
Demir Çelik Ürünlerinin 
Korozyonu Ve Galvanizleme… 

Tezcan Galvaniz
Yassı Ürün Üretimindeki Artış  

Galvaniz Sektörüne Ümit Veriyor 

Kartal Grup

Mitaş Galvaniz

Çepaş Galvaniz
Galvaniz Kaplamada Flux'ın Önemi 

Geçmişten Günümüze





Merhaba;

Değerli okuyucular;

Değerli meslektaşlarım;

Başlarken,hepinizi saygıyla selamlıyorum..

Galvaniz sektörünün sesi; Derneğimizin yayın organı olan 
‘’Galvaniz Dünyası Dergisi’’ Bu ilk sayı ile yayın hayatına  
başlıyor. Bu sevinci sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

Ülkemize;sektörümüze;sanayicimize; üyelerimize, müşterilerimize, 
çalışanlarımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

‘’Galvaniz Dünyası Dergisi’’ sektörümüzün ilk yayın organı olma 
özelliğini taşımaktadır..

‘’ Galvaniz Dünyası Dergisi’’  Sektörümüzün sesi olacak; kulağı 
olacak; gözü olacak; aynası olacak; arşivi ve kütüphanesi olacaktır. 
Yazılı matbuat olarak bizi temsil edecek, galvanizi, galvanizciyi 
yansıtacaktır  galvanizin ve galvanizcinin habercisi olacaktır.

Hepinizin malumudur, ilk olmak sorumluluk ve risk gerektirir.
Heyecan vericidir. Biz galvanizciler; hem dernek olarak; hem 
de dergi olarak ilk olmanın getirdiği sorumluluk ve heyecanı 
yaşamaktayız. Bütün ilklerde eksikler, kusurlar, sorunlar 
olabiliyor. Bu sayımızda olabilecek tüm eksikliklerimiz  için 
anlayışınızı bekliyoruz.

Daha dolu, daha zengin, daha geniş ve kapsamlı bir dergi 
için katkılarınızı ve ilgilerinizi bekliyoruz. Dergimiz eğitim 
amaçlı çalışmalarda ve bilgi paylaşımında meslektaşlarımıza; 
müşterilerimize, mimarlarımıza. mühendislerimize, ilgi kamu - 
özel kurumlarına, ilgili kişilere, yatırımcılara, çelik üreticilerine 
ve yapısal çelik sektörlerine ve tüm kamuoyuna en etkin katkıyı  
yapmayı ilke edinmiştir.

Dergimizi elinize ulaştıran süreçte; başlangıçtan bu güne kadar;  
yazıları ve görüşleri ile hazırlanmasında, tasarımında, basımında, 
resim, bilgi ve fikirlerini sunarak katkı yapan tüm dostlarımıza; 
değerli hocalarımıza, meslek odalarına, dernek ve diğer tüm 
kuruluş temsilcilerine; reklam ve destekleriyle yanımızda olan tüm 
meslektaşlarıma ve sektör tedarikçilerimize, tüm üyelerimize; ayrı 
ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere; sağlıcakla kalın.
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G A L D E R  İ K T İ S A D İ  İ Ş L E T M E S İ

Ömer Alkumru
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Prof. Dr. Ali Fuat ÇAKIR
afcakir@itu.edu.tr

İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi

Korozyon ve demir çelik
Korozyon,  metalik malzemelerin 
içinde bulundukları ortamın  için-
deki bazı element veya bileşenlerle 
tepkimeye girerek  bozunmalarına 
verilen addır. Bozunan malzemeler 
tasarım amaçlarını sağlıyamadıkları 
için kullanılmaz hale gelirler. İnsa-
noğlunun kullandığı metalik mal-
zemelerin % 90 ı ise demir-çelik 
esaslıdır. Dolayısı ile günümüzde 
korozyon, ekonomik boyut açısın-
dan demir-çelik üretim ve kullanımı 
ile sıkı sıkıya ilişkilendirilmiş bir olgu-
dur.

Dünyada korozyonu anlama ve 
buna karşı mücadele çabaları de-
mir-çelik üretiminin milyon tonlara 
ulaştığı 19 ncu asırda büyük önem 
kazanmış ve bu önem eksilmeden 
20 ve 21 inci asırlarda da devam et-
miştir. Dünya çelik üretiminin  “1.4  
milyar” tonu geçtiği günümüzde 
korozyon demir-çelik esaslı ürün-
lerin israfında en başta gelen yerini 
muhafaza etmektedir.

Korozyonun önemi
Korozyon, metallerin emniyetli kul-
lanımını engelleyen  bozunma tür-
lerinden birisidir. Bu nedenle ko-
rozyonun önemi, en başta insan  

olmak üzere tüm canlıların yaşamını 
tehlikeye atmasında yatar.  Buna ek 
olarak  doğal kaynakların israfına ve 
çevrenin kirlenmesine neden olan  
tabii bir olgudur. Korozyon büyük 
emek, sermaye , enerji ve bilgi ile 
bulunup, çıkartılıp metal veya ala-
şım haline getirilen, şekil verilen ve 
bir ürün haline dönüştürülen meta-
lik malzemelerin kullanılamamasına 
neden olur. Dolayısı ile korozyon 

”ham madde, enerji, emek, serma-
ye ve  bilgi israfına” neden olan en 
önemli bozunma türlerinin birisidir. 

Korozyon ekonomisi
Korozyon nedeni ile uğranılan ka-
yıpların boyutu, özellikle II Dünya 
savaşından sonra ülkeleri daha 
büyük oranda ilgilendirmeğe başla-
mıştır. Zira bu savaş her tür metalik 
malzeme kullanımının zirveye ulaştı-
ğı bir dönem olmuştur. 

O tarihten bu yana yapılan çalışma-
lar korozyon kayıplarının her ülkenin 
Gayri Safi Milli Hasılasının (GSMH) % 
3,5 ila 5 i arasında değiştiğini göster-
miştir. Fakat en son Amerika Birleşik 
Devletlerinde yayınlanan çalışma 
(2001)  toplam korozyon kaybının 
boyutlarının % 6.2  e ulaştığını gös-
termektedir. Toplam korozyon kaybı 

“doğrudan + dolaylı”korozyon ka-
yıplarını  toplamıdır. ABD deki son 
çalışmada her iki tür korozyon kay-
bının biribirine eşit oldukları kabulü 
yapılmıştır.

Halen tüm dünyada “doğrudan” ko-
rozyon kaybının 2.2 trilyon dolar ol-
duğu tahmin edilmektedir. Dolayısı 
ile Dünyanın “toplam yıllık korozyon 
kaybı” 4.4 trilyon dolar civarındadır.

Türkiyenin korozyon kaybı
Türkiyenin korozyon kayıbı tahmini  
çalışmaları ilk kez 1980 li yıllarda ta-
rafımızdan gerçekleştirilmiştir. Girdi-
çıktı verileri ve 1975 de Batell-NBS  
tarafından (ABD) gerçekleştirilen 
çalışma dikkate alınarak  gerçekleş-
tirilen bu araştırmada ülkemizin yıllık 
toplam korozyon kaybının Gayri Safi 
Katma Değerinin (GSKD)  % 4.26 
civarında olduğu hesaplanmıştır. 
Bu kaybın bir kısmı önlenebilir ka-
yıptır. Yani günün bilgi ve teknolojisi 
uygulanarak korozyon kayıpların-
dan önlenebilecek bölüm GSKD 
nın % 1.59  u  yani toplam korozyon 
kaybının % 37.3 gibi çok büyük bir 
değerdir.

Türkiyenin 2010 yılı Gayri Safi Yurt 
İçi Hasılası (GSYİH) 735.8 Milyar US 
Dolardır. GSMH, GSKD ile GSYİH 
nın biribirrine çok yakın değerler ol-
duğu dikkate alınarak ve ABD de 
2001 yılında gerçekleştirilen çalış-
ma sonuçlarının Türkiyeye uygu-
lanması halinde ülkemizin korozyon 
kayıp değerleri ürkütücüdür:

Türkiyenin toplam yıllık korozyon 
kaybı :  45.62 Milyar US Doları
Türkiyenin doğrudan korozyon 
kaybı :  22.81 Milyar US Doları
Türkiye'nin toplam önlenebilir koroz-
yon kaybı :  17 Milyar US Doları

Korozyonun önlenmesi, 
azaltılması ve kontrolü
Korozyon tabii olarak gelişen bir 
olaydır. Yeryüzünden korozyonun 
ortadan kaldırılması olanaksızdır. 
Fakat yer yer korozyon tamamen 
önlenebilir. Sağlıklı ve sonuç ve-
ren yaklaşım ise korozyonu tama-
men önlemek yerine “azaltmak” ve 

“kontrol altına” almaktır. Korozyon, 

Demir Çelik Ürünlerinin 
Korozyonu Ve Galvanizleme
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metal ile metalin içinde bulunduğu 
ortamın  ara yüzeyinde başlayıp ge-
lişen bir olaydır. Dolayısı ile koroz-
yonla mücadelede “ortama daha 
dayanıklı” metal üretmek, “ortamı 
metale daha az zarar verecek hale 
getirmek” veya en yaygın olarak 

“metalin dış yüzeyini ortama daha 
dayanıklı kılmak” gibi önlemler alınıp 
bu üç tip önlemin biribirlerini des-
tekleyecek şekilde “tasarlanması” 
korozyonla mücadelede en etkin 
stratejidir.

Demir-çelik ürünlerinin korozyonu-
nun genel korozyon içindeki çok 
büyük payı dikkate alınırsa demir-
çelik korozyonunu “azaltma – kont-
rol altına alma” korozyonla savaşta 
çok büyük bir öneme sahiptir. Özel-
likle ülkemizde ara yüzeyleri koroz-
yona dirençli kılınmış (değişik yüzey 
işlemleri uygulanmış)  demir-çelik 
ürünlerinin kullanımının teşviki ko-
rozyonla mücadelede zorunludur. 
Çeliklerin çinko, kalay, krom oksit 
gibi metalik malzemelerle kaplan-
maları veya önce fosfatlanıp   sonra 
boyanmaları buna örnek gösterile-
bilir. 

Türkiyenin demir çelik üretimi
Türkiye hızla büyüyen ve ekonomi-
si hızla gelişen en önemli dünya 
ülkelerinden birisidir. Bu büyüme-
ye paralel olarak gelişen ihtiyaçları 
arasında demir-çelik ürünleri hayati 
konuma sahiptir. Türkiye 2010 yılın-
da 29.1 Milyon ton çelik üretmiştir. 
Bu üretimle Dünya 10 uncusudur. 

Ülke genelinde demir-çelik ürün-
lerinin daha etkin kullanımı için 
korozyon olgusu hakkında tüketici-
lerin uyarılması ve sıhhatli koruma 
yöntemlerinin seçiminde bilgilendi-
rilmesi çok önemlidir. Doğru yön-
temlerin uygulanması ile azaltılacak 
korozyon kaybı demir-çelik ürün-
lerinin daha uzun süre ve daha 
etkin kullanımına olanak vererek 

ülke ekonomisine büyük katkılarda 
bulunabilir. Çelik yüzeylerinin sıcak 
daldırma (galvaniz) veya elektroli-
tik yöntemle çinko kaplanması bu 
amaçla  çok önemli bir yere sahiptir.

Galvanizleme
Çelik yüzeylerinin ergitilmiş çinko 
banyolarına daldırılarak çinko kap-
lanmaları galvanizleme olarak bilinir 
ve çeliklerin yüzeylerinin korozyon-
dan korunup ömürlerinin artırılma-
sında çok önemli bir yere sahiptir.
Günümüzde dünya çinko metal 
üretimi 12.8 Milyon tonu aşmıştır. 
Üretilen çinkonun % 50 si yani 6.4 
Milyon tonu  ise çeliklerin galvaniz-
lenmesinde kullanılmaktadır.  Met-
re kareye 100 g (çift yüzey) çinko 
kaplanması halinde 6.4 Milyon ton 
çinko ile 64 Milyon metre kare çelik 
yüzeyi galvanizlenebilir.

