksinimimiz var. Bu kavramlardan 
bir tanesi de “kent madenciliği”.

Metalik ya da metalik olmayan ikin-
cil hammaddeleri tanımlanırken, bu 
hammaddeler kabaca iki gruba ayrılır:

  Yeni hurda, yani malzemelerin, tü-
ketime sunulmadan önce, üretimi ya 
da işlenmesi sırasında oluşan ya da 
ürün standartlarını karşılayamadığı 
için geri dönen hurda ve ıskartalar,

  Eski hurda, kullanıma sunulduktan 
sonra kullanım ömürlerini dolduran 
yani hurdaya çıkan malzemeler.

Kent madenciliği kavramı, bu “ant-
ropojen stokta” yani bina, altyapı ve 
tüketim ürünlerinde, taşıtlarda ya da 
çöplük ve moloz yığınlarında bulunan 
eski hurdaların yeniden üretim dön-
güsüne sokulmasına karşı geliyor. 

Çünkü, doğal cevher ve enerji kaynak-
larının ve rezervlerinin azalması, ma-
dencilik, cevher hazırlama ve üretim 

Fotoğraf www.shanghaihightlights.com
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süreçlerinin maliyetleri ve bu süreç-
lerde oluşan çevresel kirlilik, alternatif 
hammadde kaynakları arayışını zorun-
lu kılmaktadır. Ancak bu yeni hammad-
de kaynakları çok uzakta değil, hemen 
yanı başımızdadır. Sıradan insanların 
“çöp” olarak tanımladığı atıklar, önce-
likle günümüz teknolojisin izin verdiği 
ölçüde ikincil hammadde, teknolojinin 
malzeme olarak değerlendiremediği 
atıklar ise enerji kaynağı olarak kulla-
nılabilmektedir. İkincil üretim, yeniden 
üretim (geridönüşüm), kaynak yöne-
timi ve atık yönetimi kavramları yeni 
bir mühendislik alanı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Artık “kentlerde” üretilen 
atıklar, endüstri için çok önemli “ham-
madde” kaynağıdır. Yeni madenleri-
miz artık kentlerdedir.

Metalik malzemeler açısından bakıldı-
ğında, ilk akla gelen “kent cevherleri” 
başta demir-çelik, alüminyum, magnez-
yum, bakır ve çinko gibi ana metallerin 
hurdaları olmaktadır. Bunun yanında 
özellikle artık yaşantımızın vazgeçil-
mez bir parçası olan elektronik eşyala-
rın ve gittikçe artan elektrikli ve hibrid 

araçların kullanımı ile hurdaya çıkan 
lityum-iyon bataryaların geridönüşümü 
ile altın, gümüş, nikel, platin, indiyum, 
lityum, kobalt, gibi değerli metalleri de 
kent madenciliği ile üretmek mümkün. 

Üstelik söz konusu malzemelerin büyük 
kısmı, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Japonya’nın farklı zaman-
larda deklare ettiği “kritik hammadde-
ler” listesinin de içinde. Örneğin bir cep 
telefonunda, periyodik tabloda yer alan 
83 elementten üretilmiş 62 farklı metalik 
malzeme kullanılmakta.10

Bu konuya ilişkin 31 Ocak 2020’de 
Gazete Duvar’da ilginç bir yazı ya-
yımlandı7. Yazıya göre dünyada çöpe 
atılan ve değerlendirilmeyi bekleyen 
altının değeri 11,2 milyar dolardan 
fazla. Bunu sadece ekonomik değer 
olarak düşünmemek gerek. Bir de bi-
rincil üretim yani cevherden metalik 
altın üretimi sırasında oluşan çevresel 
tahribatı da dikkate aldığımızda, altın 
kent madenciliğinin önemi daha da 
artmakta. Konuya ilişkin diğer önemli 
örnek metallerin başında alüminyum 
geliyor. Bilindiği üzere alüminyum ge-
ridönüşümü en gündemde olan me-
talik malzeme.

Avrupa Alüminyum Birliği’nin tah-
minlerine göre, alüminyum meta-
linin endüstriyel olarak kullanımına 
başlandığı 1880 yılından günümüze 
kadar, yaklaşık 900 milyon ton alü-
minyum üretilmiştir. Bunun yaklaşık 
% 35’i, inşaatlarda, % 30’u elektrik ile-
timi ve makine imalatında ve % 30’u 
ise ulaşım araçlarında kullanılmıştır. 
Bu metal, ikincil hammadde kaynağı 
olarak düşünüldüğünde, dünyanın 
yaklaşık 15 yıllık birincil alüminyum 
gereksinimine eşdeğer miktardadır.

Günümüzde yalnızca alüminyum me-
talinin ikincil üretimi ile yılda 90 mil-
yon tondan fazla CO2 salınımı azaltıl-
makta ve 100 000 GWsaat’ten fazla 
elektrik enerjisi tasarruf edilebilmek-
tedir. Bu değer Hollanda’nın yılık 
elektrik enerjisi tüketimi kadardır.

Sonuç
Corona günlerinde insanlar, sürecin 
doğal sonucu olarak “hayatı” sorgu-
lamaya başladı. Komplo teorilerini bir 
yana bırakırsak, hayatın içinde sorgula-
nan kavramların bir tanesi de teknoloji 
ve teknolojinin yıkıcı tarafı oldu. Ancak 
teknoloji, sahibi ya da onu yönetenin 

Şekil 1: Akıllı telefonlarda kullanılan ve geridönüştürülebilir metaller 
https://www.compoundchem.com/2015/09/15/recycling-phone-elements/

Şekil 2: Lityum-iyon 
bataryalaraın malzeme içeriği11
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amaçlarına göre “iyi” ya da “kötü” 
olarak tanımlanabilir. Ancak, teknoloji 
artık “insanın doğaya egemen olma 
süreci” boyutundan “insanın doğa ile 
birlikte yaşama yollarını arama” boyu-
tuna gelmiştir. Bu bağlamda kent ma-
denciliği ile tanımlamaya çalıştığımız 
“ikincil malzeme teknolojileri”, biz me-
tal sektöründe çalışanlar için değerli 
bir araçtır. Tahmin edildiği ve sıkça tar-
tışıldığı üzere yeni “normal”, eski nor-
malden daha farklı olacak. Naci Görür 
hocamızın da vurguladığı gibi, unut-
mak ya da yok saymak yerine ders ala-
rak, yeni ve yapıcı teknolojilerin, bizim 
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tabilir-mi/
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yum Sempozyumu, Ekim 2017

