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Değerli Okuyucu Dostlarımız, 

2021 yılı tüm dünyaya sağlık, barış, mutluluk, 

huzur getirmesini diliyorum. Pandemi nedeniy-

le herkes yorgun, huzursuz ve psikolojik olarak 

bitmiş durumda ve biran önce bu kötü günlerin 

bitmesi dileğiyle.

2020 yılını yok saymak gerekiyor. Yine de ülke-

miz sanayisinde yatırımlar, üretimler ve ihracatlar 

oldu. Yeni projelerin gerçekleşmesi, savunma sanayisindeki milli hareket bu açıdan sevindirici 

olaylar. Bu arada Covid-19 dan dolayı yaşamlarını yitiren tüm insanlara rahmet diliyorum. Hala 

hastalıkla uğraşanlara acil şifalar diliyorum. Bu arada artık aşı kartımızda olacak sanırım. Nereye 

gidersek yanımızda taşımamız gerekecek gibi geliyor.

Buna rağmen ülkemiz sanayicileri üzerlerine düşen görevleri fazlasıyla yapmaya çalışıyorlar. Der-

gimiz de konu ile ilgili çok güzel haberlerimiz mevcuttur.

Bizler müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla 2012 yılından beri dijital ortamda dergilerimizi 

yayınlayarak ve sosyal medyada güncelliği korumak amacıyla hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

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

lanmasını gerçekleştirebiliyoruz.

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

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

destekleyenlere teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz.

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

kanaldan ulaştırmaya çalışıyoruz.

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

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

Kenan ANIL

Prestij Yayıncılık uygulamamızı
Ücretsiz indirebilirsiniz

kenananil@prestijyayincilik.com.tr
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•	 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.
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•	 Yazıların	sonuna	yararlanılan	kaynakça	eklenmelidir.
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den %22,9 artışla 770 milyon dolar 
seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde ithalat, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, 
miktar yönünden %9,5 artış ile 11,5 
milyon ton oldu. Değer yönünden 
ise %1,8 azalarak 7 milyar dolar ola-
rak gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi
2019 yılının Ocak-Kasım döneminde 
%124,9 olan ihracatın ithalatı karşıla-
ma oranı, bu yılın ilk 11 aylık döne-
minde %108,6 seviyesine geriledi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ
Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tara-
fından açıklanan 2020 yılı Kasım ayı ve-
rilerine göre, dünya ham çelik üretimi, 
geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, %6,6 
artış kaydederek 158.2 milyon ton, yı-
lın ilk 11 ayında ise %1,3 azalışla, 1.67 
milyar ton seviyesinde gerçekleşti. 
Çin hariç dünya ham çelik üretimi ise 
bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 
%9,2 azalışla 709 milyon ton oldu. 

Ocak-Kasım döneminde, Çin’in ham 
çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı döne-
mine kıyasla  %5,5 oranında artışla 961.2 
milyon tona yükselirken, ikinci sırada 
yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi 
%12,3 azalışla 89.4 milyon ton, üçüncü 
sırada bulunan Japonya’nın ham çelik 
üretimi ise %17,3 oranında azalışla 75.7 
milyon ton olarak gerçekleşti. 

türKiye ÇeLiK üretiCiLeri 
Derneği DeğerLenDirMe
ÇELİK ÜRETİMİ
Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2020 
yılının Kasım ayında, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %11,6 oranında artış-
la 3.2 milyon ton olarak gerçekleşti. 

Ocak-Kasım döneminde ise ham çe-
lik üretimi %4,9 oranında artışla 32,4 
milyon ton oldu.

ÇELİK TÜKETİMİ
2020 yılının Kasım ayında nihai ma-
mul tüketimi %8,8 oranında yükseliş 
ile 2.6 milyon ton oldu. 

Ocak-Kasım döneminde nihai mamul 
tüketimi %15,5 oranındaki artışla 27 
milyon ton seviyesinde gerçekleşti. 

DIŞ TİCARET
İhracat
Çelik ürünleri ihracatı Kasım ayında 
miktarda %25 artış ile 1.5 milyon ton, 
değerde ise %30,3 artışla 818 milyon 
dolar oldu.

Ocak-Kasım döneminde 2019 yılının 
aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar 
itibariyle %7,8 oranında azalarak 14.8 
milyon ton, değer itibariyle %14,6 
azalışla 7.6 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşti.

İthalat
Kasım ayı ithalatı, 2019 yılının aynı 
ayına göre, miktar yönünden %23,1 
artış ile 1.1 milyon ton, değer yönün-

DEĞERLENDİRME
Eylül ve Ekim aylarında 290 $/ton 
civarında seyreden hurda fiyatları, 
Kasım ayında %20 artışla 348 $/tona, 
cevher fiyatları %11 artışla 117 $/ton-
dan 130 $/tona çıktı. Nihai mamul fi-
yatlarında da benzer artışlar yaşandı. 

Aralık ayında çelik fiyatlarında ger-
çekleşen hızlı artışın ilk sinyalleri, 
başta AB bölgesi olmak üzere, dünya 
çapında gözlenen üretim artışı son-
rasında, üretimi yetersiz kalan, girdi 
maliyetlerindeki artışa paralel olarak, 
Kasım ayının özellikle ikinci haftasın-
dan itibaren gözlenmeye başlandı.

Türkiye’nin Kasım ayında çelik ürün-
leri ihracatında gözlenen artış, geç-
miş dönemdeki ihracat taahhütle-
rinden kaynaklanmaktadır. İhracatın 
daha kârlı olduğu için değil, kontrat-
lardan kaynaklanan bir yükümlülük 
olduğu için yapılmış olduğu, bu ayda 
gerçekleşen %20 civarındaki fiyat 
artışlarının, ihracata yansıtılmamış 
olmasından da net bir şekilde an-
laşılmaktadır.  Nitekim Aralık ayı ra-
kamları henüz açıklanmamış olmakla 
birlikte, Aralık ayında çelik sektörü-
müzün yurtiçi tedarike öncelik verdi-
ği bilinmektedir.

2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren 
dünya ve Türk çelik sektöründe daha 
istikrarlı bir döneme geçileceği de-
ğerlendirilmektedir.



Küresel Güç, 
Yerli Üretim

/inductothermtr inductotherm.com.tr@inductothermtr
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türKiye’yi DünyanIn üretiM üSSü yaPMaK

Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan, bu-
gün bir milyon adetlik üretim kapasite-
siyle dünya elektrik motoru sanayisinin 
önde gelen firmalarından biri olan Ga-
mak, küresel krizin gölgesinde geçen 
2020 yılında dahi, birçok projeye ve iş-
birliğine imza attı. Aynı ivmeyi katlayarak 
2021 yılında da devam ettirmek istedik-
lerini vurgulayan Gamak Satış Müdürü 
Ercan Şenyurt, pazardaki liderliklerini 
korumayı amaçladıklarını ifade etti.

2020 yılının pazar 
liderliği Gamak’ın oldu
Bu yılın olağanüstü koşullarla geride 
kaldığını söyleyen Gamak Satış Mü-
dürü Ercan Şenyurt; “Pandemiye rağ-
men 2020 yılı bizim için oldukça 
hareketli geçti. Bu başarı-
nın temelinde güçlü fi-
nansal yapımız, enteg-
re üretim anlayışımız 
ve sektöre öncülük 
eden tecrübemiz yer 
alıyor. 1961 yılından 
beri Türkiye ve dün-
yanın birçok ülkesin-

de sanayi süreçlerinde varlığımızı sür-
dürüyor, bini aşan çalışanımız ve 0,06 
kW’dan – 3000 kW güce kadar üretilen 
elektrik motorlarımızla sanayi alanında-
ki neredeyse tüm motor ihtiyacını kar-
şılıyoruz. Almanya, İtalya, İspanya başta 
olmak üzere 40’tan fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyoruz, yüzde yüz yerli bir fir-
ma olarak ihracat, çok önem verdiğimiz 
ve yatırımlarımıza devam ettiğimiz bir 
konu. Konsolide cironun içerisindeki ih-

racat payımız yaklaşık yüzde 
15. Dünyadaki gelişmelere 
paralel olarak istihdam ve 
yatırımlarımızla ihracat ci-
rosunun iki yıl içinde 4 katı-
na çıkmasını hedefliyoruz” 

dedi. Bu yıl birçok işbirliği-
ne de devam ettik-

lerini dile getiren 
Ercan Şenyurt, 
küresel marka-
lardan GE (Ge-
neral Electric) 
ve Vestas ile 
rüzgâr türbin 
jeneratörleri-

nin üretimi konusunda çözüm ortaklığı 
yaptıklarını söyledi.

2021 yılında enerji verimliliğini 
arttıracak yatırımlar sürecek
Sanayideki enerji tüketiminde verimliliği 
merkeze alan sistemlerin önemine dik-
kat çeken Şenyurt; “Endüstri ve alt ya-
pıda kullanılan elektriğin yüzde yetmişi 
elektrik motorları tarafından tüketiliyor. 
Hatta bazı sektörlerde bu oran yüzde 
seksenlere kadar çıkabiliyor. Dolayısıy-
la elektrik motorlarında verimi arttırıcı 
yatırımların yapılması hem enerji tüke-
timinde tasarruf hem de sürdürülebilir 
kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Biz bu 
noktada gerekli alt yapı çalışmalarımızı 
zaten güçlendirmiştik. Uzun süredir akıllı 
otomasyon sistemleri kullanarak, üretim 
verimliliğini de sağlayacak adımlar atıyo-
ruz. Pazar ihtiyaçlarını karşılamak ve mo-
dernizasyon için geçtiğimiz üç yılda 70 
milyon $ yatırım gerçekleştiren şirketi-
miz, yatırımlarının büyük kısmını robotik 
üretim modellerine yönlendirdi. Gele-
cek üç yıl içinde yapılması planlanan 50 
milyon $ yatırımla da motor ve jeneratör 
üretim kapasitesinin yüzde 50 arttırılma-
sını hedefliyoruz” dedi.

Sözlerine dijitalleşme vurgusu ile devam 
eden Gamak Satış Müdürü Ercan Şen-
yurt; iş ortaklarına online satış platfor-
munun tamamlanmak üzere olduğunu, 
firma içerisinde tüm diğer süreçlerin di-
jital dönüşüm stratejilerine uygun olarak 
şekillendiğini dile getirdi. 2021 yılının 
normalleşme ve atağa geçme konusun-
da bir geçiş yılı olacağını, geçen yıla göre 
çok daha hazırlıklı olduklarını söyleyen 
Şenyurt, pandemiden edindikleri tecrü-
beleri ve iş yapma tarzını yeni döneme 
entegre ettiklerini vurguladı.Yeni dönem-
de büyümenin dijitalleşme ve teknoloji 
ile sağlanacağını söyleyen Şenyurt, ar-
tan verimlilik ve rekabet gücü ile Gamak 
2021 yılına da imzasını atacaktır dedi.

Elektrik Motoru Üretiminde Hedef; 

Türk sanayisinin itici gücünü oluşturan elektrik motoru üretiminin 
yerli temsilcisi Gamak, 2020 yılını sürdürülebilir büyüme ve kalite 
yönetimi ile yurtiçi ve yurtdışı pazar payında reel bir artışla kapattı. 
Türkiye pazarı liderliğine sahip olan Gamak, önümüzdeki iki yıllık 
süre içerisinde ise ciro beklentisini iki katına çıkarmayı hedefliyor.
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yal gelişimlerine katkı sağlamak üzere 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfede-
rasyonu (TİSK) ile  ‘Engelsiz Gelişim 
Platformu Projesi’ için iş birliği anlaş-
masını imzaladı ve proje kapsamındaki 
çalışmalara başladı.

Engelsiz Gelişim Platformu Projesi ça-
lışmaları,  TİSK Genel Sekreteri Akan-
sel Koç ile TürkTraktör İK Direktörü 
Osman Özdemir liderliğinde; TürkT-
raktör’ün farklı fonksiyonlarından çalı-
şanların da katılımıyla oluşan bir ekip 
tarafından yürütülecek. 

türKtraKtÖr’Den FIrSat 
eŞitLiği iÇin yeni Bir PrOJe DaHa: 
‘engeLSiZ geLiŞiM PLatFOrMU’

Sektörün lider şirketi TürkTraktör ‘ça-
lışanların gelişimini destekleme ve 
tüm çalışanlara fırsat eşitliği sunma’ 
yaklaşımıyla hayata geçirdiği projelere 
bir yenisini daha ekliyor. TürkTraktör, 
engelli çalışanlara yönelik olarak 2018 
yılında İŞKUR tarafından desteklenen 
“İşitme Engellilere Yönelik Sanal Ger-
çeklik Teknolojisiyle Teknik Eğitimler’ 
projesini hayata geçirdi. 2019 yılında 
da Türkiye Metal Sanayicileri Sendika-
sı (MESS) ile birlikte “Bir İşaretin Yeter” 
projesinde yerini aldı. TürkTraktör, bu 
yıl ise engelli çalışanların teknik ve sos-

5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen 
proje kapsamında, TİSK’e bağlı 20 üye 
işveren sendikası ve onlara bağlı ku-
rumlarla da iş birlikleri geliştirilecek. Bu 
iş birlikleriyle platformdan yararlanacak 
çalışan sayısının en üst seviyelere taşın-
ması hedefleniyor. 

Engelsiz Gelişim Platformu, toplum-
sal farkındalığa da hizmet edecek
Engelsiz Gelişim Platformu projesi 
kapsamında TürkTraktör Ankara Fab-
rikası’na kurulacak olan tasarım stüd-
yosunda e-eğitim içerikleri üretilecek 
ve bu içerikler kurulacak olan online 
eğitim platformu aracılığıyla görme, 
işitme ve bedensel engelli bireylere 
ücretsiz sunulacak. Metal sanayisin-
den, tarıma kadar geniş bir yelpazede 
teknik içeriklerin yanı sıra sosyal bece-
rileri geliştirmeye yönelik içeriklerin de 
sunulacağı platformdan,  TİSK çatısı 
altında çalışan binlerce engelli bireyin 
yanı sıra örgün eğitim ve işgücünde 
bulunan tüm engelli vatandaşlar ile 
onların aile ve sosyal çevreleri de ya-
rarlanabilecek. Böylelikle Engelsiz Ge-
lişim Platformu, topluma ücretsiz bir 
gelişim hizmeti sunarken; aynı zaman-
da bu konuda toplumsal farkındalığın 
gelişmesine de katkı sağlayacak.

TürkTraktör’ün TİSK ile birlikte hayata geçirdiği ‘Engelsiz 
Gelişim Platformu’ projesiyle engelli çalışanların teknik ve 
sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve endüstrideki engelli 
istihdamının desteklenmesi hedefleniyor.
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Erkon Döküm insan sağlığına ve çev-
reye verdiği önem doğrultusunda yeni 
yatırımında Nederman Mikropul FS filt-
re sistemlerini tercih etmiştir. 

Yeni yatırım doğrultusunda döküm, 
kum hazırlama ve sarsak ünitelerinden 
toz toplayacak 165.000 m3/h kapasiteli 
ve 6 tonluk indüksiyon ergitme ocakları 
ve Mg tel besleme istasyonundan toz 
toplayacak 76.000 m3/h kapasiteli filtre 
üniteleri kurulmuştur. 