Hindistan , Çin gibi ülkeler ise kul-
landıkları çinkonun % 50 den faz-
lasını galvanizlemede kullanarak 
çeliklerinin kullanım ömrünü artırma 
konusunda ciddi gayret göster-
mektedirler.

Galvanizleme türleri 
Demir çelik esaslı yüzeyler başlıca 
iki türlü galvanizlenirler: a) Sürekli 
(continuous) operasyonla ve b) Ke-
sikli (batch) operasyonla.

Sürekli operasyonla levha, tel, şerit 
ve borular galvanizlenir. Türkiyenin 
özellikle sac levhaları sürekli gal-
vanizleme (bobin) konusunda son 
yıllarda gösterdiği gelişim dikkat 
çekicidir. 2012 yılında 3 Milyon ton 
kapasiteye çıkacak olan galvanizli 
sac üretimi şüphesiz çelik sacla-
rın korozyon dayanımını artırmada 
önemli rol oynıyacaktır.

Kesikli galvanizleme “genel galva-
nizleme” olarak da bilinir.  Ülkemizin 
genel galvanizleme kapasitesi 500 
000 Ton civarındadır. Kanımızca 

gelişmeye en müsait galvanizleme 
türü genel galvanizlemedir.

Ülkemiz için genel galvanizle-
menin önemi
Ülkemizde yalnız boya ile korunmuş 
çelik yüzeyler atmosfere karşı çelik 
yüzeylerini korozyondan koruma 
amacı ile çok yaygın olarak kulla-
nılmaktadır. Şüphesiz endüstriyel 
boyalar çelik yüzeylerinin korunma-
sında önemli rol oynamaktadırlar. 
Fakat boya ile çelik yüzeyleri an-
cak sınırlı bir süre için korozyondan 
korunabilir. Zira uzun ömürlü boya 
uygulamasında;   çelik yüzeyi te-
mizlendikten sonra  kısmi koruyucu 
fosfat katmanı ile kaplanır ve bunu 
takiben de endüstriyel koruyucu 
boyalarla boyanır. Genelde bu iş-
lem tesislerde yapılır. Bu şekilde 
boyanmış yüzeyler kapalı ortamda 
uzun ömürlü olurken atmosfere ma-
ruz, toprağa gömülü veya su içinde 
kullanılırsa bu ömür daha kısa olur.
Çelik yüzeyinin galvanizlenmesin-
de ise yüzeyin korunma süresi ya-
pılan çinko kaplamanın kalınlığı ile 
doğrusal orantılıdır. Ayrıca, özellikle 
atmosferik korozyona karşı çinko 
yüzeyleri uygun şekilde boyanır ise 
koruma çok uzun süreli (30 – 40 yıl-
dan uzun) olabilir. Bu tip bir koruma 
ömrünü yalnız boya ile sağlamak 
mümkün değildir.

Özetle; atmosfere açık veya  sulu 
ortam ile  toprak içinde kullanılacak 
çelik yüzeylerinin galvanizlenme-
si bu yüzeylerin bozunmadan çok 
uzun süre kullanılmalarına olanak 
verir. Kullanılan çelik yüzeylerinin 
çok uzun süre kullanılmasında gal-
vanizleme en ekonomik yöntem-
dir. Galvanizli ürünler niteliklerinde 
bir kayıp olmadan uzun süre hiz-
met verirler . Bu da ülkenin doğal 
kaynaklarının korunması, sermaye, 
emek , enerji ve bilginin israf edil-
memesinde en akılcı yoldur. u
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Prof. Dr. H. Hilmi SABUNCU 
hilmi.sabuncu@yeniyuzyil.edu.tr

Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi, Tıp Fakültesi İş 

Sağlığı Öğretim Üyesi

“Meslek hastalığı, sigortalının çalıştı-
ğı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı 
tekrarlanan bir sebeple veya işin yürü-
tüm şartları yüzünden uğradığı geçici 
veya sürekli hastalık, bedensel veya 
ruhsal özürlülük halleridir.  (5510 sayı-
lı SSK yasası Madde 14, Kabul Tarihi: 
31/5/2006, Yayımlandığı R.Gazete: Ta-
rih: 16/6/2006 Sayı: 26200)
Meslek hastalığının, iş ile ilişkisinin ifa-
desi gayet açıktır. Yasadaki tanımlardan 
anlaşılacağı üzere, meslek hastalıkları, 
yapılan iş ile ilgili olduğundan, işveren 
tarafından tazmini gereken hastalıklar-
dır.  

Bir kişinin mesleği, Türk dil kurumunun 
sözlüğüne göre:

“Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi 
ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal 
üretmek, hizmet vermek ve karşılığında 
para kazanmak için yapılan, kuralları be-
lirlenmiş iş” şeklindedir. 
Türkçede, meslek denilince, aynen ta-
nımda olduğu gibi, eğitimini ve diploma-
sını aldığımız, meslek anlaşılır. Örneğin 
bana meslek sorulduğunda, Fizik-Kim-
ya Lisansiyeri olduğumu söylerim, yaptı-
ğım iş sorulduğunda ise yanıtım, Üniver-
sitedeki kariyerim dolayısıyla, “İş Sağlığı 
Öğretim Üyeliği”olur. 
İngilizce olarak iş, “Act, Business, Work, 
Job, Action, Performance, Ocupation, 
Profession, Service, Task, v.b. gibi”; 
Meslek ise, “Career, business, Occu-
pation, Profession, v.b. gibi ; Meslek adı 
ise, “Job Title, Occupational Name, Oc-
cupational Title, Gibi” tanımlanmaktadır. 

Uğradığımız hastalıklar, nadiren mes-
leğimiz ile ilgili olabilir, ama her zaman 
yaptığımız iş ile ilgilidir. Biz, Meslek has-
talıklarını, “Hekim hastalığı”, “Mühendis 
hastalığı”, “Veteriner hastalığı”, “Hemşi-
re hastalığı” diye tanımlamayız. “İşle ilgi-
li enfeksiyon hastalıkları”, “Tozla oluşan 
akciğer hastalıkları”, “İşten kaynakla-
nan, kas-iskelet hastalıkları” diye tanım-
larız. Bazı hastalıklar ise, hem meslek, 
hem de etkeni belirlenerek, “Kömürcü 
Pnömokonyozları” şeklinde ifade edilir. 
Yani bir hastalığın tazmini gereken has-
talık olabilmesi için, İşle ilgili olması, çok 
iyi bir şekilde tanımlanıyor olması ve 
adının da “İş hastalığı” olması gerekir. 
Nasıl iş ile ilgili yerin ismi “İşyeri” ; ya-
sanın ismi “İş yasası”, kazanın ismi “İş 
kazası” oluyor ise, Hastalığının ismi de 

“İş Hastalığı” olmalıdır. Bir delinin kuyuya 
attığı taşı, kırk akıllının çıkaramayacağı 
gibi “Meslek Hastalığı” değimi de hu-
kuksal olarak, yanlış ve sorun yaratan 
bir tanımlamadır.

Ülkemizde, İşle ilgili hastalıkların ismi 
“Meslek hastalıkları” olarak ifade edi-
lirken, iyi bir bilimsel tanımlama yapıl-
madığından ve genel hastalıkların işle 
ilgisini ispatlayacak veri tabanları bu-
lunmadığından, bu hastalıklar, listele-
nerek, hukuksal sorunların çözümü için 
başvuru kaynağı olarak nitelenmiştir. 
Zaman ilerledikçe yapılan araştırmalarla 
birçok hastalığın işle ilgisi gösterilmiş 
ve Liste yetersiz kalmaya başlamıştır. 
Listede olmayan hastalıklara “İş Hasta-
lıkları” denilerek, hukuksal olmayan, asıl 
isim olması gerekirken ve hiçbir ülkede 
ayrı olarak mütalaa edilmeyen bir kav-
ram ortaya atılarak büyük bir yanlışlık 
yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletle-
rinde, meslek hastalıkları diye bir liste 
olmadığı gibi, ayrı bir meslek hastalığı 
teşhis mekanizmasının da olmadığı gö-
rülmektedir.

Hastalık nasıl ifade edilirse edilsin, taz-
min edilebilmesi için yapılan işle ilgisinin 
ispat edilmesi gerekmektedir. Hastalık 
etkeninin çalışma ortamında bulunması, 
tek başına hastalığın tazmini için yeterli 
neden değildir. 

Doğru bir tanım yapmak gerekir ise, 
tanım: “İş Hastalıkları, sigortalının, yap-
tığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan 
bir sebeple veya işin yürütüm şartları 
yüzünden uğradığı ve Rölatif Riski (si-
gortalının, yaptığı işteki hastalık hızının, 
kendi toplumundaki hastalık hızına 
bölünmesi ile elde edilen rakam), is-
tatistik olarak anlamlı biçimde 1 (Bir)’in 
üzerinde olan hastalıklardır”, şeklinde 
olmalıdır. 

Tüberküloz, Lösemi, Ülser gibi toplum-
da genel olarak görülen hastalıkların, 
hastalık nedenleri çalışma ortamlarında 
var ise ve rastlanma sıklıkları, toplumla-
rındaki sıklıktan anlamlı biçimde yüksek 
ise, bu hastalıklar, bahsi geçen işyeri 
için tazmini gereken hastalık, yani “İş 
hastalıkları”dırlar.

Bu temel koşulların yanında, “iş hasta-
lığı” için aranacak olan nitelikler, yukarı-
da 5510 sayılı yasanın Madde 14’ünde 
açıkça belirtilmektedir. Fakat temel ko-
şulların mutlaka bilimsel olarak ortaya 
konulması gerekmektedir. 

Bu hesaplamada zor olan Rölatif risk 
hesabındaki, kendi toplumundaki has-
talık hızlarının hesaplanmasıdır. Bu iş-
lemlerin yapılabilmesi için, çok iyi veri 
tabanlarına ihtiyaç vardır. Bu veri taban-
ları, devlet veya ilgili meslek odaları ta-
rafından oluşturulabilir. Örneğin, hekim-
lik mesleğindeki hastalık hızları, sağlık 
bakanlığı tarafından tabip odaları ile 
işbirliği yapılarak oluşturulabilir. Herhan-
gi bir hastanenin çeşitli bölümlerindeki 
hastalık hızları, hekimlik mesleğindeki 
hastalık hızlarından anlamlı bir şekilde 
daha yüksek ise, o bölümde çalışan 
hekimler için, bu hastalık, bir iş hastalı-
ğıdır ve işveren tarafından tazmini gere-
ken hastalıklardandır. Örneğin, hepatit 
hastalığı,  tedavi kliniğinde çalışan bir 
hekim için bir risktir, bu hastalıkların “İş 
hastalığı” sayılabilmesi için bu hesapla-
manın hukuksal açıdan mutlaka yapıl-
ması gerekir.
Saygılarımla.

Meslek Hastalığı mı? 
İş Hastalığı mı?
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Atilla FİLİZ
Genel Sekreter

gsekreter@galder.org.tr 

Hızlı bir değişim içindeyiz. Kimileri ‘Bilgi 
Çağı’ diye adlandırıyor, kimileri de ‘İleti-
şim Çağı’ diye… Ama şu bir gerçek ki 
hızlı bir değişimin içinde yaşıyoruz. 

Bilgi çağı adını verdikleri çağımız bilgi 
ekonomisine doğru yöneldi.  Eğitimi-
ni tamamlamış bir insan aldığı bilgileri 
işleyip, satılabilir hale dönüştürdükten 
sonra iş yerinde, evinde oturduğu yer-
den tüm dünyaya internet aracılığıyla 
satış yapıp para kazanabiliyor.   

Para, endüstri toplumuna hız kazandı-
ran obje, Toplumu güce ulaştıran ise 
bilgi olmaktadır. Bilgi çağında iletişim 
kültürü, yoğun bilgi akışı ve bunların 
getirdiği değişiklikler yaşamımızı etkili-
yor.  Yaşam kalitesinde uzmanlaşmış 
bilgi çeşitlerinin önemi büyük.  