9. Nükhet Barlas, Küresel Krizlerden 
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Çevre Sorunları, Boğaziçi Üniversitesi 
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10. Martin Tauber, Securing Criti-
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11. Jiali Song, Wenyi Yan, Hongbin 
Cao, Qingbin Song, He Ding, Zheng Lv, 
Yi zhang, Zhi Sun, Material Flow Analysis 
on Critical Raw MAterials of Lithium-ion 
Batteries in China, Journal of Cleaner 
Production, Volume 215, April 2019

Kaynaklar:

Şekil 3: Boksit madenciliği ve kent madenciliği (alüminyum hurda 
toplama ve ayırma)

ülkemizde de artık önem kazanmasını 
ve uygulamaya geçmesini sağlamak 
durumundayız.

TMMOB Metalurji ve Malzeme 
Mühendisleri Odası 50 Yaşında!
Bir parçası olmak hem onur hem de 
mutluluk duyduğum odamız, bu yıl 50. 
kuruluş yıldönümünü kutluyor.İnsan-
dan, bilimden ve emekten yana tavrı 
ile, mühendislik mesleğinin gelişimi ve 
ülkemizin daha güzel günlere ulaşması 
için kafa yoran, yüreğini ağrıtan, çalışan, 
etkinlikler düzenleyen bütün meslektaş-
larıma bir kez daha teşekkür ederim.
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TaYSaD’Dan OTOMOTİv 
SEKTÖrÜ İÇİn ErKEn UYarı

TAYSAD, Koronavirüs Etki 
Araştırması’nın sonuçları-

nı paylaştı. Ankete göre, 1 
Haziran’dan itibaren tedarik 

sanayisinde ‘komple duruş’ 
eğilimi sona ererken, 21 Hazi-
ran itibariyle üyelerin yüzde 
42’si sosyal mesafeli normal 

çalışma düzenine döneceğini 
bildirdi. Tedarik sanayisinde 
üretim hacimlerinin Haziran 

ayıyla birlikte yüzde 60’la-
rın üzerine çıkacağının da 
ortaya koyulduğu ankette, 
sektörün yaşaması muhte-
mel ciro ve istihdam kaybı 

özellikle dikkatleri çekti. 

Anket sonuçlarına göre, TAYSAD 
üyelerinin en az yarısı, Nisan ayında 
yüzde 55’ten fazla ciro kaybı yaşadı. 
Her iki tedarik sanayiciden biri yıl so-
nunda yüzde 25 ciro kaybı yaşayaca-
ğını öngörmekte. Pandeminin yarattı-
ğı iş kaybı nedeniyle çalışan sayısında 
azalmaya gidilebileceğini de dile ge-
tiren katılımcılar, sene sonuna kadar 
mavi yaka çalışanlarında yaklaşık yüz-
de 15; beyaz yaka çalışanlarında ise 
yüzde 9 azalma olabileceğini belirtti. 
 
TAYSAD Başkanı Alper Kanca, oto-
motiv sektörü için erkenden alınacak 
önlemlerin birçok olumsuz senaryo-
nun önüne geçebileceği gibi Türki-
ye’ye ciddi avantajlar sağlayabile-
ceğini belirtti. Avrupa’da otomotiv 
sektörü için açıklanan önlem paket-

lerinden örnekler veren Kanca, “Son 
anketimiz, Haziran ayı itibariyle tüm 
üyelerimizin yeniden üretime başla-
dığını ve üretim hacimlerinin kade-
meli olarak arttığını ortaya koyuyor. 
Bununla beraber, anket otomotiv 
endüstrisinin geleceği için acil sin-
yaller de veriyor. TAYSAD olarak, iç 
pazarı hareketlendirecek vergi dü-
zenlemelerinin bir an evvel yapılması 
ve kamu bankaları aracılığıyla yerli 
araç satışının desteklenmesi gerek-
tiğini düşünüyoruz. Ayrıca, Kısa Ça-
lışma Ödeneği sürecinin uzatılması 
da açıklanması gereken diğer önem-
li destekler arasında yer alıyor. Aksi 
halde, ankette de görüldüğü üzere 
özellikle istihdam anlamında kayıp-
larla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip 
Koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk 
anlarından itibaren düzenlediği an-
ketlerle otomotiv tedarik sanayisinin 
nabzını tutan Taşıt Araçları Tedarik 
Sanayicileri Derneği (TAYSAD), dör-
düncüsünü gerçekleştirdiği Korona-
virüs Etki Araştırması’nın sonuçlarını 
paylaştı. TAYSAD üyesi firmaların ka-
tılımıyla gerçekleşen anket, otomotiv 
endüstrisinin üretime yeniden dönü-
şü, yıl sonu beklentileri ve karşılaşıl-
ması muhtemel problemlerle ilgili 
önemli verileri ortaya koydu. Ankete 
göre, 1 Haziran’dan itibaren tedarik 
sanayinde ‘komple duruş’ eğilimi 
sona eriyor.  Üyelerin yüzde 59’u 21 
Haziran tarihine kadar kısmi çalışma 
düzenini sürdüreceğini belirtirken, 
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sosyal mesafeli normal çalışma dü-
zenin ise Haziran ayında yüzde 40’ın 
üzerine çıkması bekleniyor.

Tedarik sanayinde ciro kaybı 
yüzde 25’in üstünde 
TAYSAD’ın anketi, kısmi çalışma ya-
pan tedarik sanayicilerinin üretim ha-
cimlerinde Haziran ayından itibaren 
artış görüleceğini de ortaya koydu. 
Buna göre, tedarik sanayicileri Mayıs 
ayında yüzde 50 civarında olan üretim 
hacimlerinin, Haziran ayı ile birlikte 
60’ların üzerine çıkacağını tahmin etti.