Filtreler Şubat ayı içinde devreye alı-
narak hizmete girecektir.  Yatay olarak 
monte edilmiş düz torba filtrelere sahip 
FS serisi toz toplayıcı, akıllı hava temiz-
leme teknolojisine sahip kompakt ve 
verimli bir filtre sistemidir. Bu sistem, 
daha ince toz parçacıkları ve yüksek gaz 
sıcaklıkları içeren yüksek toz yükleri için 
idealdir.

 Jet pulse filtre sistemlerine göre 
% 40’a varan yer tasarrufu
  Jet pulse  temizlik için gerekli olan 

basınçlı havanın ortadan kaldırılması

 Temassız temizleme teknolojisine 
bağlı olarak 5 yıla kadar daha uzun 
torba ömrü
 Kompak yapısı ile kolay nakliye ve 

montaj

FS filtreleri ayrıca yüksek toz toplama ve-
rimliliği ve 250 ° C’ye kadar gaz sıcaklıkla-
rıyla başa çıkma özelliğine sahiptir. Yatay 
olarak yerleştirilen torbaların temizleme 
döngüleri PLC tarafından kontrol edilir. 
FS filtreleri, dünya çapında aşağıdaki 
dökümhane prosesleri dahil yüzlerce uy-
gulama için görev yapmaktadır.

  Ergitme ocakları
  Kum hazırlama tesisleri
  Kumlama ve temizleme tesisleri
  Magnezyum işlem istasyonları
  Kalıplama ve maça kumu karıştır-

ma üniteleri

erKOn DÖKüM yeni yatIrIMInDa 
neDerMan MiKrOPUL FiLtre 
SiSteMLerini terCiH etti
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SiBer güVenLiKte ‘StrateJiK LiDer‘ OLDU

Siber güvenlik kuruluşu ESET, bağımsız test organizasyonu AV-Compa-
ratives tarafından düzenlenen test sonucu hazırlanan Uç Nokta Algıla-
ma ve Tepki (EDR) Karşılaştırma Raporu’nda ‘Stratejik Lider’ ünvanını 
aldı. Dokuz markanın karşılaştırıldığı Siber Risk Tablosu uyarınca 
verilen bu ünvana göre ESET, müşterisine en uygun maliyetle en yüksek 
yatırım geri dönüş oranı sağlayan siber güvenlik kuruluşu oldu. 

Bağımsız test kuruluşu AV-Compa-
ratives, Uç Nokta Algılama ve Tep-
ki (EDR-Endpoint Detection and 
Response) Karşılaştırma Raporu 
için; ürünlerin ihlalleri önleme ye-
teneklerinin yanı sıra satın alma ve 
doğruluk maliyetleri değerlendiril-
diği bir Kurumsal Siber Risk Tablosu 
(Enterprise EPR CyberRisk Quad-
rant™) geliştirdi. Bu amaçla EDR 
çözümü sunan dokuz siber güvenlik 
markasını inceledi.
 
Stratejik Lider neyi ifade ediyor? 
ESET ve ESET’in sunduğu çözümler, bu 
tabloda en yüksek sırada yer alan Stra-
tejik Lider sertifikasına layık görüldü. 
Stratejik Liderler, en yüksek yatırım geri 
dönüş oranına sahip olan ve olağanüs-
tü teknik özelliklerin yanı sıra makul ma-
liyetleri sayesinde en düşük toplam sa-
hip olma maliyeti sunan ürünler olarak 
tanımlanır. Stratejik Liderler, çığır açan 
fikirler geliştirir ve bu fikirleri etkileyici 
bir şekilde ürünlerine yansıtır.

Yüzde 98, yüzde 100 
ve yüzde 99 başarı
ESET, özellikle aktif tepki ve pasif tepki 
kategorilerinde ve önleme/tepki özellik-
lerinin kombinasyonu kategorisinde öne 
çıktı. Bu kategorilerde sırasıyla yüzde 98, 
yüzde 100 ve yüzde 99 başarı sağlaya-
rak testteki en yüksek derecelere sahip 
oldu. Önleme ve tepki özelliklerinin bir 
arada değerlendirildiği kategoride, tes-
te katılan dokuz satıcıdan yalnızca dördü 
böyle bir sonuç elde etti. Bu teste ESET 
dahil 5 marka açık olarak katılırken, 4 
marka isimlerini saklı tutmayı tercih etti. 

ESET söz konusu teste; ESET Protect 
Yönetim Konsolu, ESET Endpoint Secu-
rity 7.3’ü ve ESET Enterprise Inspector 
1.4’ü bir araya getiren ESET’in EDR çö-
zümü ESET Protect Enterprise ile katıldı. 

Tehditlerle başa çıkma başarısı
Raporda belirtildiği üzere ESET Pro-
tect Enterprise, kullanıcıyı hedef alan 
tehditlerde, özellikle tehdit kullanıcının 
ortamına girmeden önce başa çıkma 
konusunda olağanüstü bir başarıya sa-
hip. Kullanım kolaylığı sunan konsolun 
yanı sıra güvenlik analistlerine tehditleri 
önceliklendirmek, azaltmak ve daha 
ayrıntılı araştırmak amacıyla sağlanan 
bağlamsal veriler de övgü topladı. 

En düşük toplam sahip 
olma maliyeti sunuyor
AV-Comparatives CEO’su Andreas Cle-
menti, ESET’in başarısını şu şekilde yo-
rumladı: “ESET, testte önleme ve tepki-
nin bir arada ele alındığı kategoride en 
yüksek skora sahip olmanın yanı sıra ge-
nel algılama ve raporlama özelliklerin-
de de büyük başarı gösterdi. Sonuçlar, 
değerlendirilen tüm satıcılar arasında 
ESET’in en düşük toplam sahip olma 
maliyeti sunduğunu gösteriyor. ESET, 
AV-Comparatives’in düzenlediği bu 
yeni testte Stratejik Lider olarak konu-
munu garantilemiştir.”

Güçlü EDR çözümleri 
sunmakta kararlıyız
ESET Teknoloji Müdürü Juraj Malcho, 
“Böylesine zorlu ve önemli bir testten 
Stratejik Lider ünvanını almaktan gurur 
duyuyoruz. Her zaman son teknoloji 
çözümler geliştirmek ve sunmak isti-
yoruz. Testlerdeki yüksek puanlar, en 
yüksek standartlarda EDR ve uç nokta 
güvenliği çözümleri sunmadaki kararlı-
lığımızı gösteriyor“ diye konuştu.

ESET, Zorlu Uç Nokta Önleme ve Tepki (EDR)
Testinde ‘Stratejik Lider‘ Olarak Tanımlandı
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DünyaDa ÇIğIr aÇan türK BiLiM 
inSanLarIna BiDer’Den iŞ BirLiği ÇağrISI

Global Bilişim Der-
neği (BİDER) Baş-
kanı Şenol Vatan-
sever, hayatlarına 
yurt dışında devam 
eden Türklerin son 
dönemde bilim 
dünyasına damga 
vuran başarıları ile 
gurur duyduklarını 
ve onlarla iş birliği 
yapmaya açık ol-
duklarını bildirdi.

“Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bi-
lim Madalyası” 2019-2020 yılı ödülleri, 
dünya çapında ses getiren ve diğer 
araştırmacılara ilham veren çalışmaları 
nedeniyle iki kadın bilim insanına dü-
zenlenen online törenle takdim edildi.

Bu kapsamda, 2019 yılına ait ödül, “İk-
tisadi, İdari, Sosyal, İnsani Bilimler ve 
Hukuk” alanlarında çığır açıcı çalışma-
lar gerçekleştiren Cornell Üniversitesi 
Ekonomi ve Toplum Çalışmaları Mer-
kezi Direktörü ve Cornell Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Filiz Garip’in oldu.

Bu yılki ödülü ise “Fen, Mühendislik ve 
Tıp Bilimleri” alanında çalışmalar gerçek-
leştiren İsviçre’de École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) Fotonik 
Doktora Okulu Direktörü ve Biyomühen-
dislik Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi olan 
Prof. Dr. Hatice Altuğ’a verildi.

BİDER Başkanı Şenol Vatansever, yurt 
dışındaki sivil toplum kuruluşları ve 
Türkler ile ortak çalışmalar ve iş birlik-
leri yapmak istediklerini belirtti. Farklı 
ülkelerdeki Türkler ile iletişime geçtik-
lerini kaydeden Vatansever, “Birbirine 

benzer hikayeleri olanlar da var, birbi-
rinden çok farklı hikayeleri olanlar da… 
Hepsinin orta noktaları vatan sevgisi ve 
vatan hasreti. Türkiye’de yetişmiş iş gü-
cünün maalesef son yıllarda yoğun ola-
rak yurt dışına yerleşmek üzere gittiğini 
görüyoruz. Beyin göçünün temelinde 
ağırlıklı olarak ekonomik sebepler var. 
Tersine beyin göçü olarak ifade ede-
bileceğimiz, çalışmalarını yurt dışında 
sürdüren bilim insanlarının Türkiye’ye 
dönmelerini teşvik etmek amacıyla ha-
yata geçirilen ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank’ın tam destek 
verdiği ‘Uluslararası Lider Araştırmacı-
lar Programı’ gibi çalışmalar yapılması-

nı önemli görüyoruz.” değerlendirme-
sini yaptı. Tersine beyin göçünün en iyi 
imkanların sağlanması durumunda bile 
sınırlı sayıda kalmasının doğal karşılan-
ması gerektiğinin altını çizen Vatanse-
ver, şöyle devam etti:

“Beyin göçüne sebep olan ya da tersi-
ne beyin göçüne de sebep olan koşul-
lar rutin bir hayat sürerken oluşmuyor. 
Yıkıcı etkilerle beraber adeta gemilerin 
yakılması ile tetikleniyor. Bu sebeple 
tersine beyin göçüne yönlendirebilecek 
kesin bir formül olduğunu düşünmü-
yorum. İllaki tersine beyin göçü olması 
da gerekmiyor. Prof. Dr. Filiz Garip ve 
Prof. Dr. Hatice Altuğ gibi değerli bi-
lim insanlarının ya da teknoloji alanında 
çalışan değerli beyaz yakalıların bulun-
dukları ülkelerdeki varlıkları Türkiye’den 
desteklenebilir. Onlara destek verebile-
ceğimiz, onların bilgi birikimlerinden ve 
tecrübelerinden yararlanabileceğimiz 
modeller ve iletişim kanalları oluşturu-
labilir. Gençlerimizin dünyada yaptığı 
başarılı çalışmalarla çığır açan Türkleri 
tanımalarını ve kendilerine rol model 
olarak almalarını istiyoruz. Bunun için 
uygun zeminleri hazırlama sorumlulu-
ğumuz var. 2021 yılında BİDER olarak 
bu konulara daha fazla eğileceğiz.”
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Yazının devamı sayfa 22’de

Günümüzde dünya üzerinde üreti-
len yaklaşık her 10 üründen 9’unun 
içinde, en az bir metal döküm ürünü 
bulunuyor. Otomotivden inşaata, ma-
dencilikten havacılığa onlarca sektör 
için, 1 gramdan hafif veya 300 tondan 
ağır olabilecek geniş bir yelpazede 
döküm parçaları üretilebiliyor.                   

Globalde döküm sektörünün son 5 
yıllık süreçte, yıllık ortalama büyüme 
hızı yüzde 1 dolayında gerçekleşti. 
Bu rakam Türk döküm sanayisinde 
ise yüzde 6 olarak dikkat çekiyor. 
Veriler ışığında sektör dünya ortala-
masının çok üstünde büyüyor ve bu 
performansıyla sıralamada da hızlı 
yükseliyor. Üretim miktarı bakımından 
Türkiye, geçtiğimiz yıl en yakın rakibi 
İtalya’nın da önüne geçerek Alman-
ya’nın arkasında Avrupa’nın ikinci 
büyük döküm üreticisi konumuna 
yükseldi.               

Özellikle Türk döküm sektörü yük-
selen bir ivmeyle dünya ortalaması-
nın üzerinde büyüme kaydederken, 
pandemiye rağmen yatırımlarına da 
devam etti. Türkiye döküm sana-
yinin 2019 yılında gerçekleştirdiği 
2,3 milyon ton üretim kıymetinin 5,3 
milyar Euro olduğu ve bunun 4 mil-
yar Euro’luk kısmının ihraç edilmesi 
endüstrinin her dönem yatırıma açık 
olduğunu ortaya koyuyor.    

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ‘Tür-

kiye’nin ilk 1000 İhracatçısı 2019’ araş-
tırmasında metal döküm sektöründen 
26 firmanın; 2019 yılı İSO 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu listesinde 6, İkinci 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 
ise 13 firmanın yer alması sektörün 
yakaladığı ivmeyi açıkça ifade ediyor. 
Bugün itibariyle döküm sektöründen 
toplam 24 kuruluş Ar-Ge merkezi bel-
gesi almış durumda ve Ar-Ge çalış-
malarına giderek daha çok önem ver-
meye başlayan Türkiye metal döküm 
sanayi, alt sanayi gruplarıyla birlikte 
toplamda 50 bin kişiye istihdam imkâ-
nı sunuyor.  

Pandemiye rağmen işletmeler 
yatırıma devam etti
Türkiye Döküm Sanayicileri Derne-
ği’nin (TÜDÖKSAD) ayrıca, üyelerin-
den derlediği verilerde 2020 için plan-
lanan yatırımların beklenen seviyeden 
düşük olmasına rağmen devam ettiği 

türK DÖKüM Sanayi, aVrUPa’Da 
iKinCi SIraya yüKSeLDi

Türk döküm endüstrisi dünya 
pazarlarında hızlı yol alıyor. 

Büyüme hızı dünya ortala-
masının altı katı olan sektör, 
Avrupa’nın 2’nci büyük sana-
yisi haline geldi. Türk döküm-

cüsünün global yolculuğu 
yeni pazarlarla sürüyor.

DOSya
TÜDÖKSAD
HABERLER Malzeme, Metalurji, Otomasyon ve Üretim Teknolojisi / Material, Metallurgy, Automation and Extraction Technology
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görülüyor. Bu yıl içerisinde işletmele-
rin birçoğunun yeni yatırım kararları 
aldığı ve dünya çapında OEM’lerin 
ileriye dönük yenilenebilir enerji ve 
elektrikli araç projelerinin çözüm or-
tağı olmayı başardığı görülüyor. Türk 
döküm sektörü, üretim yapısıyla oldu-
ğu kadar insan birikimiyle de dünya 
pazarlarında söz sahibi konumda bu-
lunuyor.

TÜDÖKSAD’ın yönetim kurulu baş-
kanlığını yapan sektörün yüksek de-
neyime sahip ismi Umur Denizci, 
aynı zamanda Dünya Dökümcüler 
Birliği’nin de (WFO) başkanlığını yü-
rütüyor. Dünyanın önde gelen döküm 
üreticisi ülkelerindeki gelişmeleri ya-
kından takip ettiklerini dile getiren 
Umur Denizci şöyle konuşuyor: “İçin-
de bulunduğumuz koşullarda birçok 
döküm alıcısı sektörde üretim pro-
jeksiyonlarına dair belirsizliklerinin 
sürüyor olması sebebiyle, 2021 için 
gerçekçi hedefl er koymakta güçlük 
çekiyor. Ancak, aşı denemelerindeki 
son gelişmeler, metal döküm sana-
yinin güçlü yapısı ve teknolojik sevi-

yesiyle ekonomimizdeki son sinyaller 
doğrultusunda gelecek yıl için umut-
larımızı koruyoruz” değerlendirme-
sinde bulunuyor.    