Hızla değişen iş dünyasında tek bir ko-
nuya özgü becerilere duyulan ihtiyaç-
ların yerini öğrenme ve uyum sağlama 
becerileri alıyor.

Bilgi yönetiminin başarıda etken oldu-
ğu, sanal değil gerçek durumu yansı-
tan, dönüşümcü, değişimci ve girişim-
ci bir insan tipi gerektiren, çok dinamik 
yapıdaki bir oluşumun içindeyiz.

Bu yeni oluşum özgürlükleri, fırsatları ve 
sorumlulukları artırıyor. Bu yapı içinde 
‘farklılıkların’ önemli olduğunun farkına 
varanlar, çözümün,  ‘bakış açısında’ 
yenilik yapmakta yattığını görebiliyor-

lar. Bugünün dünyası, köklü biçimde 
değişen, gelişmeler karşısında varlığını 
sürdürmek için ‘farklılık yaratmak’ zo-
runda. Bu nedenle açık ve ‘rekabetçi 
piyasa’ yaratanlar, çevre ile bütünle-
şenler, değişim ve yeni teknolojilerden 
yararlananlar, girişimciliği destekleyen, 
eğitime gereken önemi verip,  farklı 
olabilenler özetle değişimi yönetebi-
lenler; zenginlik üretip, insanlarının ya-
şam kalitesini yükseltebiliyorlar.

Değişim süreci:
Değişim basit bir süreçtir. En azından 
tarifi basittir. Eskinin yerine yeniyi geçir-
diğimiz yerde değişim söz konusudur. 
Değişim, eskiden yeniye yolculuk et-
mekle, yeni bir yarın uğruna dünü ge-
ride bırakmakla ilgilidir. Ama değişimi 
uygulamak son derece zordur. Çoğu 
insan alışılmış olanı geride bırakmak-
ta zorlanır. Alışılmış olmayandan her 
zaman kuşku duyar. Eskiden yeniye 
nasıl geçileceği, özellikle yeni şeyler 
öğrenmeyi gerektiriyor ve hata yapma 
riski taşıyorsa, kişiyi- doğal olarak- en-
dişelendirir.

Var olma mekanizması olan direnç
Bazı insanlar, hayatı kolaylaştıracağını 
bilmelerine rağmen, yeni teknolojileri 
benimsemektense eskileriyle müca-
deleye devam etmeyi tercih ediyorlar. 
Sorun hangisi: Değişim mi, yoksa de-
ğişime karşı olan direnç mi? Her ikisi 
de kuruluşlarda çatışmalara yol açabi-
liyor. 

Kuruluşlarındaki süreçleri iyileştirmek 
isteyen ve değişimi yönetenler, insan-
ların değişime niçin direnç gösterdiğini 
anlamaları gerekir. Direnç güçlü ve ya-
rarlı bir var olma mekanizmasıdır.

Bir kuruluşta değişime karşı olan bü-
tün direnci ortadan kaldırmaya çalış-
tığınızda, direncin meşru işlevini inkar 
etmiş olursunuz. Oysa direnç gereksiz 
değişimden kaçınmayı da sağlamak-
tadır. Böyle düşünülürse “direnç”, bir 
geçit ya da filtre olarak da görülebilir. 
Değişime karşı direnç bütün değişim 
seçenekleri arasından mevcut duruma 

en uygun olanını seçmemize yardımcı 
olur.

Niçin Değişim?  
Birisi size yeni bir iş yapma şekli öner-
diğinde kendinizi,  geçmişte iyi iş gör-
müş bir şeye son vermeniz isteniyor 
gibi hissedersiniz. İş yapmada daha 
önce hiç görmediğiniz, yeni ve denen-
memiş bir yöntem önerilmektedir. Bu 
durumda "niçin?" diye sorma hakkınız,  
taşıdığınız sorumluluğun bir gereğidir.

Açıklanması gereken sorun şu: Niçin, 
işe yaradığı kanıtlanmış bir şeyi yap-
maya son verip daha önce yapmadığı-
nız bir şeyi yapmaya başlayasınız?
Değişimi öneren kişinin önerdiği şeyin, 
niçin şirket açısından en iyisi olduğu-
nu kanıtlanması istenmelidir. Geçmişin 
başarılarını korumamak sorumsuzluk, 
geçmiş yatırımları korumamak ise, bir 
tür savurganlıktır ve geleceği umursa-
mamak demektir.

Değişimin önündeki engel
Değişimin önündeki en büyük engel 
geçmişin başarılarıdır. İşler bu kadar iyi 
giderken değişime ne gerek olduğunu 
sormak, akılcı ve mantıklıdır. Değişim 
ihtiyacını sorgulayanların tutucu olduğu 
fikri yanlıştır; sadece geçmişin başarı-
larını önemsizleştirdiği için değil, bizi 
gereksiz ve yanlış değişim karşısında 
savunmasız bıraktığı için de yanlıştır.

Eğer bazı değişimlerden kaçınmamız 
ve bazılarını benimsememiz gerekiyor-
sa, o zaman bize faydalı değişimlerin 
neler olduğunu gösterecek bir stratejiye 
ihtiyaç olduğu kuşkusuzdur. İşte deği-
şimin yönetiminde izlenen ve yapılma-
sı gereken ilk şey, olası iki ya da daha 
fazla strateji arasında tercih yapabilmek 
için ilkeler belirlemektir. Bu alanda ma-
liyet-yarar analizi, yatırımın getirisi he-
saplamaları ve risk analizi gibi bilimsel 
tekniklerden yararlanılabilir.

Değişime direnç sürecinde üç yeni 
soru gündeme getirilebilir: 
1.    Eski statüko neden artık yeterli de-
ğil? 

Değişim Yönetimi 
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2.    Eski iş yapma tarzından yeni yön-
teme geçişin maliyeti ne olacaktır? 
3.    Önerilen şeyin getireceği yararlar 
bu "geçiş maliyetini" haklı kılıyor mu? 
 
Buraya kadar sadece değişim karşı-
sındaki akılcı direnç üzerinde durduk. 
Vardığımız sonuç, önerilen herhangi bir 
değişim karşısında gösterilen akılcı di-
rencin bir açıklaması olduğuydu. Eğer 
değişimin gerekçeleri ikna ediciyse, 
direnç gösterenler değişimi gönüllü 
olarak benimseyecektir.

Değişimin temel kurallarından biri in-
sanları değişime katmak gerektiğidir. 
İnsanların değişime direnmesinin bir 
başka akılcı nedeni de yeni bir şeyler 
öğrenmek zorunda kalmaktan kork-
malarıdır. Yeni bir sürecin getireceği 
yararları onaylamıyor olsalar bile; daha 
çok bilinmeyenli bir gelecekten korku-
yor ve buna uyum sağlama yetenek-
lerinden kuşku duyuyor olabilirler. Ne 
var ki akıl dışı direnç de söz konusudur. 
Hiçbir kanıt, gerekçe, açıklama ya da 
ikna çabasının onlara değişime gönül-
lü olarak yetmeyeceği insanlar, az da 
olsa vardır. Bunlar değişmek istemez-
ler. Bu tür insanların bir kuruluşta nasıl 
yönetileceği büyük ölçüde örgütsel 
kültüre bağlıdır.

Çalışma Hayatında Değişim 

•  Üretim-ticaret arasındaki ilişki:
Üretim, - iletişim teknolojilerinin iç bü-
tünlüğü, üretim-ticaret arasındaki karşı-
lıklı bağımlılık ilişkilerini de değiştirdi-ti-
caret, e-pazar giderek yaygınlaşıyor ve 
doğrudan üretici ile tüketicinin ilişkide 
bulunduğu bir sistem ağırlık kazanıyor.

• “ Yenilik” ya da “ farklılık” katsayısı:
Teknolojik gelişmelerin yarattığı olanak-
lar, ölçme,  biriktirme, karşılaştırma sınır-
larını genişlettiği için, buluş sayısını da 
artırdı. Bu da, ‘yenilik’ katsayısını arttırdı. 
Müşterinin ulaşabilirliği ve erişebilirliği de 
artınca, satış artırıcı etki yaratmada ‘yeni 
ya da farklı’ olan tercihte temel belirleyici 
haline geldi.

•  Teknolojinin yarattığı marka ve imaj
Teknolojideki gelişmeler, ürünlerde  ‘ka-
lite kavramını’ yarattı. Bu nedenle, ulus-

lararası pazarlarda ürünlerimizi pazarla-
mak, değerini alabilmek için ‘marka ve 
imaj’ çok önemli bir satış aracı haline 
geldi. Başka bir deyişle, telefonla ulaştı-
ğımız her yerdeki üreticilerin ‘potansiyel 
rakip’  tüketicilerin de ‘potansiyel müş-
teri’ olduğu bir dünyada, rakip ve reka-
bet sistemi,  köklü biçimde değişti.

•Maliyet düşürme projeleri, büyü-
me yatırımlarının yerine geçti
Üretimin iç örgütlenmesindeki ‘ulaşa-
bilirlik’ olanaklarının artması, rekabet 
sistemini, rakip stratejilerini ve yapısal 
değişikliklerin yaygınlaşması; ister iste-
mez işyerlerinde yeni yatırımlarla büyü-
me yerine, ‘maliyet düşürme projelerine’ 
ağırlık verme sonucunu yarattı. 

•Bilginin belirleyici güç olması
Tarımdan imalat işçiliğine geçiş yapan 
çalışma hayatı, şimdi üretimin temel gir-
disi haline gelen ‘bilgi işçiliğine’ doğru 
hızla ilerliyor. Bugünün dünyasında re-
kabet gücü yaratmanın temel koşulu, 
bilgiyi üretmek, üretilen bilgiye erişmek, 
erişilen bilgiyi tasnif ederek saklamak, 
gerekli bilgiyi analiz ederek rakibin bir 
adım önüne geçmektir.

Bilginin ilk üretim maliyeti yüksek ol-
masına karşılık, yeniden kullanılması-
nın maliyeti düşüktür. O nedenle bilgi, 
işgücünden de, mal ve hizmetlerden 
de,  paradan da daha hızlı yayılıyor. İn-
ternetin, elektronik postaların sayesinde 
bilginin yayılma hızı ‘sınırsız toplum’  ya-
ratıyor; ayrıca ‘bilgiye erişmedeki fırsat 
eşitliği’ nedeniyle herkesin rekabet sis-
temine girmesinin de önünü açıyor. 

Diğer değişmeler gibi, servetin kaynağı 
topraktan endüstriye  taşındı.. Şimdi de 
klasik endüstriden bilgiye taşınıyor. Sık 
sık vurgu yapılan üretim, ulaşım ve ileti-
şim teknolojilerinin iç bütünlüğü, bu bü-
tünlüğün yarattığı gereksinim ve bu ge-
reksinimlere göre örgütlenme bugünün 
çalışma hayatının gündeminde ağırlığını 
giderek artırıyor.

•Bilgi toplumuna geçişin iş yaşa-
mına yansıması:
Küreselleşme, rekabet sisteminin de-
ğişmesi, rakip stratejilerindeki farklılaş-
ma, teknolojik yeterliliğinin sınırlarındaki 

gelişme,  iş süreçlerinin farklılaşması 
ve bu gibi bir dizi yeni konu çalışma 
hayatının gündemine girmiştir. Bu gün-
dem, ulusal ölçekte, yaşamın yeniden 
örgütlenmesi, eski şirket yapılarının 
çözülmesi, özelleştirme eğiliminin güç 
kazanması, yatırım yönetiminde anla-
yışın değişmesi gibi konuları da içer-
mektedir. Ülkeler gelişmeyi sağlayacak 
makroekonomik programları, mevcut 
sanayi yapısının rekabet edebilecek 
biçimde yeniden düzenlenmesini, si-
yasi, ekonomik  ve hukuk altyapılarının 
uluslararası normlara uyumu gibi çok 
köklü  dönüşümleri de programlarına 
almalıdırlar. 