Covid-19 salgını, tedarik sanayisi-
nin ciro kaybı ve karlılık oranlarını 
da önemli oranda etkiledi. Anket 
sonuçlarına göre, her iki TAYSAD 
üyesinden birisi, Nisan ayında yüzde 
55’ten fazla ciro kaybı yaşadığını dile 
getirdi. Ankete katılan tedarik sa-
nayicilerinin yarısı yıl sonu itibariyle 
yüzde 25’in üzerinde ciro kaybı ya-
şayacaklarını öngördü. Öte yandan, 
katılımcılar, yıl sonunda vergi öncesi 
karlılıklarına ilişkin düşüş oranını yüz-
de 40 ve üzerinde hesaplarken; yüz-
de 11’i ise zarar edeceklerini belirtti.

İstihdam kaybı yaşanabilir
TAYSAD’ın düzenlemiş olduğu dör-
düncü ankette, otomotiv tedarik 
sanayisinin aldığı önlemler ve bu 
önlemlere bağlı olarak istihdam sa-
yısında yaşanabilecek küçülmelerle 
ilgili önemli verilere de yer verildi. 
Ankete katılan tedarik sanayicileri-
nin yüzde 91’i Covid-19’un neden 

olduğu etkiler sebebiyle öncelikle 
genel giderleri azaltmaya odaklan-
dığını belirtti. Katılımcılar ayrıca bu 
dönemde alacakları önlemleri, yatı-
rımların azaltılması ya da tamamen 
durdurulması, personel giderlerinin 
düşürülmesi ve ilave borç alınması 
olarak sıraladı. Ankete katılan teda-
rik sanayicileri, pandeminin yarattığı 
iş kaybı nedeniyle çalışan sayısında 
azalmaya gidilebileceğini de dile ge-
tirerek, sene sonuna kadar mavi yaka 
çalışanlarında yaklaşık yüzde 15; be-
yaz yaka çalışanlarında ise yüzde 9 
azalma olabileceğini belirtti.

“Otomotiv sektörünü destekle-
yecek planlar açıklanmalı”
TAYSAD Başkanı Alper Kanca, “Co-
vid-19 sürecinde ülkemizin oldukça 
başarılı bir sınav verdiğini düşünüyo-
rum. Hükümetin verdiği hızlı tepkiler 
ile açıklanan destekler pandeminin 
açtığı yaraları sarmak açısından et-
kiliydi. Bu süreçte, otomotiv sektörü 
de hem ana hem de tedarik sanayi-
siyle söz konusu sağlık seferberliğine 
çok ciddi desteklerde bulundu. Şim-
di aynı şekilde ekonomimize odak-
lanmak gerekiyor. Bu noktada, Türki-
ye’nin lokomotif sektörü olarak kabul 
ettiğimiz otomotiv sektörünün rolü 
çok önemli. Tıpkı Avrupa’da olduğu 
gibi otomotivi destekleyecek planla-
rın hazırlanması ve bir an evvel haya-
ta geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Ülkemizin en büyük ihracat pazarı 
Avrupa’da işlerin açılması zaman 
alacak. Bu süre içinde Türk sanayisi-

nin çok hasar görmemesi için yurt içi 
pazarının canlanması çok önemli. Av-
rupa ülkelerinin Uzakdoğu’dan ürün 
tedarikini riskli bulması ve güçlü bir 
yurt içi pazar, ülkemize uzun bir süre 
sonra yeni otomotiv yatırımlarının 
gelmesinin önünü de açabilir” dedi.

“Gerekli önlemler alınmazsa 
istihdam kaybı yaşanabilir”
Otomotiv sektörünü destekleyecek 
önlemlerin başında iç pazara ve yerli 
üretime odaklanılması gerektiğinin al-
tını çizen Alper Kanca, “Türkiye küresel 
araç satışı sıralamasında 2017 yılında 1 
milyon adet ile 17. sırada yer alırken, 
2019 yılında 500 bin adedin altına dü-
şerek 25. sıraya geriledi. 2020’de ise 
mevcut durumun daha da riskli bir hal 
alacağını biliyoruz. Dolayısıyla sinyal 
vermeye başlayan sektörümüzün, rakip 
ülkelere kıyasla konumunun güçlendi-
rilmesi için acil önlemlerin uygulamaya 
alınması gerekiyor. TAYSAD olarak, 
hükümetin erkenden hayata geçirece-
ği birtakım desteklerle, olası olumsuz 
senaryoların engelleneceğine inanıyo-
ruz. Bu kapsamda, iç pazarı hareket-
lendirecek vergi düzenlemelerinin bir 
an evvel yapılması ve kamu bankaları 
aracılığıyla yerli araç satışının destek-
lenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ay-
rıca, Kısa Çalışma Ödeneği sürecinin 
uzatılması da açıklanması gereken di-
ğer destekler arasında yer alıyor. Aksi 
halde, ankette de görüldüğü gibi, hiç 
istemediğimiz halde özellikle istihdam 
anlamında kayıplarla karşı karşıya kala-
biliriz” değerlendirmesinde bulundu.
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arÇElİK, 2030 SÜrDÜrÜlEBİlİrlİK
HEDEFlErİnİ aÇıKlaDı

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Sür-
dürülebilir bir dünyanın bugünden 
atacağımız adımlarla mümkün olacağı 
inancıyla ‘Geleceği İyileştiren Tekno-
lojiler’ çatı yaklaşımımızı belirledik. 
Global yaygınlığımız, geniş paydaş 
ağımız; gezegeni, yaşamımızı ve işimizi 
iyileştiren teknolojilerimizle çevresel ve 
sosyal sorunların çözümü için somut 
adımlar atıyoruz. 2030 yılına kadar glo-
bal üretim tesislerimizde kullandığı-
mız elektriğin  %100’ünü yenilenebilir 
enerji kaynaklarından sağlamayı, atık 
geri dönüşüm oranımızı %99’a*, ürün-
lerimizde kullandığımız geri dönüştü-
rülmüş plastik oranını ise %40’a çıkart-
mayı hedefliyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik alanında sektöre li-
derlik eden Arçelik; Türkiye, Romanya, 
Birleşik Krallık, Rusya, Fransa, İsveç, 
Çin, Norveç, Finlandiya, Güney Afrika, 

Tayland ve Danimarka olmak üzere 12 
ülkedeki operasyonları ile ilgili geliş-
meleri paylaştığı 2019 Sürdürülebilirlik 
Raporunu yayımladı. İş stratejilerini 
“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” 
vizyonuyla belirleyen Arçelik, raporda 
2030 yılına doğru kısa-orta-uzun vadeli 
hedeflerini açıkladı.