Gelecek dönemde sektörümüzü 
etkilemesi beklenen gelişmeler
İlerleyen dönemde, dünya genelinde 
aşı uygulamalarının belirli bir seviye-
ye gelmesi ve salgın sürecinin hafifl 
eme yoluna girmesiyle birlikte sektö-
rün birçok açıdan yapısal dönüşüm-
lere uğratacak kritik konuların tekrar 
gündeme geleceğini öngördüklerini 
anlatan Denizci, “Bunların başında 
endüstri 4.0 ve üretim teknolojilerinin 
dijitalleşmesi, nitelikli iş gücüne ve 
mesleki bir eğitim sistemine duyulan 
ihtiyaç, ticaret savaşları, iklim krizi ve 
döngüsel ekonomiye geçişle birlikte 
AB Yeşil Mutabakatının yansımaları 
geliyor. Sektörümüzün en büyük paza-
rı AB ile iş birliğine devam edebilmesi 
için Yeşil Mutabakat kapsamında en 
fazla değişim ve dönüşüm geçirmesi 
beklenen demir-çelik, enerji, çimento 
ve imalat sanayilerindeki düzenleme-
lerin göz önüne alınması, gelişmele-

rin takip edilmesi ve oluşturulacak 
standartlara uyum sağlamak için hızlı 
adımlar atılması gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.

Stratejik bir öneme sahip
Savunma ve ulaştırma sanayilerine 
girdi sağlayan olmazsa olmaz sektör-
lerden biri olan metal döküm Sana-
yinin, söz konusu sektörlerin döküm 
ihtiyacında dışa bağımlılığı azaltmak 
amacı doğrultusunda desteklenmesi 
ve ilerlemesi, ülke güvenliği ve ge-
lişimi açısından stratejik bir öneme 
sahip. Bunun bir göstergesi olarak, 
2020 Eylül ayında iki firma Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının ‘Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi’ kapsamında 
yatırım projelerini kabul ettiği 10 Türk 
firması arasında yer aldı. Öte yandan 
3 boyutlu kum yazıcıların prototip ve 
üretim süreçlerine dahil edilmesi ça-
lışmaları, yeni ve özel alaşımlardan 
yüksek katma değerli dökümler üre-
tilmesi, işleme yatırımlarının artarak 
devam etmesi sektör paydaşlarının 
başarısını gözler önüne seriyor.

(Kaynak:Dünya)

DOSya
TÜDÖKSAD
HABERLER Malzeme, Metalurji, Otomasyon ve Üretim Teknolojisi / Material, Metallurgy, Automation and Extraction Technology
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Yazının devamı sayfa 26’da

arÇeLiK’ten %100 geri 
DÖnüŞtürüLMüŞ Ve geri 
DÖnüŞtürüLeBiLir ürün KUtULarI

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu ile sürdürülebilirlik 
alanında öncü çalışmalara imza atan Arçelik, Türkiye’de üretilen 
kutularında %100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir 
kâğıt kullanımına geçti. 

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Kü-
resel üretimde karbon nötr olmayı 
başarmış bir şirket olarak çevresel sür-
dürülebilirlik performansımızı daha 
da ileri taşımak için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Ürün kutularımızda daha 
önce en az bir kere kullanılmış kağıtla-
rı geri dönüştürerek yeni hammadde 
ihtiyacını ortadan kaldırıyor, böylece 
geri dönüşüme destek vererek enerji 
tasarrufu sağlarken doğal varlıklarımı-
zı ve çevreyi koruyoruz. Ağaçlar ya-
şamları boyunca ortalama 2 ton kar-
bondioksit tutarak küresel ısınmaya 
sebep olan sera etkisinin azalmasına 
yardımcı olur. 1 ton kâğıdın geri dö-
nüştürülmesi 17 ağacı kurtarıyor, 26 
ton su israfını engelliyor. Birçok ürün 
kategorimizde hayata geçirdiğimiz 
projemizi 2021’de tüm markalarımıza 

ve küçük ev aletleri kategorilerimize 
yayarak bütün kutularımızın %100 geri 
dönüştürülmüş ve geri dönüştürüle-
bilir kâğıttan üretilmesini hedefliyo-
ruz. Herkesi bu farkındalıkla hareket 
etmeye davet ediyor, sizleri de bu gu-
rura ortak etmek istiyoruz” dedi.

Dünyanın geleceği için sürdürüle-
bilir iş modelleri geliştiren Arçelik, 
doğanın korunması adına önemli bir 
projeyi daha hayata geçirdi. Arçelik, 
Türkiye’de üretilen küçük ev aletleri 
ürünlerinin kutularını %100 geri dö-
nüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir 
kâğıtlardan üretti.

Şirketin bu yeni proje ile gelecek ne-
sillere yeşil ve temiz bir doğa bırak-
mayı hedeflediğini vurgulayan Arçe-
lik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Küresel 
üretimde karbon nötr olmayı başar-
mış bir şirket olarak çevresel sürdü-
rülebilirlik performansımızı daha da 
ileri taşımak için var gücümüzle çalışı-
yoruz. Ürün kutularımızda daha önce 
en az bir kere kullanılmış kağıtları 
geri dönüştürerek yeni hammadde 
ihtiyacını ortadan kaldırıyor, böylece 
geri dönüşüme destek vererek enerji 
tasarrufu sağlarken doğal varlıkları ve 
çevreyi koruyoruz. Ağaçlar yaşamları 
boyunca ortalama 2 ton karbondi-
oksit tutarak küresel ısınmaya sebep 
olan sera etkisinin azalmasına yardım-
cı olur. 1 ton kâğıdın geri dönüştü-
rülmesi 17 ağacı kurtarıyor, 26 ton su 
israfını engelliyor. Çoğu ürün katego-
rimizde hayata geçirdiğimiz projemizi 
2021’de tüm markalarımıza ve küçük 
ev aletleri kategorilerimize yayarak 
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bütün kutularımızın %100 geri dönüş-
türülmüş ve geri dönüştürülebilir kâ-
ğıttan üretilmesini hedefliyoruz. Her-
kesi bu farkındalıkla hareket etmeye 
davet ediyor, sizleri de bu gurura or-
tak etmek istiyoruz” dedi.

Arçelik’in bilim temelli sera gazı 
azaltım hedefleri onaylandı
Tüm dünyayı sarsan COVID-19’un 
gezegenin sürdürülebilirliği için in-
sanları harekete geçmeye zorladığı-
na dikkat çeken Arçelik CEO’su Ha-
kan Bulgurlu, şunları söyledi: “İklim 
krizi başta olmak üzere çevre sorun-
larına karşı gerekli adımları gecikme-
den atmak, sorumlu üretim-tüketim 
anlayışımız ve inovatif çevre dostu 
teknolojilerimizle doğal varlıkları 
koruyarak dünyanın geleceğine sa-
hip çıkmak en önemli önceliklerimiz 
arasında yer alıyor.  Arçelik, 2017 yı-
lından bu yana Bilim Temelli Hedef 
Girişimi’nin (Science Based Targets 
Initiative) tarafları arasında yer alarak 
bu konudaki kararlılığını net bir şekil-
de ortaya koydu. Paris Anlaşması’nın 
küresel sıcaklık artışını “2°C’nin çok 
altında” sınırlama hedefiyle uyumlu 
2030 sera gazı emisyonlarını azalt-
ma hedeflerimiz, geçtiğimiz günler-

de Bilim Temelli Hedefler Girişimi 
(Science Based Targets Initiative) ta-
rafından onaylandı. Bilim temelli he-
defler belirleyerek sektörümüze ve 
karbon nötr üretime geçişe liderlik 
etmekten gurur duyuyoruz.”

Karbon Saydamlık Projesi (CDP), BM 
Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), 
Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü 
(WRI) ve Doğal Hayatı Koruma Vak-
fı’nın (WWF) ortak bir girişimi olan 
Bilim Temelli Hedefler Girişimi, küre-
sel ısınma artışını Paris Anlaşması’yla 
uyumlu olacak şekilde 1,5 derece 
veya 2 derecenin çok altında sınırlan-
dırmak üzere, şirketlerin bilim temelli 
karbon azaltım hedefleri belirlemele-
rini ve iklim değişikliğiyle mücadele-
de aktif rol almalarını teşvik ediyor. 
 
Bilim Temelli Hedefler Girişimi ta-
rafından onaylanan 2030 hedefleri 
doğrultusunda Arçelik 2018 baz yı-
lına göre, globalde kendi operas-
yonlarından ve satın aldığı enerjiden 
kaynaklanan Kapsam 1 ve Kapsam 2 
emisyonlarını %30 azaltmayı, ürün-
lerin kullanım fazından kaynaklanan 
Kapsam 3 emisyonlarını %15 azalt-
mayı hedefliyor. 

CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği 
Programları’nda A- derecesi
Arçelik, bu yıl ayrıca dünyanın en 
prestijli çevre girişimlerinden olan 
Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tara-
fından, sürdürülebilirlik çalışmaları ile 
İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Prog-
ramlarında “A-” derecesi ile ödüllen-
dirildi.  2012 yılından bu yana CDP 
İklim Programı’na raporlayan ve her 
yıl önemli başarılar elde eden Arçelik, 
2019 yılında İklim Programı’nda A-, Su 
Programı’nda B derecesi almıştı. 

Arçelik Borsa İstanbul’da işlem gören 
ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında 
en iyi performans gösteren şirketlerin 
yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik En-
deksi’ne bu yıl 7’ncı kez girme başa-
rısını da gösterdi. 

Dünyanın en büyük şirketlerinin sür-
dürülebilirlik performanslarını değer-
lendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik 
Endeksi’nde, bu yıl ikinci kez ‘Dayanık-
lı Ev Aletleri’ kategorisinde ‘Endüstri 
Lideri’ seçilen Arçelik, Dow Jones Sür-
dürülebilirlik Endeksi’nin ‘Gelişmekte 
Olan Piyasalar’ kategorisine 4 sene üst 
üste girme başarısını sağlayan ilk ve 
tek Türk sanayi şirketi oldu.
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Taşınabilir XRF, Portatif LIBS ve Optik Emisyon Spektrometreler

niton taşınabilir XRF ve niton portatif LIBS
karbon analizinde portatif devrim
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türK reFraKter SanayiSinDe 
UZUn SOLUKLU BaŞarI ÖyKüSü…
1929 Tarihinden beri 
refrakter konusunda 

dünya sanayisine hiz-
met veren Haznedar 

Durer firmasının 
dünden bugüne ba-

şarı öyküsünü Salih 
Erez Bey ile değer-

lendirdik.

Salih Bey uzun yıllardır Türk 
sanayisine refrakter konusunda 
hizmet veren firmalarınızın oluşumu 
ve gelişimi ile ilgili bize bilgi verir 
misiniz? Haznedar Durer 
Refrakter olarak hangi 
sektörlere hizmet veriyorsunuz?
Haznedar, gelişmekte olan Türk sana-
yisi için refrakter tuğla üretimi amacıy-
la 1929 yılında İstanbul’da kuruldu. Şir-
ket’in şu anki hissedarları, 1952 yılında 
işletmeyi satın almış ve 1977’de kardeş 
şirket Durer’in kurulumuyla monolitik 
refrakter üretimine geçilmiştir.

2001 senesinde, yeni tesis inşaatımı-
zın tamamlanmasıyla refrakter tuğla 
ve monolitik üretimimizin tamamı, İs-
tanbul’a 80 kilometre uzaklıktaki mo-
dern tesise taşınmış, iş akışı ve üretim 

hacmi büyük bir reform geçirmiştir. 
Şirketimiz 2003 senesinde Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti’ndeki Var-
dar Dolomit’i bünyesine katarak 
yurt dışında yatırım yapan ilk ve tek 
Türk refrakter üreticisi olmuştur.

2020 yılının sonunda, Haznedar ve 
Durer, Imerys Grubu’nun %60’lık 
hisse payı alımıyla tamamen sahi-
bi olduğu yan kuruluşu Calderys’in 
bünyesine dahil olan Haznedar Du-
rer Refrakter kuruluşu altında birleş-
miştir. Yeni yapılanmamız vesilesiyle 
portföyümüzü ve servislerimizi ge-
nişletmekte ve müşterilerimize eksik-
siz bir refrakter hizmeti sunmaktayız.

Haznedar Durer’in ana müşteri grupla-
rı demir-çelik ve çimento sanayileridir. 
Bunun yanısıra çevre teknolojileri tesis-
leri, demir dışı metalürji ve petrokimya 
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sektörleri büyümekte olan önemli pa-
zarlarımızın başında gelmektedirler. 
Satışlarımızın yaklaşık %60’ı yerel paza-
ra %40’ı ise ihracata yöneliktir; 5 kıtada 
müşterilerimize servis vermekteyiz.

Firmanızı sektördeki rakiplerinizden 
ayıran özellikler nelerdir?
Haznedar Durer çok geniş bir ürün 
çeşitliliğine sahiptir; alümina silikat ve 
bazik refrakter malzeme olarak hem 
tuğla hem de monolitik üretimi ya-
pılmaktadır. Ayrıca Türkiye’de ihracat 
oranı en yüksek olan refrakter üreti-
cisiyiz. İhraç ettiğimiz nitelikli ürünle-
rimiz global standartlar seviyesinde 
olup, tabi tutuldukları tüm uluslararası 
analiz testlerinde uygun sonuçlar ver-
mektedir. Bu kalite düzeyine ulaşmak 
bir firma için çok önemli bir vasıftır. 

Ayrıca Calderys ile birlikte, müşteri-
lerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için, 
ürün tedariğinden teknik ve mühen-
dislik uzmanlığı sunmaya ve kuru-
lumları gerçekleştirmeye kadar tek 
servis durağı haline geliyoruz.

AR-GE çalışmalarımız ve dünyada 
uygulanan yeni yöntemleri sürekli ta-
kipte oluşumuz, genel müşteri spesi-
fikasyonlarının yanısıra, farklı kalite ve 
nitelikte malzemeler sunmamıza da 
olanak tanımaktadır. Örneğin, ülke-
mizde nitrit bağlı tuğlaların üretimini 
yapan tek firmayız. Refrakter alanında 
yaşanan yeniliklerde Türkiye’de öncü 

konumunda olmaktan gurur duyu-
yoruz. Yeni dönemde Calderys’in bir 
parçası olarak yürüttükleri global AR-
GE stratejilerine de dahil olacağız.