Kendi zayıf ve güçlü yanlarına doğru  
teşhisler koyan, uluslararası rekabet 
sistemini doğru algılayan, rakip stra-
tejilerini yakından gözleyen, insan ve 
sermaye kaynaklarını doğru  yönlendi-
ren toplumlar, zenginlik üreterek refah 
yaratma konusunda bir adım öne ge-
çebilmektedirler.

Dünya ve ülkemizde  iş yaşamının 
gündemindeki temel konu, enformas-
yon teknolojisine dayanan, giderek 
ağırlıkla bilgiye dayanan gelişmeleri 
doğru algılamak, öngörme ve önlem 
almada hata yapmamaktır.. Bunun bir 
tek aracı vardır; akılcı kaynak planlama-
sı ve girişimcilik...

Yenilikleri hayata geçirmedeki ilk ba-
samak çalışanları bu konularda bilgi-
lendirmek ve eğitmektir. Günümüzde 
çoğu kuruluşlar eğitimin önemini ve  
gelişmeye katkısını biliyor ve çalışa-
nın eğitimi için çaba sarf ediyorlar. Bu 
kuruluşlar değişime kolaylıkla ayak 
uydurabiliyor hatta değişime öncülük 
ederek kendilerine üstünlük  ve farklılık 
sağlayabiliyorlar.

Sonuç olarak ; değişim de, buna 
karşı direnç de normal ve doğaldır. 
Değişimin bir gerekçesi varsa, bunun  
bütün çalışanlarla paylaşılması gere-
kir. Uygulanacak yeni stratejilerin ba-
şarıya ulaşabilmesi, sürece iyi liderlik 
edecek güçlü bir yönetim kadrosuyla 
mümkündür. Direnci reddetmek yerine 
dinleyin, öğrenin ve yönetin. Değişime 
liderlik edin! u
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Selim DAŞKIN
Metalurji ve Malz. Müh. 

Yimtaş Galvaniz 
Üretim Sorumlusu

Kalın ve mat kaplama galvanizci-
den ziyade malzemenin kimyasal 
içeriği ile ilgilidir.

Muhakkak malzemeyi teda-
rik ederken satıcıdan ziyade 
üretici firma ile kimyasal 
kompozisyonu ve galvaniz 
alma derecesi için temasa 
geçilmelidir.  Bu sayede 
neredeyse yarı yarıya kar 
etmeleri mümkündür.

Plazma cürufları, kaynak ça-
paklarını engelleme amaçlı 
kaynak bölgelerine sürü-
len kimyasallar, aşırı yağlı 
malzemeler, hurdalaşma-
ya yüz tutmuş malzemeler, 
boyalı malzemeler, galvanizli mal-
zemeler, çinko giriş ve basınç çıkış 
delikleri olmayan içi boş malzeme-
ler, yüzeyi astarlı malzemeler düz-
gün bir galvanizi olumsuz etkileyen 
hususlardan bazılarıdır.  Malzeme 
yüzeyindeki boya kumlama ile, as-
tar da özel kimyasal temizleme sı-
vısını elle tatbik ederek giderilebilir.

Galvaniz çapağı her ne kadar müş-
teriler tarafından şikâyet konusu 
olsa da demir ile kuvvetli bir bağ 

yapan çinko katmanından herhan-
gi bir talaş kaldırma işlemi malze-
menin paslanma ömrüne doğru-
dan etki edebilir.

İyi yapılmayan bir kaynak, yani 
kaynaklar arasında boşluk olması 
durumunda kaynak yerlerinde oksit 
ve suyun temas etmesiyle beraber 
zaman için de pas renginde bir 
kaynak suyunun akmasına neden 
olacaktır.

Çinko giriş ve çıkış delikleri ne 
kadar büyük olursa malzeme bir o 
kadar kolay bir o kadar da düzgün 
bir şekilde galvanizlenir. Çoğu kez 
deliklerin büyüklüğü matlaşmayı 
engelleyen bir unsurdur.

Galvanizin ömrü galvanizli mal-
zemenin sonrasında elektrostatik 
boya veya özel epoksi boya ile 
boyanmasıyla neredeyse iki katına 
arttırılabilir. Boya işlemine tabi olu-
nacak malzemeyi müşteri mutlaka 
önceden galvanizci firmaya söyle-
melidir.

Kapalı ve havanın az temas ettiği 
yerlerde elektrogalvaniz tercih edi-
lebilir ancak, atmosfer ortamında 
Sıcak Daldırma Galvanizleme ter-
cih edilmelidir. Unutmamalıdır ki Sı-

cak Daldırma Galvaniz elektro gal-
vanizden neredeyse 10 kat daha 
uzun ömürlüdür. 

Galvaniz kaplama paslanmaya 
karşı sunulmuş en iyi, gerçekçi ve 
maliyeti düşük olan bir kaplama 
yöntemidir.

Yaşanmış Bir Hikaye

Bir gün firmamızı arayan bir müşte-
rimiz 20 ton profil galvanizlettirmek 
istediğini söyledi.  Pazarlığımızı 
yaptık ve ürünü kabul ettik. Müşteri 
4 haftada 5’er ton şeklinde malze-
meyi üretici firmanın malzemelerini 
satan dağıtımcı firma üzerinden 
bize gönderdi.  İlk giden 2 parti 
standardın az üzerinde bir kaplama 

alırken diğer 2 partide kalın 
olmayan homojen bir kapla-
ma aldı. 

Farklı ödeme çıkan bu du-
rum karşısında haklı olarak 
müşteri hemen sebebini 
sordu. Malzemeyi bizde 
kontrol ve analiz ettirdik. 
Malzemeler üreticide clas 
1 ve clas 2 şeklinde sınıf-
landırılmıştı. Tabii bunu ne 
satıcı firma ne de müşteri 
biliyor.  Class 1 malzemesi 
diğerinden ton başı ortala-
ma 30 dolar pahalı olması-

na rağmen neredeyse gal-
vanizde %50 bir galvaniz maliyet 
tasarrufu sağlarken müşteri bunu 
bilmediği için daha yüksek bir öde-
me yapmak zorunda kalıyor Yani 
30 dolardan kaçarken 300 dolar 
vermek gibi bir şey bu. Sözün özü 
müşteriyi ve satıcı firma bu konuda 
bilgilendirildi. Üstümüze vazife bile-
rekten, bizler her zaman müşteriye 
teknik destek verebiliriz. Çünkü bu 
konu hakkında bilgi eksikliği halen 
piyasada mevcuttur.  u

Galvaniz Kaplama Hakkında 
Bilinmesi Gereken Hususlar
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Şirketinizin kuruluş öyküsünü an-
latır mısınız?

Tezcan Galvaniz Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sönmez Tezcan, Borusan bayiliği 
yaptığı dönemde piyasada galvanizli 
saca olan ihtiyacı görerek ilk galvaniz 

fabrikasını 1983 yılında Manisa Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde kurmuş. 
Manisa’da ilk üretime başladığımızda 
o günkü teknoloji ile kapasitemiz yıllık 
50 bin tondu. 1999’da lojistik avantaj-
ları dikkate alınarak Kocaeli’ne geldik. 
1990’lı yıllarda galvaniz sac sektörün-

de ülkemizde yaşanan gelişmeleri 
göz önüne alarak ilk kez fırınlı proses 
dediğimiz ve ülkemizde olmayan bir 
üretim tesisini Kocaeli’nde kurduk ve 
2000 yılında üretime aldık. 2001 krizin-
den sonra galvaniz üretiminde kullanı-
lan yardımcı işletmelerle ilgili üniteleri 
de devreye alarak dışa bağımlılığımızı 
azalttık. 2003’de entegrasyona yönelik 
soğuk haddehane yatırım kararı alarak, 
bu tesisimizi de 2005 yılında devreye 
aldık. Tesislere sürekli yeni hatlar ekle-
yen Tezcan, 40 milyon dolar yatırımla 
Kocaeli’nde kurduğu ikinci galvaniz 
hattını 2010 yılında devreye alarak gal-
vanizli sac üretim kapasitesini 350 bin 
tondan 700 bin tona yükseltmiştir.

Galvaniz tesisiniz ile ilgili kazan 
ölçüleri, yıllık galvanizleme kapa-
sitesi ve yeni galvanizleme hattı 
ile ilgili bilgi verir misiniz?

ÜRETİM HATLARI
Sıcak Rulo Temizleme Hattı, 2 Soğuk 
Haddehane, Çan Tipi Tavlama Fırınları, 
Temper Hattı, 2 Galvaniz Hattı, 2 Boya 
Hattı, Çelik Servis Merkezi.

ÜRÜNLER
Asitle Temizlenmiş Sıcak Sac (HRP – 
700.000 ton / yıl), Soğuk Haddelenmiş 
Tavlanmamış Sac (CRF – 650.000 ton 
/ yıl), Soğuk Haddelenmiş Tavlanmış 
Sac (CR - 400.000 ton / yıl), Galvaniz-
li Sac (HDG – 700.000 ton / yıl), Boyalı 
Galvanizli Sac (PPGI – 120.000 ton / yıl). 
Tezcan, kurduğu 400.000 ton / yıl kapa-
siteli “Çelik Servis Merkezi” ile galvanizli 
sac, soğuk sac, sıcak sac ve boyalı sacı 
kullanıma hazır hale getirmekteyiz.

Galvanizde kalite anlayışınızdan 
bahseder misiniz?

Kalite Politikamızda da belirttiğimiz gibi 
üretimimizi kalite kontrolü en aza indi-
ren yüksek nitelik ve teknolojide stan-
dardize ederiz.

Bu doğrultuda amatör ruh heyecanıy-
la kolektifçe çalışan profesyonel kad-
romuzun kariyerlerini geliştirmelerine, 
planlı ve sistematik eğitimler yoluyla 
yardımcı oluruz.

Müşterilerimizin tatminini, ihtiyaç ve bek-
lentilerini karşılayan ürünün zamanında 
teslimatı ve sorunsuz ödeme beklentisi 
karşılığı, fiyatlandırmada kendilerine tam 
destek ile sağlarız.

“Üretimde sıfır hata” “ İşi ilk seferinde 
doğru yapmak” ve “ Proseslerimizin sü-

Tezcan Galvaniz
Dış ticaret müdürü Sayın; 
Asiye AY ile, sizin için görüştük.
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rekli iyileştirilmesi “ daimi hedefimizdir.
Doğal kaynakların kullanılması ve ko-
runması ile sağlık ve güvenlik dahil, 
faaliyetlerimizin, çevremiz üzerindeki 
potansiyel etkilerini göz önünde bu-
lundurarak, erişilmesi güç bir çevre 
hassasiyetini esas alırız.

Sizce Türkiye de galvaniz yeterin-
ce biliniyor mu, yeteri kadar ilgi 
var mı? Yeterli değilse sizce ne-
denleri nelerdir?

Bunun temelinde ise gerekli bilgilen-
dirmenin yeterli düzeyde yapılmaması 
yatmaktadır. Alternatif ürünlerle, çok 
daha kısa ömürlü ürünlerin tercih edil-
diği durumlarla karşılaşmaktayız. An-
cak, ürün kalitesi ve dayanıklılığı dik-
kate alınacak olursa, galvanizli sacın 
çok daha uzun ömürlü oluşu önemini 
yeterince ortaya koymaktadır   

Yeni yatırım planlıyor musunuz?

Kuruluşundan günümüze kadar sürek-
li yatırımlarımız devam etmiştir. Şu aşa-
mada mevcut pazar durumunu takip 
ederek, uygun olabilecek yeni yatırım-
ları değerlendirmekteyiz.  

Ham madde konusunda dışa ba-
ğımlılık sektörü nasıl etkiliyor. Siz 
bundan etkileniyor musunuz? 
Devletin bu konuda uyguladığı 
prosedürler yaşadığınız sıkıntılar 
var mıdır?