Şirketin 12’nci Sürdürülebilirlik Raporu 
ile ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Sür-
dürülebilir bir dünyanın bugünden 
atacağımız adımlarla mümkün olacağı 
inancıyla ‘Geleceği İyileştiren Teknolo-
ji’ çatı yaklaşımımızı belirledik. Global 
yaygınlığımız, geniş paydaş ağımız, ge-
zegeni, yaşamımızı ve işimizi iyileştiren 
teknolojilerimizle çevresel ve sosyal so-
runların çözümü için somut adımlar atı-
yoruz” dedi. Arçelik’in 2030 hedeflerine 
dikkat çeken Bulgurlu, şunları söyledi: 

“Global üretim tesislerimizde kullandı-
ğımız elektriğin % 100’ünü yenilenebilir 
enerji kaynaklarından sağlamayı, atık 
geri dönüşüm oranımızı % 99’a*, ürün-
lerimizde kullandığımız geri dönüştürül-
müş plastik oranını ise %40’a çıkartmayı 
hedefliyoruz. Tüm dünyayı kısa sürede 
etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, 
çevremizin, ekosistemin, biyoçeşitlili-
ğin ve doğal kaynakların korunmasının, 
en önemli sorumluluklarımız olduğunu 
bizlere bir kere daha hatırlattı. Pandemi 
sonrası sürdürülebilirliğin tüm şirketler 
için bir iş modeli haline geleceğine ina-
nıyoruz. İnsanlar, satın alım kararlarıyla 
şirketlere çevresel ve sosyal konularda 
sorumluluk almaları gerektiğini net ola-
rak ifade edecektir.”

Üretimde ürün başı enerji 
tüketimi ve su çekimi %45 azalacak
Arçelik, raporda  “Gezegenimizi İyileş-
tiren Teknoloji” başlığı altında şirketin 
iklim krizi ve diğer çevresel sorunlara 
karşı belirlediği hedefleri paylaştı. Buna 
göre şirket, 2030 yılına kadar 15 MW 
gücünde yenilenebilir enerji sistemi 
kurmayı, Güney Afrika, Rusya, Türkiye, 
Romanya, Çin, Tayland ve Pakistan 
operasyonlarında ürün başına enerji tü-
ketimini, baz yıl kabul ettiği 2015 yılına 
göre %45 azaltmayı hedefliyor. Arçelik 
2019 yılında üretimde ürün başı enerji 
tüketimini Türkiye, Romanya, Çin, Rus-
ya ve Güney Afrika operasyonların-
da 2010 yılına kıyasla %43,5 oranında 
azalttı. 2025 yılında Türkiye’de üretim 
tesislerinde karbon nötr olmayı hedef-
leyen Arçelik, 2030 yılında ürün başına 
su çekimini yine 2015 baz yılına göre 
%45 azaltmayı hedefliyor. Şirket, 2019 
yılında Türkiye, Romanya, Çin, Rusya ve 
Güney Afrika operasyonlarındaki ürün 
başına ortalama su çekimini 2012 baz 
yılına göre %52 oranında azaltarak 2020 
hedeflerine ulaştı.

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla sürdürülebi-
lirliği iş modeli olarak benimseyen Arçelik, 2030 yılına doğru 
kısa-orta-uzun vadeli hedeflerini açıkladığı 12’nci Sürdürü-
lebilirlik Raporu’nu yayımladı.
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Kadın yönetici oranı 
2030’da %30’a yükselecek
Arçelik, “İşimizi İyileştiren Teknoloji” 
başlığı altında ise tedarik zinciri ve bayi-
leri başta olmak üzere tüm paydaşlarına 
ilham vermeye odaklanarak çalışanlara 
yönelik hedeflerini verdi. Kadın yönetici 
oranını 2019 yılında %18,6’ya yükselten 
Arçelik, 2030 yılında bu oranı % 30’a 
yükseltmeyi hedefliyor. Arçelik, bu yılki 
raporunda çalışanların %50’sinden faz-
lasının her yıl en az bir gönüllülük aktivi-
tesine katılması için yüreklendirmeyi de 
hedefler arasında koydu.

80 milyon kişinin sağlıklı yaşam 
konusunda farkındalığı artırılacak
“Yaşamı İyileştiren Teknoloji” kapsa-
mında da Beko markası ile sağlıklı nesil-
ler yetiştirilmesine destek olmak ama-
cıyla sürdürülen çalışmalarla 2030 yılına 
kadar 80 milyon kişinin sağlıklı yaşam 
konusunda farkındalığının artırılması 
hedefleniyor. Grundig markasıyla gıda 
israfı ile mücadele ve tüketim bilincini 
artırmak amacıyla yürütülen projeler ile 
500 bin kişiye 1 milyon öğün ulaştırmak, 
1200 ton gıda atığının önüne geçmek 
ve 3,5 milyon kişinin gıda israfıyla ilgili 
farkındalığını artırmak amaçlanıyor.

Arçelik’in 2019 yılında 
sürdürülebilirlik alanında diğer 
dikkat çeken ilerlemeleri şöyle;
• Sürdürülebilirlik Raporu kapsamın-
daki işletmelerde 233 adet enerji ve-
rimliliği projesi uygulamaya geçirildi. 
Bu proje ve iyileştirmeler sayesinde 
64.000’i Türkiye’de olmak üzere yak-
laşık 90.000 GJ enerji tasarrufu elde 
edilirken, sera gazı salımı da 7.180 ton 
azaltıldı. Verimlilik projeleriyle 1,03 
milyon Euro’luk tasarruf sağlandı.
• Tüm fabrikalardaki su verimliliği ve 
atık azaltım projeleriyle 400.000 Euro 
tasarruf elde etti.
• Türkiye işletmelerinde üretilen ürün 
ambalajlarında ortalama %77 oranın-
da geri dönüştürülmüş 15.878 ton kutu 
kullanarak 270.748 ağacın kesilmesini 
engelledi.
• Eskişehir ve Bolu’daki AEEE geri dö-
nüşüm tesislerinin 2014 yılında devreye 
alınmasından itibaren 2019 sonuna ka-
dar yüksek enerji tüketen eski ürünlerin 
şebekeden elektrik tüketmesinin önü-
ne geçilmesi ile toplamda 299 GWh, 
yani yaklaşık 36 milyon hanenin günlük 
elektrik tüketimi kadar enerji tasarrufu 
elde etti. Bu miktar 2,5 MW gücünde 46 
adet rüzgâr türbininin yıllık enerji üreti-

mine eş değer. Bu sürede geri dönüş-
türülen atık ürünlerle yaklaşık 143.000 
ton CO2 salımının da önüne geçildi. Ek 
olarak, eski teknolojiye sahip ürünleri 
çevre dostu yeni ürünlerle değiştirerek 
6,2 milyon ton su tasarrufu sağlandı.