Firmanızın sahip olduğu standartlar 
nelerdir? Ürün teminindeki  
çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Haznedar Durer üretim ve sunduğu 
hizmet kalitesinde global kriterleri 
baz alan bir firmadır. Müşterilerimizin 
üretim proseslerinde kullanılan refrak-
ter ürünlerimizin tamamı uluslararası 
standartlar tarafından tanımlanmış 
malzemelerdir. Yaptığımız her üretimi 
bu standardlar dahilinde analiz ederek 
kalite kontrolden geçiriyoruz; uygun-
luklarını tasdik ediyoruz. Yukarıda da 
belirttiğim gibi özellikle ihracatta tabi 

kaldığımız kabul yönetmelikleri açısın-
dan bakıldığında, güvenilir bir tedarikçi 
olabilmek için üretimimizi çok sıkı kont-
rol mekanizmalarından geçiriyoruz.

Hizmet ettiğiniz Türk imalat 
sektörünü değerlendirir misiniz?
En büyük müşteri kitlemizi oluşturan 
demir çelik ve çimento sektörleri ref-
rakter tüketiminin % 70’e  yakınını kap-
samaktadır. Çelik sanayindeki uzun 
mamül kapasite ve tüketimi fazlalığı, 
üretimin bir kısmının ihracata yönlen-
dirilmesine neden olmuştur. İhracatta 
sorunların yaşandığı dönemlerde ise  
bu olumsuzluklar refrakter üreticisini 
de doğrudan etkileyebilmektedir. Çi-
mentoda sektöründe de benzer bir 
durum söz konusudur. Kapasite ve ih-
tiyaç fazlası dolayısıyla ihracat önemli 
bir konumdadır ve bu çerçevedeki 
olası problemler refrakter üreticisine 
de yansımaktadır.

Bu iki ana sektörün yanısıra petrokim-
ya rafinerileri, enerji santralleri ve çöp 
yakma fırınları gibi çok özel tuğlaların 
kullanıldığı segmentlerin ihtiyaçlarına 
da ağırlık vermemiz, çelik ve çimento 
sektörlerinin sorun yaşadığı dönemler-
de dengemizi korumamızı sağlamak-
tadır. Bu strateji ile katma değeri çok 
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yüksek olan özel tuğlalarda uzmanla-
şarak,  şirketimizin bulunduğu konumu 
farklı bir noktaya taşıdık diyebilirim.

Az önce de belirttiğiniz gibi, yakın 
zamanda iki firmanızı birleştirme 
kararı aldınız. Bu kararınızın  
arkasındaki nedenler nelerdir?
Haznedar ve Durer şirketlerimizi bir 
çatı altında birleştirmemizin nedeni 
stratejik bir karardı. Bir süredir Cal-
derys firması ile yürütmekte olduğu-
muz müzakerelerde, ortak mevcutiye-
timizi tek bir yapıda şekillendirilmenin, 
gerek işleyişlerimizde gerekse de 
müşteri ilişkilerimizde daha verimli bir 
geri dönüşü olacağında karar kıldık. 

Haznedar Durer Refrakter  
olarak yatırımlarınızdan bahseder 
misiniz? Yeni projeniz var mı?
Önümüzdeki dönemde en büyük ön-
celiğimiz tesislerimizdeki iş sağlığı ve 
güvenliği standardlarımızı Calderys’in 
globalde uyguladığı düzeye yükselt-
mektir. Ayrıca yeni İK yapılanmamız ile 
çalışanlarımıza sunacağımız eğitim ola-
nakları çeşitlendirilecek,  kişisel gelişim-
leri adına kurumsal destek verilecektir.

Operasyonel mükemmelliğe ulaş-
ma yolunda üretimde verimlilik artı-
şı, enerji tüketiminde iyileştirme ve 
kapasite arttırımı konuları üzerinde 
de çalışılmaktadır. Analizlerimiz so-
nucundaki ihtiyaç belirlemelerimize 

göre 2021 yılını önemli bir iyileştirme 
süreci olarak değerlendireceğiz. 

Haznedar Durer Refrakter olarak 
uluslararası Calderys şirketiyle 
birleşme kararını nasıl aldınız?
Haznedar Durer ve Calderys’in bir-
leşmesi her iki şirket açısından da bir-
çok avantajı beraberinde getiriyordu. 
Öncelikle tedarik zinciri göz önünde 
bulundurulduğunda coğrafi olarak 
da ürün bazında da örtüşmemiz bu-
lunmuyor. Bu sayede Avrupa ve Orta 
Doğu olmak üzere tüm müşterilerimi-
ze eksiksiz refrakter çözümleri sunarak 
tüm ihtiyaçları için (ürün tedariği, tek-
nik danışmanlık,  proje mühendisliği, 
denetim ve kurulum süpervizörlüğü) 
başvurabilecekleri tek adres olacağız.  

Dahası Haznedar Durer bu birleşme 
sonucunda Calderys’in sağlık& güven-

lik standartlarından, çalışanların eğitim 
ve gelişimini merkez alan İK sistem-
lerinden, istikrarlı tedarik zincirinden, 
performans ve kalite sürekliliğini sağ-
layan endüstriyel süreçlerinden, ürün 
bilgisi ve operasyonel mükemmelik 
seviyesinden ve dünya genelindeki sa-
tış ağından faydalanacaktır. 

Uluslararası Calderys  
firması neden birleşme  
konusunda size tercih etti?
Haznedar Durer’in uzun yıllardır uz-
manlaştığı yüksek kaliteli tuğla üretimi 
Calderys firmasının daha önce bulun-
madığı bir alan. Calderys bugüne kadar 
müşterilerine geleneksel asidik monoli-
tik ürünleri tedarik ediyordu ve sadece 
çok az bir müşteri yalnızca bu ürünleri 
kullanıyor. Calderys, Haznedar Durer 
ile birleşerek üretim portfolyosunu ta-
mamlamış oldu. Günümüzde müşte-
riler refrakter tedarikçilerinin, ürün 
tedariğinden teknik ve mühendislik 
konularında uzmanlık sunmaya ve hat-
ta kurulum süreçlerini yürütmeye kadar 
tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen tek du-
rak noktası olmalarını bekliyor.

Haznedar Durer’in, yüksek kalitedeki 
ürün ve müşteri hizmetleriyle, gerek 
Türkiye gerekse ihraç pazarlarındaki 
önde gelen oyunculardan biri olması, 
Calderys’in ana endüstri segmentleri 
ve hızla büyüme gösteren Türk piyasa-
sındaki konumunu sağlamlaştırmasın-
da kilit rolü oynayacaktır.
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WIn eUraSIa 2021 
FUar tariH DeğiŞiKLiği
Değerli Katılımcılarımız ve Ziyaretçi-
lerimiz,

Mart ayında yapılması planlanan WIN 
EURASIA 2021 fuarı, 10-13 Kasım 
2021 tarihlerine ertelenmiştir. Yoğun 
bir araştırma ve değerlendirme süreci 
sonunda, pandeminin küresel ölçekte-
ki mevcut durumunu da göz önünde 
bulundurarak, Hannover Fairs Turkey 
olarak WIN EURASIA’yı yaklaşık dokuz 
ay erteleme kararı aldık.

Devam eden pandemi, artan kısıtla-
malar ve yeniden başlayan sokağa 
çıkma yasakları nedeniyle piyasalar-

da belirsizlikler bulunmakta. Mev-
cut duruma göre yıl ortasına kadar 
aşıların insanlar için önemli koruma 
sağlayacak düzeye ulaşacağını umu-
yoruz. Bu nedenle yılın son çeyreği-
nin WIN EURASIA için daha uygun 
olacağını düşünüyoruz. Hannover 
Fairs Turkey, almış olduğu bu karar-
la, müşterilerinin ve destekçilerinin 
2021 yılı için güvenilir bir şekilde 
planlama yapmasına da olanak sağ-
lamayı amaçlamaktadır. 

Şu anda ilgili sektörlerle görüşme-
ler yaparak, fuarın konsepti ile ilgili 
son detaylar üzerinde çalışıyoruz ve 

Şubat ayı sonunda sizlere bu konu-
da açıklama yapacağız. Bu bilinçten 
yola çıkarak, şu an Hannover Fairs 
Turkey bünyesindeki tüm fuarlarımız 
için, ConnectionDays dijital platfor-
mu üzerinden global işbirliği oluştur-
ma ve yeni işbirliklerinin yaratılması 
noktasında fayda oluşturabilecek 
çalışmalarımız tüm hızıyla devam 
ediyor.

Yeni yılın, 2020 yılına göre hepimiz için 
daha iyi geçeceğinden eminiz. Bu an-
lamda tüm katılımcılarımıza, ziyaretçi-
lerimize ve destekçilerimize mutlu ve 
en önemlisi sağlıklı bir yıl diliyoruz.

Important announcement new Date: november 10-13, 2021
Dear Valued Exhibitors and Visitors,

WIN EURASIA 2021 goes into au-
tumn, postponing its original event 
date from March to November 10-
13, 2021. Following intensive reflec-
tions and discussions, and in view 
of the current developments in the 
global incidence of infections of the 
corona pandemic, Hannover Fairs 
Turkey decided to postpone WIN 
EURASIA by around nine months.

Due to the ongoing pandemic, 
increasing restrictions and the 

renewed lockdown, there is un-
certainty in the market. Based on 
the current situation, we hope that 
by the middle of the year, vaccines 
will reach a level that will provide 
significant protection for people. 
For this reason, we think that the 
last quarter of the year will better 
suit for the WIN EURASIA. With 
this decision Hannover Fairs Tur-
key allows customers and partners 
reliably planning for 2021. 

We are currently working on the 
final details of the concept with 

the market and will announce it 
at the end of February. Based on 
this awareness, we are currently 
continuing our efforts to create 
global cooperation and new col-
laborations through the Connec-
tionDays digital platform for all 
our fairs which are organized by 
Hannover Fairs Turkey.

We are sure that the new year will 
be better than 2020 for all of us. In 
this sense, we wish all our exhibitors, 
visitors and supporters a happy and 
most importantly healthy year.



SPECTROPORT – Hata kabul etmeyenler için

SPECTROPORT
Mobil Metal Spektrometresi

C, P, S, B, Li, Be, Ca, Si, Mg ve Al gibi el tipi XRF cihazlarında hassas 

okunamayan elementlerde mükemmel sonuç

Sadece birkaç saniyelik analiz süresi ile el tipi XRF cihazları kadar hızlı

Özel optik tasarımı sayesinde kararlı sonuçlar

ICAL – Tek numune kalibrasyonu

Opsiyonel aküsü ile 800 analiz
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“türKiye Ve BirLeŞiK KraLLIK araSInDaKi 
tiCaret anLaŞMaSInIn iMZaLanMaSInI
MeMnUniyetLe KarŞILIyOrUZ”

Brexit sürecinde Birleşik 
Krallık ve AB arasında 
Serbest Ticaret Anlaş-

ması (STA) imzalanma-
sının akabinde Türkiye 

otomotiv endüstrisi için 
kritik önem taşıyan Tür-

kiye ve Birleşik Krallık 
arasındaki ikili ticaret 

anlaşması da imzalandı. 

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar 
Yenigün “Türkiye ve Birleşik Krallık ara-
sındaki ticari ilişkilerin kesintisiz yürü-
mesine yönelik bu son derece önemli 
adımın atılmasını büyük memnuniyetle 
karşılıyoruz. Süreçteki gayret ve takip-
leri için başta Ticaret Bakanımız Ruhsar 
Pekcan, Ticaret Bakan Yardımcılarımız 
Gonca Yılmaz Batur ve Rıza Tuna Tu-
ragay, Genel Müdürümüz Hüsnü Di-
lemre, Genel Müdür Yardımcımız Atilla 
Bastırmacı ve Daire Başkanımız Elif Yü-
cel Gürsoy’un yanı sıra Birleşik Krallık 
(BK) Ankara Büyükelçisi Dominick Chil-
cott, BK Ticaret Komiseri Judith Slater 
ve BK Büyükelçiliği Brexit Görev Gücü 
olmak üzere emeği geçen herkese te-
şekkür ediyoruz. Anlaşmanın imzalan-
ma hızının iki ülke arasındaki kuvvetli 

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün:

ekonomik bağın bir göstergesi oldu-
ğuna inanıyoruz. Ford ve Ford Otosan 
olarak halihazırda yüzde 10’dan daha 
fazlasını üstlendiğimiz bu ticaret hac-
minin sürdürülebilirliğinin garanti altı-
na alınması ile önümüzdeki dönemde 
ülkelerimizin refahına katkıda bulun-
maya devam edeceğiz” dedi. 

Birleşik Krallık ve Türkiye arasında Ser-
best Ticaret Anlaşması (STA) imzalan-
masından büyük mutluluk duyduklarını 
belirten Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün, Birleşik Krallığın Av-
rupa Birliği’nden ayrılmasının ardın-
dan ticari ilişkilerin kesintisiz devam 
etmesinin Türk otomotiv endüstrisi için 
olduğu gibi Ford Otosan için de kritik 
önem taşıdığını vurguladı. 

Yenigün, “Brexit süreciyle belirsiz-
liğin hakim olduğu ticari ilişkilerin, 
hem Birleşik Krallık hem Türkiye eko-
nomisi için olumlu yönde bir anlaşma 
ile sonuçlanmasını ve ticari ilişkilerin 
kesintisiz yürümesine yönelik bu 
son derece önemli adımın atılması-
nı büyük memnuniyetle karşılıyoruz. 
Süreçteki takipleri ve gayretleri için 
başta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pek-
can, Ticaret Bakan Yardımcılarımız 
Gonca Yılmaz Batur ve Rıza Tuna 
Turagay, Genel Müdürümüz Hüsnü 
Dilemre, Genel Müdür Yardımcımız 
Atilla Bastırmacı ve Daire Başkanımız 
Elif Yücel Gürsoy’un yanı sıra Birleşik 
Krallık (BK) Ankara Büyükelçisi Domi-
nick Chilcott, BK Ticaret Komiseri Ju-
dith Slater ve BK Büyükelçiliği Brexit 
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SPESİFİK ÜRETİM 
İHTİYAÇLARINIZA
ÜSTÜN ÖLÇÜM PERFORMANSI

Gelişmiş Verimlilik Sağlar.

Görev Gücü olmak üzere iki ülke 
arasındaki Serbest Ticaret Anlaş-
ması’nın hayata geçirilmesinde 
emeği geçen, katkıda bulunan 
herkese teşekkür ediyoruz. An-
laşmanın imzalanma hızının iki 
ülke arasındaki kuvvetli ekonomik 
bağın bir göstergesi olduğuna 
inanıyoruz. Ford ve Ford Otosan 
olarak halihazırda yüzde 10’dan 
daha fazlasını üstlendiğimiz bu 
ticaret hacminin sürdürülebilir-
liğinin garanti altına alınması ile 
önümüzdeki dönemde ülkeleri-
mizin refahına katkıda bulunma-
ya devam edeceğiz. Otomotiv 
sanayimizin global arenadaki iti-
barının ve rekabet avantajının ko-
runması için büyük öneme sahip 
bu anlaşmayla, Birleşik Krallık ile 
olan ticaret hacminin önümüzde-
ki dönemde daha da güçlenerek 
büyüyeceğine inanıyoruz” dedi.