Yapılan yeni yatırımlar ile birlikte ham-
madde konusundaki sıkıntılar ciddi 
ölçüde azalmıştır. Hammadde tedariği 

konusunda geçmiş yıllarda dışa ba-
ğımlılık seviyemiz çok daha yüksek-
ti. Mevcut koşullarda iç pazarda ana 
hammaddemiz olan sıcak sac temi-
ninde çok ciddi sıkıntılarla karşılaşmı-
yoruz. Çinko tedariği konusunda ise 
ne yazık ki tamamen yurtdışına bağım-
lıyız. Ancak çinko ithalatlarında vergi 
oranlarının düzenlenerek, sıfırlanması 
bu konudaki ana sıkıntıyı ortadan kal-
dırmaktadır. 

Sektörünüz ve firmanız açısından 
Ekonomik göstergeler sizce bu 
yıl nasıldı, kriz var mı? Kriz vardı 
diyorsanız bu kriz firma faaliyetle-
rinize ve galvaniz sektörüne nasıl 
yansıdı?

2011 yılının özellikle ilke çeyrek döne-
minin beklentilerimizin üzerinde sey-
rettiğini söylemek mümkündür. İlk 3-4 
ayda görmüş olduğumuz hareketlilik, 
takip eden aylarda azalarak, satış mik-
tarlarının düşmesine sebep olmuştur. 
Özellikle son dönemlerde Mısır-Suri-
ye-Libya gibi ülkelerde çıkan karışık-
lıklarla birlikte, Avrupa’daki ekonomik 
karışıklık genel olarak özellikle ihracat 
pazarlarımızı etkilemiştir. Ancak, bütün 
bunlara rağmen, kendi pazarımızda bir 
kriz yaşandığını söylemek çok doğru 
olmaz.  Galvaniz sektörü yatırımların ve 
yeni inşaatların azalması ve ertelenme-
si sebebiyle üretim açısından dönem-
sel olarak iç Pazar, bazen de ihracat 
pazarlarına yönelerek dengeyi sağla-
mıştır. Bununla birlikte kış dönemine 
girecek olmamızın da talep üzerinde 
bir etkisi olacaktır.

Galvaniz pazarını yeterli görüyor 
musunuz?

Tüketim konusunda yurtiçi pazar yeterli 
ancak geliştirilebilir diye düşünüyoruz. 
Galvanizin henüz çok fazla kullanılma-
dığı, daha çok alternatif ürünlerin tercih 
edildiği bölgeler ve alanlarda gerekli 
bilinçlendirmeler yapılmalı ve eğitimler 
verilmeli. Böylece pazarın daha fazla 
geliştirilebileceğine inanıyorum. Üretim 
tarafına baktığımızda ise, Ülkemizde 
son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte 
2011 yılında artık arz fazlası oluştuğu-
nu görebiliriz. Sunulan arz fazlasını yurt 

içinde veya yurt dışında yönlendirecek 
yeni pazarların bulunması önemlidir.

2011 yılı performansınızı nasıl gö-
rüyor sunuz?

2008 yılında yaşamış olduğumuz kriz 
sonrası sektör bir toparlanma süreci-
ne girmiştir.  2011 yılının bu manada 
genel olarak oldukça verimli geçtiğini 
söyleyebiliriz.

Şirketinizde beyaz yaka ve mavi 
yaka çalışan sayısı nedir?

Beyaz yaka 53 kişi, mavi yaka 230 kişi

Son olarak Tezcan Galvanizi ra-
kiplerinden ayıran “fark” nedir?

Ülkemizdeki yüzde yüz Türk sermayeli 
tek yassı mamul üreticisidir. 
Ülkemizin en hızlı büyüyen şirketleri 
arasındaki yerini gururla korumaktadır. 
Özellikle ticari kalitelerde, müşterileri-
mizin dışa bağımlılığını ortadan kaldır-
mıştır. 

Yarattığı istihdam gücü ile bölgeye 
yadsınamaz bir değer katmaktadır. 
Entegrasyonu ve üretim maliyetini dü-
şürücü yatırımlara verilen önemle, tü-
keticinin beklentilerine en uygun kaliteli 
ürünü, en düşük maliyetle ve en kısa 
sürede tedarik etmesini sağlayacak 
yapılanmaya özen göstermektedir.  u

Ülkemizde galvanizli sacın 
henüz yeteri kadar bilinme-
diğini düşünüyoruz. 
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Serdar KAZANCI
Galder Yönetim Kurulu Üyesi

Galvanize uygun tasarım yapabil-
mek için TS EN ISO 14713 stan-
dardına (YAPILARDAKİ DEMİR VE 
ÇELİĞİN KOROZYONA KARŞI KO-
RUNMASI - ÇİNKO VE ALÜMİNYUM 
KAPLAMALAR - KILAVUZ) ve gal-
vanizi yapacak firmaya başvurmak  
faydalı olacaktır.

1. Yüzey Hazırlama 
Tasarım ve kullanılan malzeme iyi bir 
yüzey hazırlığına imkan tanımalıdır. 
Bu, yüksek kaliteli kaplama yapmak 
için esastır. Kimyasal temizleme ile 
giderilemeyen, örneğin yağ, boya, 
kaynak cürufu ve zifosu ile anti-zifos 
bileşikler gibi benzer safsızlıklar da-
hil yüzey kirlerinin tamamen temiz-
lenmesi gerekir. Lak, paratin, boya, 
petrol ve gres esaslı işaretlemeler-
den kaçınılmalıdır. Yüzeyler kusur-
suz olmalı ve güzel görünüşlü, işlevli 
kaplamalar yapılmasına elvermelidir. 

Demir dökümlerin yüzeyine çıkan 
grafıt ergimiş metalle ıslanır ve bu 
dökümler tavlandığında yüzeyde 
silisyum dioksit tabakaları oluşur; 
iyi kalite bir sıcak daldırmalı kapla-
ma elde etmek için bu tabakaların 
temizlenmesi gerekir. Tavlama işle-
minden önce ve sonra grit püskür-
terek temizleme yapılması tavsiye 
edilir. ( 1 )

2. Tasarımla İlgili İşlemler 
Sıcak daldırma banyosu ve ilgili te-
sis, sıcak daldırmayla  çinko kapla-
nacak malzemeleri işleyecek kapa-
sitede olmalıdır. Mevcut banyolara 
göre fazlasıyla büyük olan parçalar, 
banyoya kısmen daldırılır, sonra ters 
çevrilerek tamamı kaplanıncaya ka-
dar banyoya yeniden daldırılır. 

Banyoya daldırılırken tüm parçalar 
sabitlenmiş olmalıdır. Cıvata delikle-
rinden yararlanılabilir. Parçanın indiri-
lip kaldırılmasını kolaylaştırmak üzere 
kaldırma kulakları yapılabilir. Parçalar 
raf veya askılara yerleştirilebilir; bu 
durumda galvanizlemeden sonra 
bazı temas izleri görünür. Daldırma 
işlemi banyodan dışarı düşey yön-
de hareketi içerir, ancak parçaların 
kendisi eğik durumda olabilir. İşlem, 
hava dolaşımını, parça yüzeylerinin 
sıvılarla ve çinkoyla ön işlemlerden 
geçirilmesini gerekli kılar. Hava boş-
lukları (cepleri) yüzey hazırlamayı yer 
yer engelleyerek kaplanmamış yü-
zeylerin kalmasına yol açar; hapsol-
muş hava içerisindeki sıvılar 450°C 
civarındaki galvanizleme sıcaklığın-
da buharlaşır ve eğrilmelere, patla-
malara yol açar. 

Sızdırmaz bölmelerden kaçınılmalı 
veya böylesi bölmeler havalandırıl-
malıdır; aksi takdirde ciddi patlama 
riski, iş güvenliğini ve işçi sağlığını 
tehdit eden durumlar ortaya çıkabilir. 
( 1 )

3. Tasarım Özellikleri 
Havalandırma deliklerinin açılması 
ve drenaj borularının yapılması iç yü-
zeylerin de kaplanmasına yol açarak 
daha iyi korunma sağlar. Zaman 
zaman, malzemelerin çok yüksek 
kalıcı gerilmeleri, sıcak daldırmayla 
galvanizleme sıcaklığında kısmen 

yok olur. Çelik parçaların beklenme-
dik şekil bozukluklarına ve çatlama-
lara maruz kalmasının temel nedeni 
budur. Simetrik kesitler tercih edilir; 
mümkün olduğunca kalınlık veya 
kesitte büyük değişikliklerden, örne-
ğin kalın köşebentlere ince sacların 
kaynak edilmesinden kaçınılmalıdır; 
kaynak ve imalat teknikleri dengesiz 
gerilmeleri en aza indirecek şekilde 
seçilmelidir; kaynak veya işlem sıra-
sında fark gösteren ısıl genleşme en 
aza indirilmelidir. Sıcak daldırmayla 
galvanizleme işlemlerinden önce ısıl 
işlem yapılması tercih edilebilir. İmal 
edilmiş parçaların montaj sırasını 
galvanizci ile tartışmak faydalı olabi-
lir. Banyoda az yer kaplayan küçük 
parçaların galvanizlenmesi ekono-
mik olur. Kaynak üzerinde sürekli 
bir kaplama oluşturmak için, sıcak 
daldırmayla galvanizlemeden önce 
kaynak yapılması tercih edilir. 

Parçalar, kolay erişime ve ergimiş 
çinkonun akışına imkan sağlayacak 
tarzda tasarımlanmalıdır, bu yüzden 
hava sıkışmasından kaçınılmalıdır. 
Gereksiz kenarlardan ve köşelerden 
kaçınan yumuşak hatlı tasarım sıcak 
daldırmalı galvanizlenmeyi kolaylaş-
tırır. 

Sıcak daldırmayla galvanizleme için 
metal yapılarda açılması gereken 
delikler tercihen montajdan ve pro-
fillerin köşelerinin kesilmesi ve taş-
lanmasından önce yapılmalıdır; bu, 
ergimiş çinkonun fazlasının içinde 
katılaşacağı "ceplerin" oluşmasını 
zorlaştırır. montaj daha önceden 
yapılmışsa, kenar ve köşelere ye-
terince yakın delik matkapla deline-
meyeceğinden delik açmanın en 
uygun yöntemi oksijen kaynağı ile 
kesmek ( patlatmak) olur. ( 1 ) 

Yazının devamı 16. sayfada

SICAK DALDIRMA GALVANİZE 
UYGUN TASARIM (l)
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Sıcak daldırma ile galvanizlenecek 
parçaların tercih edilmesi gereken 
tasarım özellikleri aşağıda şekillerle 
anlatılmıştır. 