Sürdürülebilirlikte Sektör Liderliği
Arçelik 2019 yılında sürdürülebilirlik ala-
nında yaptığı tüm bu çalışmalarla ulusal 
ve küresel platformlarda lider pozisyo-
nunu pekiştirdi. Kurumsal sürdürüle-
bilirlikte altın standardı temsil eden ve 
dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürü-
lebilirlik performanslarını değerlendiren 
Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’n-
de (DJSI) bir ilki gerçekleştirerek Daya-
nıklı Ev Aletleri Endüstri Lideri seçildi. 
DJSI Gelişmekte Olan Piyasalar Katego-
risi’nden üç yıl üst üste Endeks’e girmeyi 
başaran Arçelik, aynı zamanda listele-
nen tek Türk sanayi şirketi konumunda 
bulunuyor. Borsa İstanbul (BIST) Sürdü-
rülebilirlik Endeksi, MSCI Sürdürülebilir-
lik Endeksi ve FTSE4Good Gelişmekte 
Olan Piyasalar Endeksi’ne de girmeye 
devam ederek başarılarını sürdüren Ar-
çelik, 2019 yılında ayrıca T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Özel 
Sektör Ödülü’ne layık görüldü. 

Arçelik, iklim değişikliğiyle mücadele 
alanındaki çalışmalarıyla dünyanın en 
önemli çevre girişimlerinden biri olan 
Karbon Saydamlık Projesi’nin (Carbon 
Disclosure Project-CDP) 2019 İklim 
Programı’nda A- derecesi alarak Türki-
ye’de CDP 2019 İklim Programı’nda en 
yüksek dereceyi alan şirketlerden biri 
oldu.Şirket, CDP 2019 Su Programı’nda 
ise B derecesini aldı.

Arçelik’in  2019 Sürdürülebilirlik Ra-
porunu indirmek için linki tıklayınız: 
arcelikglobal.com/surdurulebilirlik/
2019surdurulebilirlikraporu.html

*Artış hedefi 2015 baz yılına göre ve-
rilmektedir.
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Yapısal Alüminyum Parçalar İçin 
Yüksek Basınçlı Dökümünde Gerekli Olan 

Kalıp Malzemesinin Temel Özellikleri
Key properties of die material needed for 

structural Aluminum-High Pressure Die Casting (HPDC)

Yazar: S. Sivertsen, R. Oliver, K. Anantha, G. Maistro, Uddeholms AB, Sweden
Çeviri: Met. Müh. İmge Akar, Uddeholm Türkiye

Otomotivde yeni trendler yakıt tasarrufu sağlamak ama-
cıyla daha hafif ve mekanik özelliklerinin de daha iyi oldu-
ğu yekpare alüminyum parçaların üretilmesine doğru yö-
nelmiştir. Yüksek basınçlı dökümle bu parçaların üretimini 
sağlamak için aynı şekilde kalıp çeliklerinin de boyutunun 
büyümesi ve yüksek mekanik özelliklere sahip olması 
gerekmektedir. Bu makale, Uddeholm üretimi Dievar ve 

birinci sınıf AISI H13 sıcak iş takım çelikleri üzerinde ısıl 
yorulma araştırmalarını konu almıştır. Sonuçlar, Dievar’ın 
daha iyi ısıl yorulma direnci olduğunu göstermiştir. Ay-
rıca, Dievar’ın büyük ölçüdeki bloklarından (1550 mm x 
550 mm) darbe dayanımı gibi uyun mekanik özelliklere 
ulaşmak için ısıl işlem denemeleri yapılmış ve sonuçları 
detaylı olarak tartışılmıştır.

Initial experiments have showed that Uddeholm Dievar has 
suitable properties for thermal fatigue resistance in compar-
ison with an AISI H13 premium grade such as Uddeholm Or-
var Supreme.  Manufacturing of Uddeholm Dievar for bigger 
dimension has shown successful results due to manufactur-
ing processes and optimizations that provides through ho-
mogenous properties. Heat treatment experiment showed 
that no grain growth occurred with aspect of holding time 
for a austenitization temperature of 1000-1010 °C.  The iso-
thermal holding temperature during interrupted quenching 
can significantly affect the microstructure and the mechanical 
properties of Uddeholm Dievar. Uddeholm Dievar samples 
underwent isothermal holding at 425 °C for 30 minutes during 

interrupted quenching, as by NADCA specifications. The ma-
terial properties achieved in with the interrupted quench are 
compatible with what is achieved during conventional hard-
ening treatment. Therefore it should be considered possible 
to be used in Uddeholm Dievar large dies when there is risk 
for distortions and cracking.  However, strict control should 
be made on the lower limit for isothermal holding tempera-
ture, as isothermal holding for 30 minutes at 350 °C proved to 
cause significant bainite formation. The subsequent temper-
ing induced the formation of a coarse lath-martensitic micro-
structure. The consequences on toughness were deleterious. 
While it is relatively easy to control the temperature of the 
surface even in in big dies, it is important

ÖZET

Anahtar kelimeler:  Otomotiv, yüksek basınçlı döküm, Dievar, Orvar Supreme, ısıl yorulma direnci, ısıl işlem,  
homojenizasyon

Keywords: Automotive, high pressure die casting, Dievar, Orvar Supreme, thermal fatique resistance, heat 
treatment, homogenous
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Giriş
Otomotivde daha az yakıt tüketimi ve çevreye daha az zarar 
vermek amacıyla hafif komponentlere talep artmıştır. Yük-
sek basınçlı dökümle üretilecek olan bu alüminyum kom-
ponentler ayrıca yüksek mekanik yüke de maruz kaldıkları 
için parçalar yekpare olarak üretilecek olup çok daha büyük 
ölçülerde kalıp çeliğine ihtiyaç doğurmuştur. Aynı zamanda 
bu büyük tasarımlar daha karmaşık şekillerde olacağı için 
kalıp çeliğinin ömür beklentisini de karşılaması istenecektir 
[1] [2] [3]. Şekil 1’de Yekpare Al-HPDC ile üretilen araç göv-
desi komponent tipine bir örnek mevcuttur.