“Birleşik Krallık ile otomotiv-
deki ticaret hacmi göz ardı 
edilemez bir düzeyde”
Yenigün ayrıca, “Bugün Brexit 
kapsamında Avrupa Birliği’nden 
ayrılma sürecinde olan Birleşik 
Krallık, 2019 yılında 11.2 milyar 
dolar ile Almanya’nın ardından 
ülkemizin en çok ihracat yaptığı 
2. pazar. İhracatın lokomotifi Türk 
otomotiv sanayi için, bu ihracat-

tan %10 pay alan Birleşik Krallık  
kritik öneme sahip. 2019 yılı veri-
lerine göre, ana sanayi olarak Bir-
leşik Krallığa yapılan ihracat adet 
bazında 122.560, değer bazında 
ise 1,8 milyar USD olarak ger-
çekleşti. Diğer ülkeler üzerinden 
yapılan ihracat da dikkate alındı-
ğında Türkiye’de Birleşik Krallık 
pazarı için yapılan üretimin ih-
racat değeri 3 milyar USD sevi-
yelerine yaklaştı. Birleşik Krallık 
ticari araç pazarına baktığımızda 
ise yılda yaklaşık 388 bin adet 
yeni araç satışı gerçekleşirken, 
bu satışların yaklaşık 1/3’ü Tür-
kiye’den ihraç edilen araçlardan 
oluşuyor ve en çok satılan ilk 10 
ticari araç içinde 1. ve 3. sırada 
da yine Türkiye’de üretilen Ford 
Transit model araçlar yer alıyor. 
Birleşik Krallık’ın ihracatını ince-
lediğimizde ise, Türkiye, motor 
ihraç ettiği ülke sıralamasında 2. 
sırada, otomotiv ihracatında ise 
5.sırada yer alıyor. Yıllardır süren 
ekonomik ve stratejik iş birliği 
sayesinde özellikle otomotivde 
karşılıklı ticaret hacmi göz ardı 
edilemez bir düzeye ulaştı. Birle-
şik Krallığın Avrupa Birliği’nden 
ayrılmasının ardından ticari ilişki-
lerin kesintisiz devamı bu neden-
le son derece önemli” değerlen-
dirmesinde bulundu.

www.metaldunyasi.com.tr
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FanUC’tan KeSintiSiZ 
teKnOLOJiyLe üretiMDe DUrMaK yOK

Uzaktan servis ve analizle üretimde verimlilik ve kesintisizlik 
sağlayan FANUC Assisted Reality (FAR) teknolojisi hayata geçti. 

Pandemi döneminde güvenlik ve 
verimlilik zorluklarının giderilmesi 
yönünde Endüstri 4.0 uygulamala-
rını güncelleyen otomasyon lideri 
FANUC, müşterilerinin uzaktan acil 
servis desteği alabileceği FANUC 
Assisted Reality (FAR) teknolojisini 
hayata geçirdi. Fiziki temas olma-
dan akıllı telefon veya tablet üze-
rinden ürün problemlerinin analizini 
sağlayan FAR teknolojisi,  otomotiv, 
otomotiv yan sanayi ve gıda başta 
olmak üzere tüm lokomotif sektör-
lerde duruş maliyetlerini minimize 
ederek üretimin kesintisiz bir biçim-
de devam etmesini sağlıyor.

CNC kontrol sistemleri, Endüstriyel 
Robotlar, Robodrill (İşleme Merkezi), 
Robocut (Tel Erozyon), Roboshot 
(Plastik Enjeksiyon) ve Robonano 
(Hassas Torna) gibi fabrika otomas-
yon sistemlerinin üretiminde dünya 
lideri FANUC, Endüstri 4.0 teknoloji-
lerine bir yenisini daha ekledi. Japon 
devi, dünya çapında tüm endüstrile-
ri tehdit eden Koronavirüs salgınının 
üretim süreçlerindeki negatif etkisini 
minimize etmeyi hedefleyen uzak-
tan servis hizmeti FANUC Assisted 
Reality (FAR) teknolojisini müşteri-
lerine sundu. FAR hizmeti, FANUC 
ürünlerinin bakımıyla birlikte ürün-

lerin garanti sürelerinin arttırılması, 
7/24 telefon desteği ve yerinde ser-
vis gibi hizmetleri de içeriyor.

“FAR,  pandeminin ulaşımı kısıtla-
masının dezavantajının önüne ge-
çerek uzaktan destekle arıza süresini 
azaltıyor ve verimliliği arttırırken üre-
timin kesintisizliğini destekliyor”

FANUC ofislerinden uzakta bulunan 
veya sıkı bir üretim temposu bulunan 
firmaların talepleri doğrultusunda 
FAR teknolojisi hazırlıklarının pan-
demi öncesine dayandığını aktaran 
FANUC Türkiye Robot Teknik Müdü-
rü Murat Kısa,  pandemi ile birlikte 
sosyal mesafe kurallarının oluşması, 
ulaşımın daha kısıtlı ve zor hale gel-
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mesiyle Nisan 2020 itibariyle hizmeti sunmaya 
başladıklarını belirtti. Murat Kısa “FANUC Assis-
ted Reality, müşterilerimizin özel bir ekipmana 
ihtiyaç duymadan uzaktan yardım hattımız üze-
rinden akıllı telefon veya tabletle video görüş-
mesi yapabileceği, resim paylaşabileceği, video 
üzerinden anlık çizimler iletebileceği yani acil 
servis desteği alabileceği dijital bir sistem. Yar-
dım hattımız ile müşterimizin problemini daha 
kısa sürede analiz edebiliyor ve yerinde servis 
hizmeti sağlanması gerekiyorsa parça listesini 
hızlıca oluşturabiliyoruz. Teknolojimizle 4 milyon 
Euro değerindeki stoklarımızda bulunan par-
çalarla müşterimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede 
gideriyoruz. FAR,  pandeminin ulaşımı kısıtlama-
sının dezavantajının önüne geçerek uzaktan des-
tekle arıza süresini azaltıyor ve verimliliği arttırır-
ken üretimin kesintisizliğini destekliyor” dedi. 

“Servis Her Şeyden Önce Gelir” 
Kısa, FAR teknolojisinin aynı zamanda teşhisin 
doğru yapılmasını sağlayarak ikinci kez servis ih-
timalini ortadan kaldırdığını belitti.  “Sunmuş ol-
duğumuz bu dijital servis hizmeti Endüstri 4.0 ile 
uyumlu olup FANUC’un “Service First” yani “Ser-
vis Her Şeyden Önce Gelir” yaklaşımını da en iyi 
biçimde yansıtıyor.” diyen Kısa “FAR, üretim kri-
tikliği yüksek olan ve duruşa tahammülü olmayan 
otomotiv, otomotiv yan sanayi ve gıda başta ol-
mak üzere tüm sektörlere uyarlanabilir bir hizmet. 
Bu hizmeti alan müşterilerimiz üretim maliyetleri-
nin çok yüksek olduğunu göz önünde bulundura-
rak duruş maliyetlerini minimize etmek üzere  bize 
başvuruyorlar.” açıklamasında bulundu.

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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aKFen yeniLeneBiLir enerJi
2020’De taMaMI yerLi KaynaKLarDan 
enerJi üretiMini %45 artIrDI

Türkiye’de yerli ve yenile-
nebilir enerji kaynakların-

dan üretim 2020 yılında 
rekor kırarken, Akfen 

Yenilenebilir Enerji’ye ait 
güneş, rüzgâr ve hidro-

elektrik santrallerindeki 
yıllık yeşil enerji üretimi 
geçen yıla göre yüzde 45 

artışla 1.730 GWh’e çktı. 570 
bin hanenin enerjisi Akfen 

santrallerinden karşılandı.

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Mü-
dürü Kayrıl Karabeyoğlu, 2020 yılında 
rüzgâr ve güneşteki hava şartlarının 
enerji üretimine uygunluğunun yanı 
sıra devreye aldıkları yeni yatırımlar 
ile önemli bir büyümeye imza attıkla-
rını ifade etti. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
verilerine göre 2020 yılında yenile-
nebilir enerji kaynaklarından elektrik 
üretiminde rekor kırılırken, toplam 
enerji üretiminin yaklaşık yüzde 60’ı 
temiz enerjiden karşılandı.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynak-
larını Türkiye ekonomisine kazandır-
mak üzere yatırımlarını aralıksız sür-
düren Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 
tamamı yerli enerji santrallerinden 
2020 yılı elektrik üretimi yüzde 45 ar-
tış gösterdi.

Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji 
platformu olarak rüzgâr, güneş ve 
su kaynaklarından 706 MW’lık den-
geli bir üretim portföyü oluşturan 
Akfen Yenilenebilir Enerji’nin geçen 
yıl 1.193 GWh olan enerji üretimi, 
2020 yılında yüzde 45’lik artışla 1.730 
GWh’a çıktı.

Meydana gelen artışta özellikle rüz-
gar ve güneşteki hava şartlarının 
uygunluğunun yanı sıra Malatya’da-
ki 13 MW’lık IOTA güneş ile Osma-
niye’deki 80 MW kurulu güce sahip 
Sarıtepe-Demirciler rüzgar enerji 
santrali projelerinin de şirketin port-
föyüne katılması etkili oldu.

Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait sant-
rallerden 570 bin hanenin yıllık enerji 
ihtiyacı kadar yeşil enerji sağlandı. 

Rüzgâr Ve Güneşteki
Hava Şartları Etkili Oldu
Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 1.730 
GWh’lık üretiminin 600,4 GWh’ı 
hidroelektrik santralleri (HES), 182,8 
GWh’ı güneş enerji santralleri (GES) 



ve 946,9 GWh’ı da rüzgâr enerji 
santrallerinden (RES) geldi.

Şirketin yatırımlarının olduğu 
bölgelerde güneşli ve rüzgârlı 
geçen günler nedeniyle GES’ler-
deki üretim yüzde 10, RES’lerde-
ki üretim ise yüzde 16 seviyesin-
de arttı. Öte yandan düşük yağış 
oranları ve yılın son çeyreğinde 
etkisini artıran kuraklık nedeniy-
le hidroelektrik santral üretimin-
de yüzde 11’lik düşüş meydana 
geldi. Akfen Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğ-

lu, Türkiye’nin öncü yenilenebilir 
enerji platformu olarak yatırım-
larına devam ettiklerini belirtti. 
Karabeyoğlu, “706 MW’lık kurulu 
gücümüz ile 2020 yılında 1,730 
GWh’lik elektrik üretimine imza 
attık. Rüzgâr ve güneşteki uygun 
hava şartları ile birlikte portföyü-
müze eklediğimiz yeni yatırım-
lar bu büyümeyi ortaya koydu. 
570 bin hanenin enerji ihtiyacını 
bu ülkenin yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarından karşıladı-
ğımız için mutluluk taşıyoruz” ifa-
delerini kullandı.
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MaSDaF’a “MetaL Sanayi BüyüK 
ÖLÇeKLi iŞLetMe” ÖDüLü

Türkiye pompa sektörünün lider markası Masdaf, Kocaeli Sanayi 
Odası’nın ev sahipliğinde  düzenlenen 13. Sektörel Performans 
Değerlendirme Ödül Töreni’nde Marmara Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren büyük ölçekli kuruluşlar arasında; AR-GE, inovasyon ve 
markalaşmaya yaptığı yatırımlarla “Metal Sanayi Büyük Ölçekli 
İşletme” kategorisinde ödüle layık görüldü. 

Marmara Bölgesi’ndeki başarılı sa-
nayi kuruluşlarını ödüllendirmek 
amacıyla, Kocaeli Sanayi Odası ve 
Price Waterhouse Coopers Türkiye 
tarafından  düzenlenen 13. Sektörel 
Performans Değerlendirme Ödül 
Töreni, 25 Kasım tarihinde Kocaeli 
Valisi  Seddar Yavuz, TOBB. Yönetim 
Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Baş-
kan Vekili  Yaşar Çakmak’ın katılımla-
rıyla  gerçekleştirildi.  

Kocaeli Uluslararası Kongre Merke-
zi’nde çevrim içi düzenlenen tören-
de 24 firmaya KOBİ ile Büyük ve Orta 
Ölçekli İşletme Ödülü verildi. Türki-
ye pompa sektörünün lider markası 
Masdaf’ta Marmara Bölgesi’nde fa-
aliyet gösteren büyük ölçekli kuru-
luşlar içerisinde AR-GE, inovasyon 
ve markalaşmaya yaptığı yatırımlarla 
“Metal Sanayi Büyük Ölçekli İşlet-
me” kategorisinde ödüle layık görü-
len firma oldu. 

Ekonomiye katma değer sağlayan, 
yenilikçi firmalar ödüllendirildi 
Yüksek verimlilikle çalışan, yenilikçiliğe 
ve çalışanların gelişimine önem veren, 
finansal olarak başarılı iş sonuçları elde 
eden, ülkemizin ekonomisine katma de-
ğer yaratan, sürdürülebilir bir gelecek 
için topluma katkı sağlayan sanayi kuru-
luşlarının belirlenerek, ödüllendirmesini 
amaçlayan organizasyonun, performans 
değerlendirmede öne çıkan kriterleri 
ise; verimlilik, yenilikçilik ve markalaşma, 
finansal sonuçlar, dış ticaret,  topluma 
katkı, istihdam ve çalışanların geliştiril-
mesi ile bilinçlendirilmesi oldu. 

Organizasyonla işletmelerin hem re-
kabet güçlerini artırmaya hem de bir 
dünya şirketi olmalarının önünü aç-
maya odaklandıklarını belirten Kocaeli 
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğ-
lu, “Rekabette öne çıkmanız, katma 
değerli üretim gücünüzle, çevreye ve 
topluma kattığınız değerle ve inovas-
yon gücünüzle doğru orantılıdır.” dedi. 