Ürünün içinde sıkışacak hava çıkışını 
ve çinkonun girişini ve çıkışını sağla-
yacak delikler mümkün olduğunca 
büyük olmalıdır. Minimum delik ölçü-
leri standarda yer almaktadır. ( 2 )

Ürün galvaniz için askıya alındığında 
hava çıkışını sağlayacak delik (en 
üst noktada) ile, ergimiş çinkonun 
akmasını sağlayacak delik (en alt 
noktada) birbirlerine diyagonalde zıt 
şekilde açılmalıdır. ( 2 )
İçi boş yapılar (boru, kutu profil vs.) 
kapalı hacimler oluşturacak şekilde 
birbirine birleştirildiğinde (korkuluk, 
merdiven, platform vs. imalatların-
daki gibi), tüm kapalı hacimlerin içi-
ne ergimiş çinkonun girmesini ve 

içerideki havanın çıkışını sağlayacak, 
yine diyagonalde zıt şekilde en üst 
ve en alta deliklere ihtiyaç vardır. ( 2 )

Düz yüzeylerin bir birine  kaynak edil-
mesi ya da üst üste bindirilmesi du-
rumunda sıvı hapsolmasından ka-
çınmak için parçalardan birine delik 
açılmalıdır. Böylece patlama riskin-
den kurtularak galvanizlemeyi yapan 
operatörün ve de galvanizlenecek 

malzemenin güvenliği sağlanmış 
olur. Eğer temas eden yüzeylerden 
kaçınılamıyorsa üst üste binen yüze-
yin her 10 cm2 si için üyelerin birisi 
üzerinde bir tane 10mm çapında de-
lik açılmalıdır. Temas eden yüzeyin 
çevresi sürekli olarak kaynaklanabilir. 
Alternatif olarak iki üye arasında 2mm 
‘lik bir boşluk bırakılabilir. ( 2 )  u

Devam edecek.
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Bünyamin HALAÇ
bhalac@galvaniz.com 

İş Geliştirme Koordinatörü
 Marmara Siegener 

Galvaniz A.Ş 

Çinko Tanımı ve Tarihçesi..
Bütün canlı organizmalar için esansiyel 
bir mikro element olan çinko, antik çağ-
lardan beri biliniyor.
M.Ö. 500 yıllarına ait Comeros harabe-
lerinde çinkodan yapılmış iki bileziğe ve 
M.S. 79’da yıkılan Pompei harabelerin-
de ise çinkoyla kaplanmış bir musluğa 
rastlanmıştır.
Çinko metal olarak 13.yüzyılda 
Hindistan’da tanınmış ve 16.yüzyıla ka-
dar burada ticari maksatla kullanılmıştır. 
M.S.600’lü yıllarda Çinlilerin çinkodan 
sikke ve aynalar ürettikleri bilinse de 
Çin’de çinko kullanımı 17. yüzyılda yay-
gınlaşmıştır.
17. ve 18. yüzyılda önemli miktarlarda 
külçe çinko doğudan Portekiz gemileri 
ile getiriliyor ve Hollandalılar tarafından 
dağıtılıyordu.  Ürün; “Spelter”, “Hint ka-
layı”, gibi değişik isimler altında pazar-
landı. 
Avrupa’da ilk kez Basilius Valentinius 
metalik çinkoyu tariflemede “Zinck” te-
rimini kullandı. “Zinck” isminin bir metal 
olduğu ve bu metalin fiziksel özellikleri 
Paracelsus (1490-1541) tarafından ya-
zıldı.

Doğanın Mucizesi; 
Çinko Kullanıldığı başlıca alanlar

•Metalleri korozyona karşı korumak 
amacı ile galvanizlenmesinde, 

•ZnO bileşiği; Boya, kauçuk, Kozmetik, 
Plastik, Sabun, İlaç üretiminde, Seramik 
sektöründe, 

•Hayvan yemi ve gübre yapımında, 
•ZnS bileşiği; Floresans özelliğe sahip 
olduğu için kol saatlerinde parlak kad-
ranların yapımında, floresans ışıklarda, 
X-ışıkları ve televizyon ekranlarının yapı-
mında 

•Metal olarak kuru pillerde, bozuk para 
yapımında, otomobil endustrisinde 
(Lastik yapımında) 

•Alaşımların eldesinde,
•Mineral olarak insan vücudu için önemli 
bir element olduğundan vitaminlerin ha-
zırlanmasında kullanılmaktadır.

•Biyolojik eser elementler içinde olağan 
üstü özelliklere sahip olan çinko tüm 
hücrelerin büyüme ve replikasyonu için 
gerekli bir esansiyel elementtir.

Galvanizlemenin Tarihçesi
Galvanizleme işlemi adını 1737-1798 
yıllarında Bologna da yaşamış Luigi 
Galvani adında İtalyan bir fizikçiden al-
mıştır. Galvani, laboratuvarında bir 
kurbağa üzerinde test yaparken metal 
neşterin kurbağa bacağından elektrik 
aldığını keşfeder. Bu deney ilerde sıcak 
daldırma galvanizleme yöntemine ka-
dar giden bir dizi buluşun öncüsü olur.
 
Paris’te çalışan bir inşaat mühendisi 
olan Stanislaus Sorel, demiri pastan ko-

ruma metodu için 10 Mayıs 1837’de bir 
patent dosyası aldı. Patent demirin gal-
vanik koruma için erimiş çinko havuzun-
da kaplanmasıyla ilgiliydi. Bu  sıcak  çö-
zelti  galvanizleme  yönteminin  atasıydı. 

Galvanizlemenin Tanımı
Sıcak daldırma galvanizleme Sorel’in 
keşfinden bu yana, dünya çapında 
korozyondan koruma yöntemi olarak 
büyük bir başarıyla uygulanmaktadır. 
Bilinen en uzun ömürlü ve ekonomik 
kaplama yöntemi olan Galvanizleme; 
Basit anlamda fiziksel ve kimyasal 
özellikleri uygun metal ürünlerin yakla-
şık 450 C’de ergimiş çinko banyosuna 
daldırılmasıyla oluşan reaksiyon sonucu 

ortaya çıkan kaplama 
şeklidir.

SDG’nin Başlıca 
Kullanım Alanları

•Çelik Konstrüksiyon 
Yapılar,

•Endüstriyel Tesisler 
(Santraller, Petro Kim-
ya Tesisleri)

•Köprü, üst geçit, oto-
yol konstrüksiyonları 
(Yönlendirme Direkleri, 
Bariyerler vs)

•Enerji Nakil Hattı ve 
aydınlatma direkleri,

•Metal Elektrik Enstrü-
manları

•Taşımacılık, Demir 
Yolu, Hava Yolu Ekip-
manları 

•Tarım Hayvancılık 
Sektörü

•Stadyum, Spor tesisleri
•Kent Mobilyaları, Park Bahçe Ekipman-
ları, Korkuluklar

Sıcak Daldırma Galvanizlemenin 
Faydaları; (Sıcak Daldırma Galvaniz 
nin seçimi için 10 iyi neden)

Uygun Fiyat, Uzun Ömür, Güvenilirlik, 
Uygulama Hızı, Kaplama Tokluğu, Hızlı 
Montaj, Bütünsel Kaplama,  Çok yönlü 
Koruma, Kalite Kontrolde Kolaylık, Dü-
şük Servis Maliyeti. u

Galvanizleme Sektörü, 
Çevresel ve Ekonomik Faydalar…
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makale

Çelik sektörümüz, son yıllarda dünya 
çelik üretiminde gösterdiği yüksek per-
formans ile üst sıralarda yer aldı. Kriz 
etkilerinin en derinden hissedildiği 2009 
yılında, pek çok büyük çelik üreticisi ül-
kede % 30-40’lara varan üretim daral-
ması yaşanırken, üretimindeki düşüş % 
5.6 seviyesinde kalan çelik sektörümüz, 
dünyanın en büyük 15 çelik üreticisi ara-
sında, Çin’den sonra en yüksek perfor-
mansı elde eden ülke oldu. 2010 yılında, 
ülkemiz, Çin, Hindistan ve Güney Kore ile 
birlikte, kriz öncesi ham çelik üretim se-
viyesini yakalayan 4 ülkeden birisi olma 
başarısını gösterdi. 2011 yılının ilk 8 aylık 
döneminde ise, bu başarısını sürdürerek, 
Tayvan’ın ardından üretimini en hızlı arttı-
ran ülke oldu. Çelik sektörümüzün, glo-
bal seviyede çelik üretiminde gösterdiği 
bu başarıda, özellikle 2007 yılından itiba-
ren artış gösteren yassı ürüne yönelik ya-
tırımların ve bazı üretici kuruluşların uzun 
ürün yanında, yassı ürün üretimi gerçek-
leştirmelerine imkan sağlayacak yatırımlar 
yapmış olmalarının sağladığı esnek üre-
tim yapısı etkili oldu. 

Son yıllarda yassı ürün üretimine yöne-
lik olarak yapılan yatırımlar neticesinde, 
2007 yılından bu yana slab üretimi, kriz 
etkilerinin hissedildiği 2009 yılı da dahil 
olmak üzere, kesintisiz bir şekilde artış 
gösterdi. Üretimdeki yüksek oranlı artışın, 

yılın son çeyreğinde de devam etmesi ve 
yıl sonu itibariyle, slab üretiminin, 2010 
yılındaki 7.3 milyon ton seviyesinden, 10 
milyon ton civarına ulaşması bekleniyor. 
Mayıs ayında üretime başlayan MMK ile 
önümüzdeki aylarda yassı kapasitelerini 
devreye almaları beklenen İsdemir ve 
Habaş’taki yatırımlar da  göz önünde bu-
lundurulduğunda, slab üretiminin son 2 
yılda olduğu gibi, önümüzdeki birkaç yıl 
boyunca da hızlı artışını sürdüreceği tah-
min ediliyor. Slab üretiminde yaşanmakta 
olan artışın, büyük ölçüde yassı ürünler-
den oluşan çelik ithalatımızı sınırlayıcı bir 
rol oynayacağı  ve sektörün, Türkiye’nin 
ödemeler dengesi açığının kapatılması-
na olan katkısını önemli ölçüde arttırma-
sına imkân sağlayacağı değerlendiriliyor. 

Yassı ve yapısal çelik ürünlerine yönelik 
olarak gerçekleştirilen yeni yatırımlar ve 
oluşturulan yeni kapasiteler sayesinde, 
yurtiçi tüketimdeki ciddi artışa rağmen, 
bir taraftan Türkiye’nin çelik ürünleri itha-
latı azalırken, diğer taraftan da ihracatta 
önemli iyileşmeler gözleniyor. 2011 yılının 
ilk 8 aylık döneminde, Türkiye’nin toplam 
çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden 
% 8.4 oranında artış gösterirken, ithalatı 
% 9.8 oranında azalmış bulunuyor. Söz-
konusu tabloda, yassı ürün ihracatının % 
143 oranındaki artmış ve ithalatının % 11.7 
oranında azalmış olması, özellikle yassı 
ürün üretimindeki yüksek performansı 
yansıtıyor.  Bu sayede, 2010 yılının 8 aylık 
döneminde % 126 olan Türkiye’nin çelik 
ürünleri ihracatının ithalatı karşılama ora-
nın, bu yılın aynı döneminde % 139 se-
viyesine ulaştığı görülüyor. Önümüzdeki 
yıllarda yassı ürünlerdeki üretim artışının, 
çelik ürünleri dış ticaret dengesine olum-
lu yansımalarının artarak devam etmesi 
bekleniyor.  

Son yıllarda, çelik sektörümüzün, pek 
çok büyük çelik üreticisi ülkeye kıyasla 
daha yüksek bir performans gösterme-
sinde, yeni kapasite kurulması ile kapa-
site genişletme çalışmalarının önemli bir 
etkisinin olduğu gözleniyor. Çelik sektö-
rümüzde, yeni kapasite ve ürün yatırım-
larının, önümüzdeki dönemde, yapısal, 
vasıflı ve paslanmaz çelikleri de kapsaya-

cak şekilde, hızla devam etmesi bekle-
niyor. Sözkonusu yatırımlarla, Türkiye’nin 
çelik ergitme kapasitesinin, 2010 yılındaki 
42.7 milyon ton seviyesinden, 2015 yılın-
da 55 milyon ton; slab üretim kapasitesi-
nin ise, 2010 yılındaki 13.4 milyon tondan, 
20 milyon ton seviyesine ulaşacağı tah-
min ediliyor.

Son zamanlarda, yassı ürün üretiminin 
hızlı bir şekilde artmasına paralel olarak 
bu ürünlerde de, süratle net ihracatçı po-
zisyonuna geçeceğimiz düşünülüyordu. 
Ancak yassı ürün kapasitesinin artma-
sıyla birlikte, özellikle sözkonusu kapasi-
telerin oluştuğu bölgelerde, yassı ürünü 
girdi olarak kullanan sanayi dallarının 
oluşmaya başladığı gözlendi. Dolayısıyla, 
yeni kapasitelerin sadece yassı ürünlerin 
ithalatının azaltılması, ihracatının arttırılma-
sı yönünde doğrudan katkı sağlamak-
la kalmayıp, ithal girdiye dayalı yatırımı 
riskli gördükleri için bekleyen yassı ürün 
tüketicisi sektörlerin yatırımlarının hızlan-
dırılması yolu ile de, ülke ekonomisine 
katkı sağlaması bekleniyor. Bu durumun, 
daha önce 2013 olarak hedeflenen yas-
sı ürünlerde net ihracatçı pozisyonuna 
geçişi bir miktar geciktirebileceği tahmin 
ediliyor. Her halükârda, yassı ürün konu-
sundaki gelişmelerin, katma değer, ürün 
çeşitliliği ve ihracat açısından çok ciddi 
imkânlar sağladığını söylemek mümkün. 
Bu sayede, önümüzdeki yıllarda, Körfez 
ülkelerinde uzun ürün piyasasının daral-
dığı dönemlerde, çelik sektörümüzün 
yassı ürünlerde yeni ihracat fırsatları ge-
liştireceği tahmin ediliyor.  Bu ürünlerin 
daha etkili bir şekilde pazarlanabilmesi 
için, yalnızca Türkiye’de değil, komşu ül-
kelerde de servis merkezlerinin kurulması 
gerekiyor. 