Şekil 1: Otomotiv segmenti için yapısal HPDC parça-
sının görselleştirilmesi

Tablo 1: İki çelik cinsi için kimyasal bileşim içeriği

Tablo 2: İki çelik sınıfı için ısıl işlem parametreleri

Kalıp ömürlerinin, geleneksel alüminyum parçaların imalatı-
na kıyasla büyük, yekpare ve kompleks tasarımlar için nor-
male kıyasla düşeceği ön görülmüştür. Bunun birkaç sebebi 
olabilir fakat en büyük hasar mekanizması ısıl yorulma veya 
ısıl çatlaklar olacaktır. Bu öngörü ile, büyük yekpare kalıpların 
ömrünü uzatmak amacıyla üç kriter belirlenmiştir. Birincisi, 
yüksek ısıl yorulma direnci sağlayabilecek kimyasal bileşim-
dir. Bir diğeri, kalıbın her bir yüzeyinde aynı özelliklerin sağla-
nabilmesi amacıyla homojenitenin yüksek olmasıdır. Sonun-
cu önemli kriter ise, bu büyük kalıpların optimum özelliklere 
ulaşabilmesi için iyi bir ısıl işlem prosesi gerçekleştirmektir.

İlk Deney
Yukarı bahsedilen 3 kriterden birincisi olan kimyasal bile-
şimin etkisini görmek amacıyla, farklı kimyasallara sahip 
2 takım çeliğinin ısıl yorulma dirençleri kıyaslanmalıdır. 
Bunun için, Uddeholms AB’den seçilen yüksek basınçlı 
döküm için en yaygın kullanılan iki sıcak iş takım çeliği 
seçilmiştir.

Malzemeler
Numuneler, birinci sınıf bir AISI H13 olan (Uddeholm Or-
var Supreme) ve Uddeholm Dievar bloğundan alınmıştır 
(Tablo 1). Her iki malzeme de homojen özellikler sağla-
mak için elektro cüruf altı ergitme işlemiyle üretilen %5 
krom martensitik kalitelerdir [3] [4].

Boydan boya delikli silindirik numuneler iki çelik sınıfından 
da alınmıştır (Şekil 2). Isıl işlem prosesleri, 44-46 HRC de ola-
cak şekilde NADCA kriterlerine göre yapılmıştır (Tablo 2).

Uddeholm 
TOOL STEEL C	 Si	 Mn	 Cr	 Mo V 

Orvar 
Supreme 0.39	 1.0	 0.4	 5.2	 1.4 0.9	

Dievar 0.35 0.2	 0.5 5.0 2.3 0.6 

STEEL 
grade

Austenitizing 
temperature, 

°C	

Soaking 
time, 

Minutes
Quenching

Quench rate, 
Seconds

Tempering 
temperature, 

°C

Tempering 
holding time, 

Hours

Hardness, 
HRC

Orvar 
Supreme 1030	 30 vacuum 100 615 2x2	 44-46

Dievar 1010 30	 vacuum 100 610 2x2 44-46

Şekil 2: Isıl yorulma numunesi geometrisi

Çap: 50 mm, 1.97”
İç çap: 35 mm, 1.38”
Uzunluk: 100 mm, 3.94”
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Isıl Yorulma Yöntemi
Isıl yorulma testi, numunenin bir su tankına bağlı iki tutucu 
arasına sabitlendiği bir test düzeneğinde gerçekleştirildi. 
Su, soğutma kanalı görevi gören numune deliğinden sabit 
hızla akarken, bakır bir bobin, numunenin ortasından dış 
çapına 60 mm kadar sarıldı, bobin bir HF jeneratörüne bağ-
landı ve sonuçta 35kW’lık bir endüksiyon ısısı elde edildi. 
Bakır bobinin arkasında ve numunenin dış çapı etrafında, 
bir kompresöre bağlı bir nozul yerleştirildi. Bu nozul, so-
ğutma hızını arttırmak için numunenin dış yüzeyine basınçlı 
hava uygulamak için konuldu.

Testler, 680 - 80°C arasında gerçekleştirildi. Testlerin so-
nucu olarak bir döngü yaklaşık 14 saniye sürdü, her iki 
malzeme arasında döngü zamanındaki küçük fark, mal-
zemelerin ısıl iletkenliğindeki farklılıktan kaynaklandı. Bo-
bin, numuneyi 3 saniye ısıtmaya ayarlandı ve daha sonra 
11 saniye boyunca basınçlı hava uygulandı (Şekil 5). Bu 
döngü boyunca soğutma suyu da sürekli olarak açıktı.

Testte, ısıtma ve soğutma, kalibrasyon yapıldıktan sonra 
süreye bağlı olarak izlenildi. Kalibrasyon için dış yüzey 
üzerinde bir uçtan numune uzunluğunun 50 mm’ sine 
gelecek şekilde S tipi bir termokupl konuldu. Bu termo-
kupl bilgisayar programına bağlı, yüzündeki sıcaklık de-
ğişimlerini gösteriyordu. Elde edilen sıcaklık ve zaman 
verilerine dayanarak, istenen parametreler ayarlanabil-
di. Bu da, 10 kez ön ısıtma sonrası kararlı duruma ulaşıl-
dığında ve malzemenin kalibrasyonu tamamlandığında 
yapılır (Şekil 4).

Şekil 3: Test kurulumunun gösterimi

Şekil 5: Çevrim süresi, kırmızı ısıtma, yeşil hava so-
ğutma, mavi soğutma suyu

Şekil 6: Değerlendirme için numunenin alındığı yer

Şekil 4: Kalibrasyon kurulumu

İki malzemenin de değerlendirilmesi 6000, 12000 ve 
18000 çevrimden sonra yapıldı. Isıtma bölgesindeki nu-
munenin merkezinden 20 mm uzunluğunda bir halka 
alındı. Daha sonra sonucu uzama yönünde değerlendi-
rebilmek için halkadan bir örnek alınıp bakalite konuldu 
ve parlatıldı. Tüm çatlaklar ortalama çatlak derinliği ve 
maksimum çatlak derinliğini hesaplamak için yüzeyden 
malzemeye doğru ölçüldü. Isı sebebiyle yüzeyden mal-
zemeye sertlikte herhangi bir değişiklik olup olmadığını 
ölçmek için sertlik ölçümleri yapıldı.
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Isıl Yorulma Sonucu
Üç farklı çevrim süresi sonrasında Uddeholm Orvar Sup-
reme’in Uddeholm Dievar’a kıyasla hem maksimum çat-
lak derinliği hem de ortalama çatlak derinliği daha yük-
sek olduğu görüldü (Şekil 7) (Şekil 8).