52 bin metre kare alan üzerine 
kurulu üretim tesisleri
AR-GE, inovasyon ve markalaşmaya 
yaptığı yatırımlarla “Metal Sanayi Bü-
yük Ölçekli İşletme” kategorisinde 
ödüle layık görülen Masdaf’ın Genel 
Müdürü Vahdettin YIRTMAÇ, Mar-
mara Bölgesi’ndeki sanayi kuruluşları 
için en prestijli ödüllerden birini al-
manın gururunu yaşadıklarını belirtti. 
YIRTMAÇ sözlerine şöyle devam etti: 
“Masdaf olarak 52 bin metre kare alan 
üzerine kurulu üretim tesislerimizde 
geliştirdiğimiz inovatif ve rekabetçi 
pompa teknolojilerimiz ile dünya mar-
kası olma yolunda emin adımlarla iler-
liyoruz. Yarım asra yaklaşan tarihimiz 
boyunca sürdürülebilir büyümemizi; 
mühendislik gücümüze, dünyadaki 
teknolojik gelişmeleri yakından takip 
etmeye, kurum içi eğitimlere, üretim 
teknolojileri alanındaki yatırımlarımıza, 
Ar-Ge’mize ve markalaşma çalışmala-
rına borçluyuz. Tüm bunlar büyümeyi 
ve beraberinde liderliği getirdi. Bun-
dan sonraki süreçte de yatırımlarımıza 
hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

“Verimlilik odaklı çalışmalarımız
ile ülke kaynaklarını koruyoruz”
YIRTMAÇ, konuşmasında enerji ve su 
kaynaklarını verimli kullanan firmaların 
sürdürülebilir büyüme sağlayabilecekle-
rine vurgu yaptı. Konuyu pompa özelin-
de ele alarak, “akıllı pompa” teknoloji-
lerinin, su ve enerji kaynaklarının verimli 
kullanımı açısından önemine dikkat çek-
ti: “Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), ve-
rilerine göre artan nüfusumuzla birlikte 
“su fakiri” bir ülke olma yolunda ilerli-
yoruz. Hem ham su transferi ve dağıtımı 
hem de kullanımı sonrasında oluşan atık 
suların etkili ve verimli bir şekilde yöne-
tilmesi, ekosistem ve dolayısıyla gelece-
ğimiz için hayati önem taşıyor. Masdaf 
olarak yaşam kaynağımız olan 
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suyun temini için verimli teknolojiler ge-
liştiriyoruz. Su kaynaklarımız kadar enerji 
kaynaklarımızda da etkin bir kullanım 
söz konusu değil. Son on yılda Avrupa 
Birliği ve OECD ülkelerindeki enerji tü-
ketimi %18,8 - %16,4 arttı, ülkemizde ise 
bu oran %31,2 seviyelerine ulaştı. Bina 

ve işletmelerin kalbi olarak nitelendir-
diğimiz pompalarımız da enerji tüketi-
minde etkin rol oynuyor. Çünkü bina-
larda ve endüstriyel tesislerde tüketilen 
enerjinin %30’u pompalar tarafından 
tüketiliyor. Bu nedenle Masdaf olarak 
geliştirdiğimiz akıllı pompa teknolojileri-

miz ile su kaynakları kadar enerji kaynak-
larını da etkin kullanmayı hedefliyoruz. 
AR-GE’mizin verimlilik odaklı çalışmaları 
ile hem ülke kaynaklarını koruyoruz hem 
de müşterilerimizle aramızda sürdürüle-
bilir bir bağ kurarak, Masdaf’ı liderliğe 
taşıyoruz” dedi.

Masdaf, akıllı Pompa teknolojileri ile Sri Lanka’nın Başkenti Colombo’da!

Dünya genelinde 60’dan fazla ülkeye 
ihracat gerçekleştiren Masdaf’ın 
yüksek pompa teknolojileri bu 
kez de Sri Lanka’nın başkenti 
Colombo’nun prestijli konut projeleri 
arasında yer alan ve aynı zamanda 
Colombo 7’nin en yüksek katlı binası 
olan “Prime Grand Ward Place” 
projesine hizmet verecek. 

Yarım asra yaklaşan tecrübesi 
ve mühendislik gücüyle pompa 
sektörünün lider markası olan 
Masdaf, yurt için de ve yurt dışındaki 
prestijli projelerin çözüm ortağı 
olmaya devam ediyor. Sri Lanka’nın 
başkenti Colombo’nun prestijli konut 
projeleri arasında yer alan ve ultra 
lüks yaşam olanakları sunan “Prime 
Grand Ward Place” projesinin pompa 
ve hidrofor sistemlerindeki tercihi 
Masdaf oldu. Colombo 7’nin en 
yüksek katlı binası olan Prime Grand’a 
Masdaf’ın 100 m3/h kapasiteye ve 
200 m’ye ( 20 Bar) kadar olan çeşitli 

Yüksek pompa ve 
hidrofor çözümle-
riyle enerji ve su 
kaynaklarını verimli 
kullanmayı hedef-
leyen Masdaf, hem 
yurt için de hem 
de yurt dışında 
prestijli projelerin 
çözüm ortağı olma-
ya devam ediyor. 

tipte ki “KME Sirkülasyon Pompaları, 
Multi Hexa Hidrofor Pompaları ve 
Enduro Atık Su Pompaları” hizmet 
verecek.  Projede basınçlı su ihtiyacını 
karşılayacak su basınçlandırma 
sistemlerinde “Genio MultiHexa” 
serisi akıllı hidroforlar tercih edildi. 
MultiHexa serisi hidroforlarda 
kullanılan GenIO Motor Üstü Frekans 
İnvertörleri ile sistem değişken debili 
tüketim şartlarında frekans değişimini 
kompanze ederek, pompaların 
daha verimli çalışmasını ve basıncın 
sürekliliğini sağlayacak. Ayrıca Mod-
Bus haberleşme protokolü ile dış 
ünitelere (bina otomasyon sistemi 
veya PLC gibi) anlık erişim imkânı 
sağlanarak, kontrol avantajı sunulacak 
ve sistemin ihtiyacı doğrultusunda 
verimli bir şekilde çalışan akıllı pompa 
teknolojileri ile hem sistem verimliliği 
hem de enerji tasarrufu sağlanacak. 
Pompaların her birinin toplam çalışma 
saatlerini de görüntüleyen GenIO 
Motor Üstü Frekans İnvertörleri ile 

enerji verimliliğinin yanı sıra çoklu 
pompa sistemlerinde gerçek zamanlı 
eş yaşlanma avantajı da sunulacak. 
Ayrıca arıza hallerinde de arızalı 
pompanın devre dışı bırakılması 
sağlanarak, yedek pompanın 
otomatik olarak devreye alınması ve 
sistemin herhangi bir aksaklığa neden 
olmadan çalışması sağlanacak.

Projede kullanılan bir diğer Masdaf 
teknolojisi ise kirli ve atık suların 
transferinde etkili çözümler sunan 
“ENDURO Dalgıç Pompa”lar oldu. 
Atık suların taşınması işlemi sırasında 
oluşabilecek koku, sıvı sızdırma ve 
tıkanma sorununu da ortadan kaldıran 
dalgıç pompalar, üstün teknolojisiyle 
projelere, yüksek konfor ve uzun 
bir çalışma ömrü sunuyor. Pompa 
sistemlerindeki mekanik salmastradan 
veya herhangi bir sebepten dolayı 
oluşabilecek kaçakları erken uyaran 
“su kaçağı elektrodu” ise sistemin 
kesintiye uğramadan ve sorunun, 
binadaki konfor şartlarını etkilemesine 
müsaade etmeden müdahale 
edilmesine imkân sağlıyor. 

Yarım asra yaklaşan tarihi boyunca 
geliştirdiği yüksek pompa ve hidrofor 
çözümleriyle enerji ve su kaynaklarını 
verimli kullanmayı hedefleyen Masdaf, 
yurt için de olduğu kadar ihracat 
pazarlarında da prestijli projelerin 
çözüm ortağı olmaya ve yüksek katma 
değer sağlamaya devam edecek.
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2021’De SOSyaL aMa SiBer güVenDe KaLIn! 

Bu yıl birçoğumuz yeni yılı ve ilk günlerini sevdiklerimizle sanal or-
tamda karşılıyoruz. Sosyal medya ya da görüntülü görüşmeler gibi 
iletişim teknolojilerine sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Ancak 
bu uygulamaların, düzgün kullanılmadığında büyük risk taşıdığını 
unutmamalıyız. ESET İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, 2021’e 
girerken online güvenliğimizi sağlayacak birkaç ipucu paylaşıyor. 

• Zoom’a veya başka görüntülü 
görüşme platformlarına  
güvenli şekilde erişim sağlayın.  
İş arkadaşlarımız ve ailemizle ileti-
şim kurmanın başlıca yollarından biri 
Zoom gibi çeşitli görüntülü iletişim 
platformlarını kullanmaktır. Bu plat-
formlar oldukça popülerleşti ama 
tam da bu yüzden siber suçluların da 
hedefi haline geldi. Güvende olmak 
için, Zoom toplantısı düzenlerken 
Zoom güvenlik ayarlarını kontrol etti-
ğinizden emin olun veya güvenli gö-
rüntülü görüşme ile ilgili bilgi edinin.

• Sosyal medyada kişisel bilgilerinizi 
paylaşmadan önce iyi düşünün. 
Kiminle ne paylaştığınızı ve  
nasıl bir etkisi olacağını tartın. 
En son ne zaman Facebook’taki ar-

kadaş listenizi gözden geçirdiniz? 
Listenizdeki herkesi gerçekten tanı-
yor musunuz? Çocuklarınızla birlikte 
yeni yıla ilişkin bir fotoğraf yüklemek 
istiyorsunuz belki, ancak bu fotoğra-
fın içerebileceği bilgileri düşündünüz 
mü? Fotoğraftaki bilgiler veya meta 
veriler, fotoğrafın çekildiği konum 
hakkında bilgi verebilir. 

• Arkadaşınız yeni bir sosyal 
medya hesabı mı oluşturdu?  
Bunun arkadaşınızın hesabını  
taklit eden bir hesap  
olmadığından emin olun.
Sosyal medya hesaplarını klonlamak, 
sahtekarların dolandırma amacıyla 
yaygın olarak kullandığı bir taktiktir. 
Siber suçlu, hedefin tüm profilini kop-
yalar ve hedefin arkadaş listesindeki 

kişilerle iletişime geçmeye başlar. He-
sabı taklit eden kişi, siber suçluların 
sosyal medya hesabını çaldığını iddia 
eder; hatta banka hesaplarına erişim 
sağlayarak, banka hesaplarını boşaltır 
ve daha fazla para ister. Bir arkadaşını-
zın kendi hesabına benzeyen yeni bir 
hesabından herhangi bir istek gelirse, 
bunun bir klonlama saldırısı olmadı-
ğından emin olmak için arkadaşınızla 
başka bir şekilde iletişime geçerek bu 
durumu teyit edin.

• Resmi uygulama mağazalarını 
kullanın ve uygulamalarınızı 
düzenli olarak güncelleyin.
Mobil cihazınıza bir mesajlaşma plat-
formu veya yeni bir oyun indirmeyi 
planlıyorsanız, yapmanız gereken en 
iyi şey, bu uygulamayı platformunu-
zun resmi uygulama mağazasından 
indirmektir. Alternatif veya resmi ol-
mayan mağazalar uygulamaları daha 
ucuza veya ücretsiz olarak sunabilir, 
ancak böyle bir durumda saldırılara 
açık hale gelebilirsiniz. Bu gibi ma-
ğazalardaki uygulamalar gerekli 
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düzenlemelere sahip değildir ve sıkı 
onay süreçlerinden geçmemiştir. 

• Online arkadaşlıklarda,  
dolandırıcılara karşı dikkatli olun.
COVID-19’dan önce de oldukça po-
püler olsalar da, online arkadaşlık 
platformları pandemiyle birlikte, di-
ğer kişilerle buluşabilmenin birkaç 
yolundan biri haline geldi. Ancak bu 
tür platformlar yoluyla biriyle buluşu-
yorsanız, dikkat etmeniz gereken şey-
ler var. Yeni görüşmeye başladığınız 
kişi, konuşmayı başka bir mesajlaşma 
platformuna taşımak istiyor veya hızlı 
ilerliyorsa ve hatta para istemeye baş-
ladıysa, derhal şüphelenmeye başla-
malısınız. Bu kişi, kalbinizin ve banka 
hesabınızın şifresini kırabilir. 

• Online oyun dolandırıcılığı 
oldukça yaygın. Size gelen  
teklif, kulağa gerçek olamayacak 
kadar güzel görünüyorsa,  
mutlaka kontrol edin.
Online oyun, karantinadayken arkadaş-
larla iletişimde kalmak ve zaman geçir-
mek için iyi bir yol. Ancak bu yol, oyun 
düşkünlerini dolandırmak için hileler 
deneyen dolandırıcıların da favorisi. 
Diyelim ki oyun içinde bir şeye hemen 
sahip olmak istiyorsunuz, ancak bunun 
için uğraşacak sabrınız yok. Bazı oyun-

lar kısa yoldan alım yapmanızı sağlayan 
oyun içi satın alma teklifinde bulunur. 
Bu teklifin size maliyeti, ödemeyi dü-
şündüğünüzden fazlası olabilir. Dolan-
dırıcılar, ‘inanılmaz bir teklif‘ sunarak 
sizi paranızdan edebilir. Bu nedenle, 
bir şey satın almak istediğinizde mut-
laka oyunun resmi mağazasını kullanın.

• Siber zorbalığa karşı dikkatli olun. 
Ayrıca sakın bir zorba da olmayın.
Çocuklar kadar yetişkinler de siber 
zorbalık kurbanı olabilir. Kurbansanız 
veya böyle bir duruma tanık olduysa-
nız, asla sessiz kalmayın. Sesinizi du-
yurun! Online platformlar, siber zor-
balığın sürekli olarak karşılaşılan bir 

sorun olduğunun farkında ve bu gibi 
davranışlarla karşılaşan kullanıcıların, 
bunu bildirmelerini sağlayacak araç-
lar bulundururlar. Böyle bir duruma 
tanık olduğunuzda, sosyal medyanın 
veya diğer platformların sağladığı 
araçları kullanabilir ve suistimalde bu-
lunan kişileri bildirebilirsiniz. Son ola-
rak; bu dönemde her zamankinden 
daha hassas olabiliriz, ancak zorbalık 
hiçbir zaman kabul edilemez. Yoru-
munuzu kalabalık bir yerde yüksek 
sesle okuyamayacaksanız, o yorumu 
hiç yayınlamamanız daha iyidir. He-
pimiz birlikte yaşamak zorundayız, bu 
nedenle online görüşmeler açık, me-
deni ve saygılı olmalıdır.
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Cüneyt DİNÇEL
cuneyt_dincel@hotmail.com

“DÖKüM
SeKtÖrü”nün 
PanDeMi yILI”

UZMan gÖrüŞü 
EXPER OPINION

Hep birlikte pandemi süresince kü-
resel olarak ekonomi ve sanayi üre-
timi verilerinde düşüş gözlemledik. 
Aslında 2020 yılı beklentileri umut 
vadediyordu.

Ancak 2019 yılı onikinci ayı itibariy-
le önce inşaat sonra otomotiv sek-
törlerindeki daralma sinyal verdi. 
Dolayısı ile pandeminin döküm sek-
töründeki yansımalarını 2020 yılı ba-
şında, üretimin rölantiye girmesiyle 
hissettik.

Ekonominin tabanın yaslandığı in-
şaat sektöründeki daralma ile birlik-
te; madencilik, taş ocakçılığı, imalat 
sanayi, elektrik-gaz-buhar ve iklim-
lendirme üretimi ve dağıtımı sektör-
leri endeksleri düşüşe geçti.

TÜİK verilerine göre Mart 2019 ile 
Mart 2020 ayı endeks verilerini kı-
yasladığımızda ise;
• Madencilik ve taş ocakçılığı %5,6,
• İmalat sanayi %1,9
• Elektirk ,gaz buhar ve iklimlendir-

me üretimi ve dağıtımı %0,9
• Otomotiv sektörü %6 azaldı.

Döküm sektöründeki duruma bak-
tığımızda Ocak 2020 ayından Mart 
2020 ayına gelindiğinde kan kaybı 
çoktan yaşanmaya başlamıştı.

Yine TÜİK verilerine göre Şubat 
2020-Mart 2020 ye baktığımızda;
• Sanayi üretimi %7,1
• Madencilik %2,2
• Enerji %5,7
azaldığını gördük.

Bu hızlı düşüşün başlangıcı ihracat 
verilerinden de kendini gösterdi.