Yassı ürün üretimindeki son gelişmele-
rin, Türkiye’nin galvanizli sac üretimine, 
otomotiv sanayine daha fazla girdi ver-
me yönünde ilâve imkânlar sağlayacağı 
değerlendiriliyor, bu vesile ile Genel Gal-
vanizciler Derneği’ni, yayımlamaya baş-
ladığı dergiden dolayı tebrik ediyor, çelik 
sektörümüze ve Dernek üyelerine olumlu 
katkılar sağlamasını diliyoruz. u

Dr. Veysel YAYAN
Genel Sekreter

Türkiye Demir Çelik Üreticileri 
Derneği

YASSI ÜRÜN ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞ
GALVANİZ SEKTÖRÜNE ÜMİT VERİYOR
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Would you mind telling us the estab-
lishment story of your company?

Zanjan Zinc Khales Sazan Ind Co has 
been officially registered in Zanjan Reg-
istration Department under number 6132 
on 06/10/2005. The production activity of 
this company began on 11/02/2007. After 

the pilot production, it reached mass pro-
duction and with offering zinc ingot 99.99 
% registered in Tehran metal exchange 
market on 22/04/2007. This company, 
with annual production capacity of 35000 
Metric Tons is the largest zinc producing 
company in the Middle East . 

What kinds of services do you pro-
vide for galvanization producers?

Khales sazan’s main product is zinc ingot 
which is one of the main materials being 
used in galvanization units.

For which countries do you produce 
service/project except Iran?
We are exporting at least 90 % of our 
products to different countries all over the 

world such as Belgium, Slovenia, India, 
Turkey, Pakistan, Syria, Malesia, United 
Arab Emirate, Africa and …

What do you think about Turkish Gal-
vanisation market? Do you think that 
there is sufficient interest in Hot-dip 
Galvanisation?

We believe that Turkish galvanization 
market is a very potential market and  we 
would like to suggest to Turkish galvaniz-
ers association to establish a close inter-
action and co-operation with Iran Lead & 
Zinc Industries & Mines Association in or-
der to pave the way for Turkish galvaniza-
tion industry to cooperate with Iranian zinc 
ingot producers directly and introduce 
Iranian products to Turkish consumers. 
We believe Turkish and Iranian industry 
men can have a close relation with each 
other because of their common religion 
and close cultures . Because of high ca-
pacity production of zinc ingot in Iran, I 
want to declare that we, Iranian produc-
ers are ready to supply whole quantity of 
zinc ingot with different qualities which is 
used by Turkish galvanizers.

Do you plan any new investment?

We have planned to increase our pro-
duction and we are ready for joint invest-
ment with Turkish industry men in different 
fields such as galvanization, mine, zinc 
ingot production and etc both in Iran and 
Turkey .

What is your difference from your 
competitors? 

We always have tried to be different with 
our components in different criterias such 
as quality, quantity, legitimacy, punctual-
ity, acquiring costumer satisfaction, at-

tending in global meetings and member-
ship in international associations .  

In your opinion, please tell us eco-
nomic indicators in this year for your 
industry and your company? Do you 
think we have crisis? If you say yes 
there is crisis, please tell us its re-
flection on your company activities 
and galvanization industry?

Zinc ingot production in Iran have a 17 
years of experience and in this years, the 
only crisis which have threatened our 
company and industry is fluctuations of 
the global zinc price and exchange rates. 

Can you give us number of employ-
ees of your company?

At present, 240 persons are working in 
our company and this number is predict-
ed to increase by 600, after establishment 
of flotation unit. u

Zanjan Zinc Khales 
Sazan Ind. Co.

Yousef Moradlou
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Şirketinizin kuruluş öyküsünü 
anlatır mısınız?

Zanjan Zinc Khales Sazan Ind. Co. 
Resmi olarak Zanjan 2005 de tescil 
edildi. Bu Şirketin aktif üretimi 2007 
de başladı. Pilot üretim sonrası seri 
üretime geçti ve çinko külçesinin 
%99.99 unu sunarak Tahran metal 
borsasına 2007 de kaydoldu. Şir-
ketimiz yıllık 3500 ton  üretim kapa-
sitesiyle Orta Doğunun en büyük 
çinko üreten şirketidir.

Galvaniz üreticilerine ne gibi 
hizmetler veriyorsunuz.

Khales Sazan’ın ana ürünü galvaniz 
birimlerinde kullanılan ana 
malzeme olan külçe çinko-
dur.

İran dışında hangi ülkele-
re hizmet /proje üretiyor-
sunuz?

Belçika, Slovenya, Hindistan, 
Türkiye, Pakistan, Suriye, Ma-
lezya, Birleşik Arap Emirliği 
gibi tüm dünyadan farklı ül-
kelere ürünlerimizin en az % 
90’ını ihraç etmekteyiz.

Türkiye galvanizleme pa-
zarını nasıl görüyorsunuz.  
Sizce Sıcak Daldırma Galvani-
ze yeteri kadar ilgi var mı?

Biz Türk galvaniz pazarının çok po-
tansiyel bir pazar olduğuna inanı-

yoruz ve doğrudan 
İran külçe çinko üre-
ticileriyle işbirliğinde 
olmak ve İran ürün-
lerini Türk tüketici-
lere tanıtmak ama-
cıyla Türk galvaniz 
endüstrisi yolunu 
açmakta, Kurşun ve 
Çinko Madeni Der-
neği & Çinko En-
düstri & İran derne-
ği ile ortak çalışma 
ve yakın bir etkileşim sağlamak için 
Türk Galvanizciler Derneğini öner-
mek istiyoruz.
İran ve Türk sanayi çalışanlarının or-
tak din ve yakın kültürlerinden do-

layı birbirleriyle yakın ilişkilere sahip 
olabileceklerine inanıyoruz. İran’da 
çinko külçesinin yüksek kapasiteli 
üretiminden dolayı, Biz İran üreti-
cileri Türk galvanizciler tarafından 

kullanılan farklı ni-
teliğe sahip tüm 
miktarda, külçe 
çinko tedarik et-
meye hazır oldu-
ğumuzu beyan 
etmek istiyorum.

Yeni yatırım 
planlıyor musu-
nuz?

Üretimimizi arttırmayı planladık ve 
hem Türkiye hem de İran da, gal-
vaniz, maden, külçe çinko üretimi 
vb. gibi farklı alanlarda, Türk en-
düstri çalışanlarıyla ortak yatırım için 
hazırız.

Sizi rakiplerinizden ayı-
ran nedir?

Uluslararası dernek üyeliği 
ve küresel toplantılara ka-
tılım, müşteri memnuniyeti, 
dakiklik, meşruluk, miktar, 
kalite gibi farklı kriterlerdeki 
bileşenlerle farklı olmayı her 
zaman denedik.

Sektörünüz ve firmanız 
açısından Ekonomik gös-
tergeler sizce bu yıl nasıl-
dı, Sizce kriz var mı? Kriz 
vardı diyorsanız bu kriz 

firma faaliyetlerinize ve galva-
niz sektörüne nasıl yansıdı?

İran çinko külçe üretiminin 17 yıllık 
bir deneyimi var ve bu yıl şirketimizi 
ve sanayimizi tehdit eden tek kriz 
küresel çinko fiyat ve döviz kurların-
daki dalgalanmadır.

Şirketinizde çalışan sayısı ne-
dir?

Şuanda şirketimizde 240 personel 
çalışıyor ve Flotasyon Ünite kurulu-
şu sonrası bu sayının 600 e kadar 
artacağını tahmin ediyorum. u
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sektörden haberler

Kartal Meiser Türkiye’nin en modern 
ve entegre ızgara üretim tesisinin 

açılışını gerçekleştirdi. 

24 Eylül günü yapılan davette Meiser ve 
Kartal ailelerinin yanında, Ankara Ticaret 
ve Sanayi Odalarının Başkanları, Kazan 

Kaymakamı, Kazan Sanayici ve İşadamları 
Derneği Başkanı ve yurtiçi ve yurt dışından 

bir çok katılımcı yer aldı.

 Kartal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tekin KAR-
TAL, tüm dünyada 24 ortağı olan Meiser firmasının ortak-
larından biri olarak, ileriki yıllarda Kuzey Afrika, Orta Doğu 
ve Türki Cumhuriyetlerde pazar payını genişletmeyi he-
deflediklerini belirtti ve devreye alınan bu yeni tesis ile 
aylık 300 tonluk bir kapasiteye ulaşıldığını, bu kapasite-
nin yıl sonuna kadar yapılacak ek yatırımlar ile 500 tona 
çıkarılacağını söyledi.

 Meiser Yönetim Kurulu Üyesi Ulrich MEISER ise, 
ırk, dil, mezhep ayrımı yapmaksızın birlikte uyum içeri-
sinde yapılmış olan çalışmalardan dolayı Başkan Tekin 
KARTAL ve . Genel Müdür Dr. İhsan Onur YILMAZ’a te-
şekkür etti.

 Açılışta konuşma yapan Ankara Ticaret Odası 
Başkanı Salih BEZCİ, böylesi yeni yatırımların ülkemiz 
için çok büyük önem taşıdığından bahsederek daha 
önce ithal edilen bu ürünlerin artık ülkemizde üretilebil-
mesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

 Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin ÖZDE-
BİR ise, Ankara sanayisinin İstanbul sanayisinden sonra 
ikinci sıraya yerleştiğini belirterek, Ankara sanayisinin hız-
la ilerlediği ve özellikle inşaat sektöründe birçok büyük 
firmanın Ankara merkezli olduğuna dikkat çekti.

 Kazan İlçesi Kaymakamı Veysel BEYRU, gele-
ceği en iyi şekilde analiz eden kişi olarak tanımladığı Te-
kin KARTAL ile 2009 yılında yapmış oldukları ilk ziyaretten 
söz ederek. Kartal Grup’un, 2009 yılı içinde yeni yatırıla-

  KARTAL GRUP
     Yatırımlarına    
      Devam Ediyor...
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rın “bu seneyi zararsız kapatalım” anlayışının, 2011 de 
“makinalar ve fabrika alanları yetmiyor” şeklinde değişen 
durumuna en güzel örneklerden biri olduğuna işaret etti.

 Türkiye’nin platform ızgarası konusunda en 
büyük ve entegre sistemde çalışan en modern üretim 
tesisine sahip olduğunu ifade eden Kartal Meiser ko-
nuşmacıları, imalatının her aşamasında yüksek teknoloji 
kullanarak dünya standartlarında üretim yaptıklarını, yeni 
yatırımları ile üretimi yüzde yüz yerli imal edecek konuma 
geldiklerini, böylelikle müşterilerine esnek ve hızlı imalat 
ile yüksek ürün ve süreç kalitesini garanti ettiklerini vurgu-
ladılar…

 Meiser kaynak pres ızgaraları üretim prosesin-
de; dolgu çubuklarının taşıyıcı çubuklara basınçla pres-
lenmesi ve eşzamanlı olarak yüksek bir akım ile direnç 
kaynağı teknolojisi kullanarak kaynaklanması sayesinde, 
standart ve düzgün gözenek aralıkları ile yüksek statik 
güvencesini garanti edilebilmektedir. Özel dizaynlar, 
örneğin iç kesimler ve tekmelikler, projeye ve standart-
lara uygun bir şekilde üretilmekte, böylelikle ızgaraların 
montaj yapılacağı tesisteki işçilikler tümüyle ortadan kal-
dırılmaktadır. İmalatı tamamlanmış ızgaralar, uluslararası 
kalite standartlarına uygun olarak Galder’in de üyesi olan 
Kartal Metal Galvaniz’in tesislerinde sıcak daldırma gal-
vaniz yöntemi ile kaplanmakta ve müşterilere teslim edil-
mektedir.