Yüzeyden malzemeye olan sertlik ölçüldüğünde ise, Ud-
deholm Orvar Supreme’in Uddeholm Dievar’dan daha fazla 
ve daha derinlere kadar sertliğinde düşüş görüldü. Sertliğin 
düşmesi çevrim sayısının artışıyla her iki malzeme için de 
arttı, ancak Uddeholm Orvar Supreme’in düşük ısıl yorulma 
direncinden dolayı sertliğinde daha fazla düşüş görüldü.

Deney
İlk deneye dayanarak, Uddeholm Dievar’ın üç kriterden bi-
rincisi olan ısıl yorulma direncinin uygun olduğu anlaşıldı. 
Diğer iki kriter de iki fazlı bir deneye bölündü.

Faz 1 Yöntemi
Isıl yorulma testlerinde Uddeholm Dievar’ın en iyi ısıl yorulma 
direncine sahip olduğunu gördük. Büyük ölçülerdeki kalıp 
çeliklerinin performansını test edebilmek için yeni deneyler 
daha büyük kalıp ölçülerinde yapılmalıydı ve bu sebeple, ESR 
yöntemiyle ve uygun indirgeme oranından sonra dövülmüş 
1550 mm X 550 mm boyutunda bir blok üretildi. İnceleme için 
bloğun merkezinden ve yüzeyinden numuneler alındı (Şekil 
12). Mikro segregasyon/bantlama, mikro yapı ve yumuşak 
tavlanmış durumda tane boyutu incelemek için optik mik-
roskop altında inceleme yapıldı. Mekanik özellikler, tokluk ve 
süneklik, sertleştirmeden sonra değerlendirildi.

Şekil 7: Maksimum çatlak derinliği

Şekil 8: Ortalama çatlak derinliği

Şekil 9: 6000 çevrimden sonra sertlikteki düşüş Şekil 12: Numunelerin alındığı bölgeler

Şekil 10: 12000 çevrimden sonra sertlikteki düşüş

Şekil 11: 18000 çevrimden sonra sertlikteki düşüş
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Faz 2 Yöntemi - Isıl İşlem
Faz 2 deneyleri, büyük kalıpların ısıl işlemine ilişkin iki kritik 
dala ayrıldı. İlki, tane büyümesi riskini önlemek için uygun 
östenitleme sıcaklığını araştırmaktı. İkincisi, beynit miktarını 
azaltmak amacıyla kademeli su verme işlemini araştırmak, 
çekirdek ve yüzeydeki sıcaklık farkının neden olduğu ter-
mal gerilimler nedeniyle çatlama riskini en aza indirmekti. 
Amaç, vakum altında yapılan ısıl işlemin farklı östenitleme 
sıcaklıkları, tutma süresi ve soğutma hızıyla yüzeyde ve mer-
kezde gerçek bir kalıpta ne olduğunu anlamaktı.

Östenitleme Sıcaklığı
İlk deney, östenitleme sıcaklığının etkisini araştırdı. Sert-
leştirme, üç farklı östenitleme sıcaklığı ve 30 dakika ila 400 
dakika arasında beş farklı östenit süresi ile gerçekleştirildi 
(Tablo 3). Bu süreçte, yüksek östenitleme sıcaklığı ve tutma 
süresiyle sertliği artıran karbürleri çözme olasılığı artacak ve 
tane büyüme potansiyeli de bir risk oluşturacaktır.

Martemperleme
Isıl işlem deneylerinde ikinci adım, su verme hızını araştır-
maktı. Su verme, malzemeyi östenitten martensit yapıya 
dönüştürmek için yapılır. Su verme hızının, beynit oluşumu-
nu en aza indirgemek için yüksek hızda gerçekleştirilmesi 
gerekir, fakat çatlamaya neden olabilecek yüksek bozulma-
yı önleyecek kadar da yavaş olmalıdır. 

Çekirdeğin yüzeye göre yavaş soğumasıyla ortaya 
çıkan ve sıcaklık farkının yarattığı termal stres sonu-
cunda oluşan beynit miktarını azaltmak için su verme 
adımları uygulandı Su verme işlemi, dakikada 28°C hı-
zında gerçekleştirildi ve martensit yapı başlamadan ve 
martemperleme sıcaklığı denemesi başlamadan önce 
durduruldu.

Martemperleme üç farklı kademe sıcaklığı ile gerçekleşti-
rilmiştir: 30 dakika tutma süresi ile 350°C, 425°C ve 500°C 
(Şekil 13). Beklemenin ardından, 30°C/dak hızla, 50°C’ye 
kadar soğutuldu. Martemperlemenin etkisini incelemek 
için mikro yapı incelendi ve tokluk ölçümleri yapıldı.

Östenitleme
sıcaklığı

Östenitleme zamanı (dak)

30 60 110 240 400

1000/1852 •28 °C/dak Quenching 
•610 °C, 2+2 saat Temperleme
•Deneysel
•Tane boyut ölçümü

1010/1850

1020/1868

Tablo 3: İlk deneysel yaklaşım

Şekil 13: Uddeholm Dievar için CCT diyagramı, 1010°C’de 30 dakika boyunca östenitleştirildi. Kırmızı 
eğri, T8-5 = 650s (28°C/dak) sürekli soğutmalı bir su vermeye karşılık gelir. Kesik çizgiler sadece bu 
araştırmada test edilen kesintili su verme sıcaklıklarının göstergesidir.
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Sonuç Aşama 1 Malzeme Boyutu
Malzemenin yüzeyinden ve merkezinden alınan numune-
lere göre yapılan deney fazı 1 için değerler Tablo 4’te gös-
terilmiştir. Sonuç, yüzey ve merkezdeki mikro yapı ve bant-
laşmanın karşılaştırılmasının, ESR ve ısıl işlemdeki başarılı 
homojenizasyon nedeniyle çok benzer olduğunu göster-
mektedir. Tane boyutu ölçümü, yüzeye kıyasla bloğun mer-
kezinde daha ince bir tane büyüklüğü olduğunu gösterdi. 
Bu, dövme işleminin tüm blok boyunca başarılı olduğunu 
göstermektedir. Yüzeydeki kısmen daha iri tanelerin, ısıl 
işlem sırasında merkeze kıyasla daha uzun tutma süresi se-
bebiyle oluştuğu açıklanabilir. Bununla birlikte iri tanelerin; 
malzemenin yüzeyinde ve merkezinde uygun özelliklerin 
elde edildiği tokluk ve süneklik değerlerinde malzemenin 
özelliklerini etkilemediği görülmüştür.