Bazı dökümhanelerde kapasite kul-
lanım oranları da Mart ayında %40 a 
kadar düştü.

Sonuç olarak Mart ayı döküm üre-
timinde sektöre de bağlı olarak or-
talama %27 üretim düşüşü kaydetti.

Ne yazık ki ilk çeyrek sonu speküla-
tif hammadde ve işletme malzeme-
lerindeki fiyat artışları üretim zinciri-
nin başında olan döküm sektörünü 
zor bir duruma sokmaya başladı.

2019 yılı son iki çeyrek dönemlerde-
ki veriler 2020 umutları için olumlu 
beklentiler oluşturdu. Ancak 2020 
Mart ayında pandemi nedeniyle 
beklenmedik bir daralmayla karşı-
laşılması, ve senaryonun daha önce 

hiç çalışılmamış olması 2020 yılı için 
hayal kırıklığı oluşturdu.

Döküm sektörü 2020 yılının ikinci 
çeyrek ve üçüncü çeyrek dönemle-
rinde; esnek çalışma , senelik izinle-
rin kullanılması, işletme saatlerinin 
değiştirilmesi ve gerekli tedbirlerin 
alınması vb. gibi yöntemlerle işlet-
melerini ayakta tutmaya çalıştı.

Üçüncü çeyrekte Çin’den tedarik 
edilen malzemelerin Türkiye’ye 
kayması ve küresel taleplerin 
başlamasıyla siparişler arttı. Yeni 
normal dönem ile birlikte artan 
siparişler ve ihracat rakamlarının 
da artması ile birlikte son çeyreğe 
girilirken üretim artışına bağlı ka-
pasite kullanım oranı da artarak  % 
65 civarına çıktı.

CAEF’in Avrupa döküm sektörü 
eğilim endeksi uzun aradan sonra 
ilk defa Ekim 2020 de 0,7 artarak 
99,9 seviyelerine geldi. Bu endeks 
2019 yılında 110 seviyelerindeydi.

Bu durum üretim artışının Ekim 
ayında yükseliş trendine girdiğinin 
bir göstergesiydi.

Her ne kadar 2019 yılı endeks sevi-
yesini yakalayamasa da önümüzde-
ki süreçte, kademeli normalleşmey-
le birlikte bence üretim artışının V 
tipi yükseleceğinin ve geri dönüşün 
habercisi olacak.
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Hatta TÜİK Ağustos ayı verilerine 
göre sanayi üretim artışı geçen se-
nenin aynı dönemine göre %10,4 
arttı . Ancak bu artışın döküm sek-
törüne yansımasının temel sebebi-
nin otomotiv üretim artışı ile ilgili ve 
orantılı olduğunu düşünüyorum.

Tabi ki pandemi  sürecinin  olum-
suz etkilerine rağmen  jeopolitik ve 
küresel siyaset gereği  2020 yılında    
hareketli olan sektörler;
• Savunma sanayi
• Havacılık sanayi
• Makine İmalat Sanayi
• Enerji (Yenilenebilir enerji kaynak-
larının daha fazla önem kazanması 
sebebi ile)

gibi sektörler oldu. Umarım bu ha-
reketlilik daha farklı sektörlerde de 
görülür.

Aslında yukarıda belirtiğim tüm 
rakamsal veriler TÜİK’den aldığım 
verilerdir. Bazı verileri de sektör 
çalışanlarından elde ettiğim de-
ğerlendirmeler ışığında oluştur-
dum. Gerçi OECD’nin “Data of 
Turkey” ve “Environmental Per-
formance Reviews: Turkey 2019” 
raporları var. Ancak döküm sektö-

rünü temel alan spesifik çalışmala-
ra rastlayamadım.

Şimdiye kadar gördüğüm kada-
rı ile döküm sektörü ile ilgili tüm 
veriler imalat sanayi verileri içinde 
yer almakta. Açıkca inşaat , turizm, 
tarım ,bankacılık vb gibi sektörler 
için yapılmış çalışmaların stratejik 
öneme sahip döküm sektörüne in-
dirgenmemiş olması beni şaşırttı. 
Ayrıca uzun yıllar bu sektöre emek 
vermiş biri olarak da üzdü. Şayet 
devlet destekli ve sektör temsil-
cilerinin yaptığı bir çalışma varsa 
haberdar olmak isterim. Çünkü 
otomotiv, demir-çelik sektörü vb 
sektörler için bu tür veriler; teşvik-
ler ve devlet destekleri için olduk-
ça fayda sağlıyor.

Dünya genelinde AFS’den al-
dığım verilere göre 490 bin işçi 
çalışmakta ve110,52 milyar dolar 
ekonomik çıktı üretilmekte. (AFS 
nin web sayfasındaki bu ekonomik 
araştırma John Dunham & Associ-
ates tarafından yapılmış. Ancak 
çalışmanın hangi tarihli olduğu 
belli değil. Muhtemelen çok uzun 
bir zaman önceki verileridir diye 
düşünüyorum.)

Ülkemizde ise büyük, küçük ve orta 
ölçekli yaklaşık 1500 ‘ün üzerinde 
dökümhane var. Ayrıca döküm sek-
törü&yan sanayi dolayısı ile geçimi-
ni sağlayan en az 2,5 milyon insan 
olduğu tahmin edilmektedir.

Ancak pandemi sürecinde küçük 
hatta orta ölçekli bir çok işletme 
kapanmış, ayakta kalabilen   işlet-
melerde de bir çok çalışan mağdur 
olmuştur. Bu sebeple “döküm sek-
törü” en az otomotiv, inşaat sektörü 
v.b. sektörler kadar önemlidir. Bu 
yüzden mamül üretimin ilk başlan-
gıç safhası olan “döküm sektörünün 
bu dönemde yalnız kalması oldukça 
üzücüdür.

Gerçi “döküm sektörü” krizlere 
alışık bir sektördür. Ancak  bu sü-
recin uzun olması bir çok işletmeyi 
zorlayacak gibi gözükmektedir. Bu 
süreçte önümüzdeki dönemlerde 
sahibi değişen veya iş ortaklıkları 
ile güçlenmeye çalışan işletmeler 
olacağı gibi stratejik yatırımlarıyla 
ayakta kalacak ve “LİDER” olacak 
işletmeler de olacaktır.

Kısacası döküm sektöründeki bu dön-
gü hep var olmaya devam edecek…..
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KÖtü aMaÇLI yaZILIMIn 
CiHaZInIZI eLe geÇireBiLeCeği 7 yOL

Kendimizi ve dijital cihazla-
rımızı korumanın ilk adımı 

mevcut tehdit türlerini hak-
kında bilgi sahibi olmaktır. 

İkinci önemli adım ise bu 
tehditlerin bilgisayarlarımıza, 
akıllı telefonlarımıza ve tablet-
lerimize hangi yollara sızdığı-
nı bilmektir. Siber güvenlik ku-

ruluşu ESET, en yaygın sızma 
yollarını ve zararlı kodların 

taktiklerini paylaşıyor. 

Kimlik avına ve kötü 
amaca yönelik e-postalar
Kimlik avına yönelik e-postaların ge-
nellikle temel amacı, çeşitli hizmetle-
re erişim sağlamak için kullandığınız 
kimlik bilgileriniz, kredi kartı doğ-
rulama kodunuz, PIN kodunuz gibi 
hassas bilgilerinizi ele geçirmektir. 
Bu e-postalar güvenilir bir kurumdan 
gelen bir e-postanın kimliğine bü-
rünebilir ve cihazınıza zararlı yazılım 
bulaşmasına neden olabilecek ekler 
içerebilir. Bu nedenle e-postalarınızı 
her zaman ayrıntılı şekilde okuma-
lısınız. Böylece dolandırıcılığa dair 
ipuçlarını çoğu kez yakalayabilirsiniz. 
Genellikle yazım yanlışları, acil du-
rum uyarıları, kişisel bilgi talepleri ya 
da şüpheli bir etki alanından gelen 
mesajlar bir ipucu verir. 

Sahte internet siteleri
Siber suçlular, ünlü marka veya kuru-
luşların internet sitelerine çok benze-
yen bir alan adı kullanarak, tek bir harf 
veya kelimenin farklı olması gibi minik 
farkların olduğu sahte internet siteleri 
oluşturur. Bu internet sitelerinde,  he-
def alınan kişinin zararlı yazılımı cihaza 
indirmesini sağlamak için tıklayacağı 
bağlantılar bulunur. 

Bu tür internet sitelerinden cihazınıza 
kötü amaçlı yazılımın bulaşmasını en-
gellemek için arama motoruna veya 
adres çubuğuna resmi internet site-
sini her zaman kendiniz yazarak siteyi 
arayın. Uygun bir güvenlik çözümünü-
nün zararlı sitelere erişim sağlamanızı 
da engelleyeceğini bir kez daha ha-
tırlatalım.

USB flash sürücüler
Harici depolama cihazları yaygın ola-
rak kullanılır, ancak bu cihazlar birçok 
risk barındırır. Zararlı yazılım bulaşmış 
bir sürücü takılıp açıldığında, cihazı-
nıza tuş kaydedici veya fidye amaçlı 
yazılım bulaşabilir. Bulaşma olasılığını 
azaltmak için cihazınıza bağlanan tüm 
harici ortamları tarayarak şüpheli bir 
durumda sizi bilgilendiren güvenilir 
ve güncel bir uç koruma güvenliği çö-
zümü kullanmalısınız.

P2P paylaşım ve torrentler
Denkler arası paylaşım  (peer-to-peer 
sharing) ve torrentler, oyunların yasa 
dışı bir şekilde indirilebileceği bir yer 
olarak oldukça ünlenirken, 

Zararlı Yazılımlar Sistemlerimize Hangi Yollardan Bulaşıyor?

Yazının devamı sayfa 52’de
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geliştiriciler açık kaynaklı yazılımlarını 
dağıtmak veya müzisyenler şarkılarını 
yaymak amacıyla da bu yöntemi kul-
lanıyor. Ancak P2P paylaşım ve tor-
rentler, dosyaya zararlı kod ekleyen 
kötü kişiler tarafından kullanılmasıyla 
da kötü bir üne sahip. ESET araştır-
macıları, kripto para çalan KryptoCi-
bule virüsünü yaymak üzere Tor ağı-
nın kötü amaçla kullandığını ortaya 
çıkarmıştı. İhlale uğrama riskini en 
aza indirmek için, trafiğinizi şifrele-
mek ve kötü amaçlı kişilerden koru-
mak üzere güvenilir bir Sanal Özel Ağ 
(VPN) kullanmalısınız. 

İhlale uğramış yazılımlar
Siber suçlular tarafından doğrudan 
ihlale uğramış yazılımlarla karşılaşı-
labilir. CCleaner uygulamasının gü-
venliğinin ihlale uğraması bu duruma 
güzel bir örnektir. 

Bu saldırılarda, siber dolandırıcılar, 
zararlı yazılımı doğrudan uygulama-
ya yerleştirmekte ve kötücül yazılımı 
yaymak için uygulamayı kullanmak-
tadırlar. CCleaner, tanınan bir uygula-
ma olduğundan, kullanıcı uygulamayı 
kapsamlı bir şekilde inceleme ihtiyacı 
duymadan indirebilir. Ancak, güve-
nilir bir yazılım dahi olsa, bir yazılım 
indirirken dikkatli olmalısınız. Düzenli 
olarak uygulamalarınızı güncellemek 

ve yamaları yüklemek de önemlidir. 
Güvenlik yamaları, virüs bulaşan uy-
gulamalardaki sızıntılara veya boşluk-
lara karşı sizi korur.

Reklam yazılımları
Bazı internet sitelerine her erişim sağ-
ladığınızda hemen beliren çeşitli rek-
lamlar bulunur. Bu reklamların amacı, 
bu internet siteleri için gelir oluştur-
maktır, ancak sözkonusu reklamlar-
da çeşitli kötü amaçlı yazılım türleri 
de bulunabilir. Reklamlara tıklayarak 
farkında olmadan kötü amaçlı yazı-
lımı cihazınıza indirebilirsiniz. Hatta 
bazı reklamlar, kullanıcılara cihazları-
nın ihlale uğradığını ve tek çözümün 
reklamda yer alan virüs temizleme 

uygulamasını kullanmak olduğunu 
söyleyebilir. Ancak durum asla böyle 
değildir. Tarayıcınızda güvenilir bir 
reklam engelleme uzantısı kullanarak 
reklam yazılımlarının büyük bir kısmını 
engelleyebilirsiniz. 

Sahte uygulamalar
Bu listedeki son madde ise sahte 
mobil uygulamalarla ilgili. Bu uygula-
malar genellikle gerçek bir uygulama 
kimliğine bürünür ve kurbanların bu 
uygulamaları cihazlarına indirmesini 
sağlamaya ve bu sayede bu cihazları 
ihlal etmeye çalışır. Akıllı bileklik, krip-
to para uygulamaları veya COVID-19 
izleme uygulamaları gibi davranarak 
herhangi bir uygulamanın kimliği-
ne bürünebilirler. Ancak pek çok kez  
kurbanlar, vaat edilen hizmet yerine 
fidye yazılımı, casus yazılım veya tuş 
kaydediciler gibi çeşitli kötü amaçlı 
yazılımları cihazlarına indirir. 

Cihazlarınıza güvenilir geliştiricilerin 
sunduğu, izleme kaydına ve yorumla-
ra sahip uygulamaları kullanmaya dik-
kat etmelisiniz. Ayrıca güncellemeleri 
takip etmek, uygulamaların eski sü-
rümlerinde mevcut olabilecek güven-
lik açıklarını suistimal etmeye çalışan 
tehditlere karşı koruma sağlamanıza 
yardımcı olur.
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aLüMinyUM 
geriDÖnüŞüM
teKnOLOJiLeri-2
Şarj reçetesi ve Hurda Hazırlama

Giriş
İkincil alüminyum tesislerinde ve alü-
minyum dökümhanelerinde temel 
hedefler:
 Maksimum metal verimi ile üretim 

yapmak,
 Minimum birincil külçe ya da daha 

pahalı, yüksek kaliteli hurda kullanmak, 
başka bir deyişle düşük kaliteli hurda-
dan, yüksek kaliteli ürün üretmek,
 Minimum enerji tüketimi ile çalışmak 

(özellikle ergitme operasyonunda),
 Minimum karbon ya da eşdeğeri 

gaz salınımı,
 Alüminyum ile birlikte, hurdalar-

dan maksimum oranda alaşım ele-
mentlerinin de ikincil malzemeye 
transferini sağlamak, yani alaşım 
elementlerinden tasarruf etmek şek-
linde özetlenebilir.

Bu amaçlara ulaşabilmek için ise aşa-
ğıdaki araçlar ve yöntemler kullanıl-
malıdır:
 Üretilmesi planlanan hedef ürünün 

kimyasal bileşimine ve özelliklerine 

UZMan gÖrüŞü 
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uygun şarj reçetesi hazırlamak,
 Hurda hazırlama ve zenginleştirme 

işlemleri,
 Ergitme teknolojisinin doğru seçimi 

ve kullanılması,
 Alüminyum rafinasyon teknolojileri-

nin ve bu amaçla kullanılan kimyasal-
ların doğru seçimi ve uygulanması,
 Üretim operasyonlarının doğruluğu 

ve kalitesi.

Şarj Reçetesi ve Hurda Hazırlama
Geridönüşüm proseslerinde ideal 
yapı, “kapalı döngü geridönüşüm” 
koşullarını sağlamaktadır. Yani kulla-
nım ömrünü doldurmuş hurdadan, 
orijinal ürünü yeniden üretmek, hem 
teknik hem de ekonomik açıdan en 
uygun yöntemdir. Örneğin alümin-
yum içecek kutusu hurdasından, tek-
rar alüminyum içecek kutusu üretmek. 
Ancak pratikte sistem genellikle “açık 
döngü çalışır”, yani farklı hurdalardan 
farklı ürünler üretilir.

Açık döngü çalışma koşulları, doğal 
olarak birçok zorluk yaratır:
 450’den fazla alüminyum alaşımı he-

men hemen her sektörde kullanılmak-
tadır ve bunun doğal sonucu olarak, 
hurda çeşitliliği oldukça geniştir,
 Bu hurda çeşitliliği sadece kimyasal 

kompozisyon olarak değil, beraber 
oldukları diğer metal ya da metal-dı-
şı malzemelerin varlığından dolayı da 
ilave sorunlar yaratır (boya, lak, ser-
best demir gibi).
 Özellikle Türkiye gibi hurda hazır-

lama sektörünün oluşmadığı ya da 
kısmen oluştuğu ülkelerde, hurda ha-
zırlama ve zenginleştirme proseslerini 
de ikincil tesis yapmak durumunda 
kalmaktadır. Hurda hazırlama ve zen-
ginleştirme proses yatırımları pahalı 
yatırımlardır ve bu nedenle çoğu ikin-
cil tesisi daha çok geçici çözümlere 
gitmeye tercih etmektedir (el ile ayık-
lama ya da döner fırın gibi). 

Açık döngü geridönüşüm koşulların-
da en azından işlem alaşımı hurda-
sından işlem alaşımı, döküm alaşımı 
hurdasında döküm alaşımı üretmek, 
hem proses maliyeti hem de tekniği 
açısından dikkate alınması gereken 
bir konudur. 

Bu noktadan hareketle, uygun şarj 
reçetelerinin hazırlanması önem taşır. 
Doğru şarj reçetesi hazırlayabilme-
nin ön-koşulu ya da başka bir deyişle 
standart olmayan hammaddenin stan-
dart hale getirilmesidir (hurda hazırla-
ma işlemleri). 

Şekil 1: Hurda hazırlama-ürün maliyeti ilişkisi (2)
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Reçete doğru hazırlanmadığında, el-
deki sıvı metali hedef kimyasal bileşi-
me ulaştırmak için üç çözüm söz konu-
su olacaktır:
 Birincil malzeme ya da daha temiz 

(ve dolayısıyla pahalı) hurda kullana-
rak, analizi düzeltmek,
 Hedef alaşım yerine, eldeki bileşi-

me uygun, daha düşük kalitede ve 
daha ucuz başka bir alaşım üretmek 
(downgrading),
 Eğer sorun Magnezyum dan kaynak-

lanıyorsa, magnezyumu okside ede-
rek ergiyikten uzaklaştırmak.

Her üç çözüm de maliyeti arttıran ve 
zaman kaybına neden olarak, üret-
kenliği düşüren çözümlerdir. Örneğin, 
magnezyum alüminyumdan daha pa-
halıdır ve magnezyum giderme işlemi 
ile magnezyumu üretimi için harcanan 
hammadde ve enerji heba edilecektir 
(Pidgeon prosesi ile 1 ton magnez-
yum üretmek için yaklaşık olarak 10-12 
ton dolomit, 1.1-1.3 ton ferrosilis, 300-
3500 kWh elektrik enerjisi ve 200-2000 
Nm3 doğal gaz harcanır).

Alüminyum 
Hurdaların Sınıflandırılması
Yaşam döngüsü analizi esasında bakıl-
dığında ikincil hammaddeleri 4 gruba 
ayırmak mümkündür:
 Eski hurda, kullanım ömrünü dol-

durmuş ya da işlevini kaybetmiş alü-
minyum ürünler,
 Yeni hurda, özellikle alüminyum proses-

leri sırasında oluşan, hurda ve artıklar,
 İkincil külçeler,
 Curuf.

Alüminyum Hurdalar
Alüminyum hurdalar genellikle 3 çeşit 
kirlilik içerir:
1. Metalik kirlilikler:
 Hedef ürün alaşımını bozar,
 Metal verimini düşürür

  Alüminyum diğer metaller 

Şekil 2: Karışık hurda

içim mükemmel bir çözücüdür!
  Metalik oksitler alüminyum 
ile tepkimeye girerler:  
Al + 3MO →Al2O3 + 3MAl

  Reaksiyon sırasında oluşan 
ısı, alüminyumun oksidasyonunu arttı-
rır ve termit reaksiyon başlatır.

2. Organik Kirlilikler
 Ergime sırasında kontrol edilemeyen 

yanmaya neden olur, fırın içinde lokal 

olarak sıcaklık artar ve oksidasyon başlar.
 Hidrokarbon içeren organikler –

özellikle döner fırın operasyonlarında- 
yakıt olarak değerlendirilebilir,
 Al4C3 oluşumuna neden olur.

3. Toz, toprak, pas gibi metal-dışı 
Kirlilikler
 Özellikle Si ve Fe ergime sırasında 

okside olarak, metali kirletir,
 Kontrollü curuf oluşumunu engeller.

Şekil 3: İkincil hammaddeler
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Şekil 4: ISRI’ya göre temel hurda tipleri

Ticari sınıflandırmada ise, genellikle 
Amerika kaynaklı ISRI (International 
Scrap Institute) kodları kullanılır. ISRI, 
50’den fazla alüminyum hurda çeşidi 
tanımlamıştır ve periyodik olarak liste-
sini güncellemektedir. ISRI kodlarına 
göre en sık kullanılan hurda tipleri Şekil 
4’te görülebilir.

Bununla birlikte ergitme prosesi açısından 
bakıldığında, ikincil hammaddeleri içerdik-
leri uçucu organik maddeler (Volatile Or-
ganic Compounds, VOC) esasına göre de 
tasnif etmek mümkündür: Bakınız: Şekil 5

Şekil 5: İkincil hammaddelerin uçucu organik madde içeriklerine göre tasnifi

Hurda Hazırlama İşlemleri
Ana esasları itibari ile, birincil ve ikin-
cil metal üretim (ekstraksiyon) benzer 
rota izlenir. Burada hurda hazırlama 
işlemi, “cevher hazırlama ve zengin-
leştirme” işlemine karşılık gelmektedir.

Optimum ikincil kaynak kullanımı da 
en az geridönüşüm kadar değerlidir.
Hurda hazırlama ile;
 Doğru bir reçete ile hedef alaşım Şekil 6: Birincil ve ikincil üretim metalürjisinde temel prosesler
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kimyasal bileşimini yakalamak mümkün 
olur,
 Ergitme verimi artar,
 Ardından gelen işlemler için gerek 

duyulur (ısıl boya/lak giderme, kurutma 
ve ince kesitli hurda şarjı)
 Taşıma ve trafik kolaylaşır,

Patlayıcı özelliği taşıyan yabancı mad-
deler uzaklaştırılır:
  Yağlar,
  Nitrat ve süifat gibi atıklar ve 
diğer oksitleyici maddeler,
  Su ve diğer uçucu sıvılar,
  Flaks artıkları,
  Şişeler, basınçlı kaplar ve di-
ğer patlayıcılar.
  Radyoaktif atıklar, poliklorür-
bifenil gibi tehlikeli kimyasallar ve se-
lenyum, kadmiyum, kurşun, civa, arse-
nik, berilyum ve antimuan gibi tehlikeli 
elementler uzaklaştırılır.

Hurda kalitesi arttıkça proses verimi artar! 
Hurda hazırlama işlemlerini iki bölüm-
de incelemek mümkündür:
Yığın Ayırma (Bulk Separations)
Hurdanın yoğunluk, şekil, manyetik 
davranışı, elektrik iletkenliği gibi fiziksel 

özelliklerine bağlı olarak ve parça bo-
yutunda ayrımına dayanır. Bu nedenle 
hurda hazırlama işlemlerinde ilk adım 
kırma ve parçalama (shredding) işlem-
leridir.
 Su ya da diğer akışkan bir ortam için-

de, yoğunluk farkına dayanan batır-
ma-yüzdürme yöntemi (sink-float),
 Yoğunluğu farklı malzemelerin, düşey 

hareketli akışkan bir ortam içinde taba-
kalar halinde ayrılması, jig,
 Yüksek en/boy oranına sahip ve dü-

şük yoğunluklu parçaların hava orta-
mında ayrılması,

Tablo 1: Alüminyum ve diğer olası metallerin yoğunlukları

metal yoğunluk (gr/cm3)

Alüminyum 2.7

Bakır 8.97

Gümüş 10.5

Çinko 7.14

Kurşun 11.3

Kalay 7.28

Pirinç 8.4

Paslanmaz çelik 7.9

Magnezyum 1.87

Tablo 2: Hurda hazırlama işlemleri (5)

 İnce parça ve tozların elek, siklon ve 
torbalı filtrelerle ayrılması,
 Ferro manyetik parçaların (demir, çe-

lik, pas) manyetik ayırıcılarla ayrılması,
 Eddy-current akumı ile iletken parça-

ların farklı iletkenlik/yoğunlıuk oranına 
bağlı olarak ayrılması. 

Yığın tipi ayırma teknikleri, hafif metal-
lerin parçalanmış karışık hurdalardan 
ayrılması için kullanılan, ekstraktif me-
talurji uygulamalarında uzun yıllardır bi-
linen ve yatırım değeri nisbeten düşük 
tekniklerdir.
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Şekil 8: LIBS ie alaşım bazında ayırım örnek sonuçları (6)

LIBS: Laser-Induced Breakdown Spect-
roscopy XRF: X-Ray Fluorescence  XRT: 
X-Ray Tranmission  PGNAA: Prompt 
Gamma Neutron Activation Analysis

LIBS teknolojisi ile alaşım bazında 
ayırım, ciddi oranda münkün ol-
maktadır.

Şekil 7: Sensör esaslı ayırma 
teknolojileri (6)

1. Erman Car, Alüminyum 
Üretim Teknolojileri, TMMOB 
Metalurji Mühendisleri Odası, 
Yayın No:2, 2011

2. Gabrielle G. Gaustad, Towar-
ds sustainable material usage: 
Time-Dependent Evaluation Of 
Upgrading Technologies For Re-
cycling, Massachusetts Institute Of 
Technology June 2009

3. The Aluminium Automotive Ma-
nual, European Aluminium Associ-
ation, 2002

4. Franz Niedermair, Guenther 
Wimroither, Latest Trends in Post 
Consumer and Light Gauge Scrap 
Processing to Include Problematic 
Processing Material such as UBC, 
Edge Trimmings and Loose Swarf, 
Light Metals 2011, Edited by Step-
hen J. Lindsay, TMS 2011

5. Roadmap from Europe and North 
America: Workshop on Aluminium 
Recycling, June 2010, NTNU

6. 6. A.J. Gesing, M.A. Gesing, 
T. Erdmann, Advanced Industrial 
Technologies for Aluminium Scrap 
Sorting, Aluminium-21/Recycling, 
St.Petersburg, October 12-14, 2010.

Kaynaklar:

Şubat 2021: Isıl yöntemlerle Hurda Hazırlama: Kurutma, Boya ve Lak giderme

Parça Ayırma (Particle Sorting)
İnsan gücüne dayalı elle ayırma bir çok 
işletmede hala kullanılan bir yöntemdir. 
Özellikle ZORBA (parçalanmış, karışık de-
mir-dışı metaller) ve TWITCH (flotasyonla 
fraksiyonlara ayrılmış işlem ve döküm ala-
şımları karışık otomotiv hurdaları) için elle 
ayırma, özellikle Çin’de tercih edilir.

Parçalanmış karışık hurdalar, parça 
şekline, ağırlığına, rengine ve yüzeyle-
rindeki boya ve kaplamaya göre ayrılır. 
İşçiler parçaları levha, profil, döküm, tel 
ve radyatör gibi ana gruplara dağıtırlar. 

Özellikle Amerika ve Avrupa’da sensör 
esaslı ayırıcılar, elle ayırma yöntemine 
tercih edilir. Eddy-current, renge göre 
ayırma ve XRT teknolojileri ile parça-
lanmış hurdanın içerdiği metal-dışı kir-
lilikler uzaklaştırılır, manyetik olmayan 
diğer metaller ayrılır ve alüminyum hur-
da ana gruplara göre sınıflandırılır. 

Bir ileri aşamada ise XRT ve LIBS 
teknolojileri ile büyük oranda alaşım 
gruplarına göre ayrım mümkün ol-
maktadır. LIBS ile Si da dahil hafif me-
taller ve XRT ile ise yüksek atom ağır-
lığına sahip elementler yığın içinden 
kazanılabilir.



ABONE FORMU / SUBCRIBTION FORM

METAL DÜNYASI DERGİSİ
Yıllık / 12 Sayı

KALIP DÜNYASI DERGİSİ
Yıllık / 6 Sayı

CADCAMCAE DÜNYASI E-DERGİSİ
Yıllık / 4 Sayı

ABONE OLMAK İSTER MİSİNİZ?
DERGİLERİMİZE

BANKA HESAP NUMARALARI - Bank Account Numbers

Hesap No: 401414

IBAN: TR810006400000111350401414

İş Bankası

1135 Balmumcu Şubesi
Hesap No: 37341

IBAN: TR700004600420888000037341

Akbank

420 Esentepe Şubesi

IBAN (RATING NUMBER): TR230006400000211353416049
BICS/SWIFTCODE: 1135 ISBKTRISXXX 

ACCOUNT NO: 3416049

EURO ACCOUNT PRESTIJ YAYINCILIK BAS. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TÜRKİYE İŞ BANKASI - BALMUMCU BRANCH

150 100 40

Tel Tretman Teknolojisi

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

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

Tel Tretman Teknolojisi
WireMaster
Aktif veya pasif pota kapağı

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

TreatMaster
WireMaster ve Bulkmaster kombinasyonu

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

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

• Farklı metal kalitelerinin eşzamanlı 
üretimini kolaylaştırır
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Katmanlı Üretim
Yüksek Basınçlı Metal Enjeksiyon kalıplarında yeni boyut

HAYALİ GERÇEK 
KILAN TEKNOLOJİ

Çığır açan voestalpine Katmanlı Üretim (Additive Manufacturing) teknolojisi ile hayalleri 

gerçeğe dönüştürün. Geleneksel üretim metodları ile üretimi mümkün olmayanı voestalpine 

metal tozu ve 3 boyutlu baskı teknolojisi ile hızlıca üretin. voestalpine, alaşım geliştirme ve 

metal tozu üretiminden başlayarak, tasarım, üretim, işleme, ısıl işlem ve kaplamada güvenilir 

çözüm ortağınızdır. voestalpine, tutkuyu teknolojiye, teknolojiyi kazanca dönüştürür.
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