Martemperleme
Charpy-V darbe testlerinin tokluk değerleri, mikroyapı 
sonuçları ile birlikte Tablo 5’te gösterilmiştir. 425ºC’de 
kademeli su verme yapılan malzemeler en yüksek dar-
be enerjisini göstermiştir, 26J. 500ºC’ de kademeli su 
vermede darbe enerjisi düşmüştür, 22J. 350ºC sıcaklıkta 
kademeli su verme ile numunelerin darbe enerjisi çok 
daha düşmüştür, 12J. En düşük martemperleme sıcak-
lığında çıkan düşük darbe dayanımı, beynitik mikro-
yapının oluştuğu tutma süresi ile açıklanabilir. CCT di-
yagramında da 350ºC’de beynitik bölgede yer alındığı 
görülebilir (Şekil 13).

2. Faz Isıl İşlem Sonucu

Östenitleme Sıcaklığı ve Zaman
Östenitleme sıcaklığı ve tutma süresi, 1000-1010°C’de 
herhangi bir tane büyümesinin meydana gelmediği, 
1020°C’de ise tane büyümesinin 60 dakika tutma süresin-
den sonra başladığı görüldü (Şekil 16).

Şekil 14: 500x büyütmede yumuşatma tavlaması yapıl-
mış mikro yapıyı gösteriyor. Soldaki numune yüzeyden, 
sağdaki bloğun merkezinden alınmıştır.

Şekil 15: 100x büyütmede yumusatma tavlaması yapıl-
mış tane boyutunu gösteriyor. Soldaki numune yüzey-
den, sağdaki bloğun merkezinden alınmıştır.

Tablo 4: Faz 1 Deneyi için değerler

Position
Grain 
size

ASTM
Banding

Microst-
ructure	

Tough-
ness ST
Average 
J/ft-lbs

Ducti-
lity ST       

Average 
J/ft-lbs

Surface 7 C B3 27/20 414/305

Center 8 C B3 26/19 362/267

Şekil 16: Tutma sürecine göre tane büyümesi

Tablo 5: Sertleşmiş durumda mikroyapının tokluk 
değerleri ve Charpy-V darbe tokluğu

Mar temperleme°C Mikroyapı
Tokluk ST

Ortalama J

350 Beynit yapı 12

425 Martenzit 26

500 Daha belirgin sementit 
çökelmesi

22
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500ºC, 425ºC ve 350ºC kademeli soğutma uygulanan nu-
munelerin mikroyapıları sırasıyla Şekil 17 ve Şekil 18’de 
gösterilmiştir. Kademeli soğutma sıcaklığından bağımsız 
olarak tamamında martenzitik yapı gözlemlenmiştir.

Ancak martenzitik kafesler, TS = 350ºC durumunda 
diğer iki kademeli sıcaklıklara göre daha kaba görül-
müştür. Ek olarak beynit oluşumu da açıkça gözlemlen-
diğinden düşük darbe dayanımının sebebi olarak açık-
lanabilir. Özetle, düşük tokluğun nedeni mikroyapıdaki 
beynit ile ilgilidir.

Şekil 17: 350ºC’de kademeli soğutmayı gösterir (solda soğut-
madan sonraki ve sağda temperlemeden sonraki görüntü)

Şekil 18: Solda 425ºC, sağda 500ºC temperlemeden 
sonraki kademeli soğutma

Sonuç
İlk deneyler Uddeholm Dievar'ın Uddeholm Orvar 
Supreme gibi bir AISI H13 premium sınıfına kıyasla ısıl 
yorulma direnci için uygun özelliklere sahip olduğunu 
göstermiştir. 

Uddeholm Dievar'ın daha büyük ölçülerde üretimi, ho-
mojen özellikler sağlayan üretim süreçleri ve optimizas-
yonları nedeniyle başarılı sonuçlar göstermiştir. 

Isıl işlem deneyi, 1000-1010°C östenitleme sıcaklığında, 
bekleme süresi açısından hiçbir tane büyümesi meyda-
na gelmediğini göstermiştir.

Kademeli soğutma sırasında izotermal tutma sıcaklığı, 
Uddeholm Dievar'ın mikro yapısını ve mekanik özellik-
lerini önemli ölçüde etkilemektedir.

Uddeholm Dievar numuneleri NADCA spesifikasyonla-
rına uygun olarak, 30 dakika boyunca aralıklı su verile-
rek 425°C’de izotermal bekleme işlemine maruz bırakıl-
dı. Kademeli su vermeyle ulaşılan malzeme özellikleri, 
geleneksel sertleştirme işlemiyle ulaşılan özelliklerle 
uyumludur. Bu sebeple, bozulma ve çatlama riski olan 
yerlerde, Uddeholm Dievar ın büyük kalıpları kullanıl-
ması mümkündür. Bununla birlikte, izotermal bekleme 
süresi için alt limitte mutlaka sıkı kontrol yapılmalıdır 
çünkü, 30 dakika 350°C’de izotermal beklemenin beynit 
oluşumuna sebep olduğu kanıtlanmıştır.

Sonraki temperleme büyük iğne yapılı martensite mik-
royapısının oluşmasına sebep olur. Bunun tokluk üze-
rindeki sonuçları negatiftir. Büyük kalıplarda bile yüzey 
sıcaklığını kontrol etmek kolayken, kalıpların merkezin-
de beynit oluşumunu en aza indirmek için martemper-
lemeden sonra soğutma hızını en üst düzeye çıkarmak 
oldukça önemlidir.
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