 Alman Meiser ile proje aşamasından imalata ge-
çiş sürecine kadar her aşamada ortak çalışılarak devreye 
alınan yeni yatırım sayesinde ızgara imalatı konusunda 
dünyadaki en ileri üretim teknolojisi Türkiye’ye kazandı-
rılmış oluyor. Biz de Kartal Grup’a başarılarının devamını 
dileriz… u
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Şirketinizin kuruluş öyküsünü 
anlatır mısınız?

Mitaş 1955 yılında Ankara'da kurul-
muştur. Mitaş’ın ana faaliyet konu-
su enerji nakil hattı, aydınlatma di-
rekleri, GSM direkleri, reklam 
direkleri, civata ve somun imalatı 
ve sıcak daldırma yöntemi ile gal-
vanizleme olup 36.325 m2 si kapa-
lı toplam 68.803 m2 büyüklüğün-
de üretim tesisinde faaliyet 
göstermektedir. MİTAŞ GALVANİZ 
SANAYİ ve TİCARET A.Ş aynı kam-
püs içinde faaliyet gösteren biri 
Türkiye’nin en büyük tam otomatik 
galvaniz ocağı olan 4 farklı boyutta 
galvaniz ocağına sahip tek kuru-
luştur. Tesis 75.000 ton/yıl galva-
nizli çelik direk imalatı ve 150.000 
ton/yıl galvanizleme kapasitesi ile 
sektörün lokomotifi olmuştur.  Mİ-
TAŞ GALVANİZ SANAYİ ve TİCA-
RET A.Ş teknolojisini, kapasitesini, 
insan kaynaklarını ve ürün gamını 
müşteri beklentileri doğrultusunda 
sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi 
şirket felsefesi olarak kabul etmiş 
ve uygulamaya koymuştur.  

Galvanizde kalite anlayışınız-
dan bahseder misiniz? 

Galvanizde kalite, galvaniz stan-
dartlarına ve müşteri isteklerine 
%100 uyumdur. Bunun için galvaniz 

prosesine dahil olan çelikte (siyah 
malzeme) girdi kontrolü, galvaniz 
prosesinde kullanılan tüm ön yü-
zey temizleme kimyasalları ve çin-
konun girdi ve proses kontrollerini 
kapsar. Sıcak daldırma galvaniz 
sonucu elde edilen son ürünün 
hem görsel hem de kaplama kalın-
lığı kontrolleri sağlanarak, talep 
edilen sürede ürünler müşteriye 
teslim edilir.  

Buna bağlı olarak da müşteri mem-
nuniyetinin elde edilmesi ve Mitaş 
Galvaniz adının herkesçe bilinen 
bir marka olarak devamı sağlanır.

ISO 9001-TS 14001 ve OHSAS 
belgelerine sahip misiniz, 
müşterileriniz bu belgelerin 
varlığını arıyor mu? 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
ve OHSAS 18001:2008 belgelerine 
sahibiz. Evet, müşterilerimiz tarafın-
dan belgelerin varlığı sorgulan-
maktadır.

Müşterilerinizin kalite anlayışı 
nasıl? 

Müşterilerimizin kalite anlayışı; gal-
vaniz standartlarına ve/veya talep 
ettikleri özel isteklere uygun ürün, 
zamanında teslimat ve galvaniz ön-
cesinde ve sonrasında müşteriye 
teorik ve pratik anlamda destek 
sağlanmasıdır.   

Galvaniz tesisiniz ile ilgili ka-
zan ölçüleri, yıllık galvanizle-
me kapasitesi ve galvanizleme 
çalışmalarınızla ilgili bilgi verir 
misiniz?

Ankara Merkez kampüste toplam 3 
galvaniz ocagı ve 1 adet civata 
santrifüj ocağı yer almaktadır. Bun-
lar sırası ile ölçüleri:
Galva 14:Uzunluk 14 mtxEni:1,8 mt 
xDerinlik:2,2 mt
Galva12,5:Uzunluk 12,5 mtxEni:1,5 
mt xDerinlik:2 mt
Galva 4,5: Uzunluk 4,5 mtxEni:1,8 
mt xDerinlik:2,5 mt

Tolga GÜNEŞ 
Mitaş galvaniz satış ve 

pazarlama müdürü

MİTAŞ GALVANİZ SANAYİ ve TİC. A.Ş
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Ankara Merkez tesislere ilaveten:
İzmit de kurulu toplam 15.000 M2 
alana sahip tam otomatik tesisimiz-
de 75.000 ton/yıl kapasite ile 
7,5x1,8x3,2 mt ocak ölçüleri ile hiz-
met vermektedir. Bir diğer tesisimiz:
İzmir de kurulu olup 35.000 M2 ala-
na sahip tam otomatik tesisimizde 
75.000 ton/yıl kapasite ile 7,5x1,8x3,2 
mt ocak ölçüleri ile hizmet vermekte-
dir.

Türkiye de Sıcak Daldırma Gal-
vanize yeteri kadar ilgi var mı? 
Yeterli değilse sizce nedenleri 
nelerdir?

Türkiye de özel sanayi kuruluşları ve 
kamu kurumları maalesef Sıcak Dal-
dırma Galvaniz için yeterli ilgi ve far-
kındalığı göstermiyor. Bunun ana 
sebepleri:

• Fayda/ maliyet avantajların yeterin-
ce anlatılamayışı

• Odalar, meslek kuruluşları ve sivil 
toplum örgütlerinin konuyu ele alma-
yışı

• Kamu kurumlarının Sıcak Daldırma 
Galvaniz konusunda kazanç ve ka-
yıp maliyetlerinden haberdar olma-
ması.

• Şartnamelerde ve özel sözleşme-
lerde yeterince Sıcak Daldırma Gal-
vaniz konusunun geçmeyişi.

Yeni yatırım planlıyor musunuz?

Gerek Türkiye ekonomisi gerekse 
tüm Avrupa da ki ekonomik kriz gös-
tergeleri firma olarak büyürken daha 
temkinli davranmayı zorunlu kılmak-
ta. Dolayısıyla şuan böyle bir yeni 
yatırım kararımız bulunmamaktadır.

Ham madde konusunda dışa 
bağımlılık sektörü nasıl etkili-
yor. Siz bundan etkileniyor 
musunuz? Devletin bu konuda 
uyguladığı prosedürler yaşadı-
ğınız sıkıntılar var mıdır?

Bu konu Sıcak Daldırma Galvaniz 
galvaniz sektöründeki tüm firmaların 
problemi Hammade olan Çinkoda 
dışa bağımlılık ve borsaya endeksli 
hammadde tedariği çoğu Sıcak 
Daldırma Galvaniz üreticisinin sıkın-
tısıdır. Bu konuda devlet teşvikli ver-
gisel avantajlı cazip argümanlar 
oluşturularak yük belki azaltılabilir, 
ancak bu konuda henüz atılmış so-
mut bir adım bulunmamaktadır.

Sektörünüzde merdiven altı 
üreticiler var mıdır?  Varsa bun-
ları kalite işçilik tesis bakımın-
dan nasıl görüyorsunuz?

Sektördeki merdiven altı üreticiler pi-
yasa dinamiklerini negatif yönde ha-
reket ettiren, fiyatları düşürmek için 
kaliteden taviz veren sisteme katkı-
sından çok zarar veren unsurlardır. 
Şöyle ki proses de kullanılan kimya-
sal, hammadde yardımcı ekipman 
gibi konularda tamamı yetersiz an-
cak eksik proses uygulayarak Sıcak 
Daldırma Galvaniz yapılması bizim 
gibi müşteri odaklı kaliteden taviz 
vermeyen şirketlerin sıkıntı duyması-
na neden olmaktadır. Çünkü çelik 
yüzeydeki nihai galvaniz görüntüsü 
görsel ve renk olarak aynı olmakla 
birlikte laboratuvar ortamında ki test 
ve sertifikalar ile yaptırılan kaplama-
nın güvenilir ve standartlara uygun-
luğu teyid edilmelidir.

Sektörünüz ve firmanız açısın-
dan Ekonomik göstergeler siz-
ce bu yıl nasıldı, kriz var mı? 
Kriz vardı diyorsanız bu kriz fir-
ma faaliyetlerinize ve galvaniz 
sektörüne nasıl yansıdı?

Türkiye de sanayii verileri artık her yıl 
bir önceki yılı aratmakta bu yıl cirola-
rımız aynı kaldı belki bir kısımda bir 
önceki yıla göre yüksek çıkacaktır. 

Ancak karlılıklar düştü. Burada ki po-
zitif yönlü büyüme, getirisini (kar) ne-
gatif yönde tetikleme ye neden oldu 

bunun ana nedeni maliyet artışları-
nın eş zamanlı olarak birim fiyatlara 
yansımamasından kaynaklanmak-
tadır. Sektörde zaten var olan reka-
bet ve merdiven altı firmaların he-
sapsız verilen fiyatları bunun ana 
nedenidir.

Galvaniz pazarını yeterli görü-
yor musunuz?

Galvaniz Pazar olarak yada daha 
başka bir değişle hacim olarak ye-
terli büyüklükte ancak Sıcak Daldır-
ma Galvaniz anlatılması yeni pazar-
lara girilmesi mevcut bu büyük 
hacme Sıcak Daldırma Galvaniz ve 
yararlarının aktarılması mutlaka ge-
reklidir. Aksi halde aynı kısır pazar 
uzun dönemde sektör oyuncularına 
sıkıntı yaşatacaktır.

Şirketinizde beyaz yaka ve mavi 
yaka çalışan sayısı nedir?

Tüm grup olarak toplamda bakacak 
olursak 1.050 kişidir. Buradaki be-
yaz/mavi yaka oranı yarı yarıya deni-
lebilir. Bu miktara taşeron firmaları-
mız ve dışarıdan sağlanan fayda ve 
işçilikler dahil değildir.

Kalifiye eleman sıkıntısı çekiyor 
musunuz?

Böyle bir sıkıntımız bulunmuyor.

Eklemek istedikleriniz?

Sektörün gelişmesi ve büyümesi 
ancak biz Sıcak Daldırma Galvaniz 
firmalarının uğraş ve çabası ile ola-
caktır. Bu nedenle her bir firma bu 
sorumluluk ve bilinçle hareket etme-
li. Ancak böyle olursa gelecek ku-
şaklara daha kaliteli ve çevre ile dost, 
korozyona dirençli çelik yapılar bıra-
kabiliriz. u
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√ Şirketinizin kuruluş öyküsünü 
anlatır mısınız?

Çepaş Ankara İstanbul yolu 25. km 
Sarayköy mevkiinde iki yüz kişilik is-
tihdamla alanında tam otomasyona 
sahip sektöründe Türkiye de önde 
gelen tesisinde üretim gerçekleştir-
mektedir. 

Sıcak daldırma galvaniz ve çelik 
konstrüksiyon konularında 2003 yılın-
dan beri faaliyet gösteren Çepaş Gal-
vaniz Demir Çelik Madencilik İnşaat 
Nakliyat Tic. Ve San. A.Ş. Ankara’nın 
Kazan ilçesinde 12 bin metrekaresi 
kapalı olmak üzere toplam 45 bin 
metrekarelik alanda dünya standart-
larında üretim gerçekleştirmektedir. 
Çepaş, demir çelik sektöründeki Er-
doğan Metal ve İttifak Metal Şirketler 

Grubu’nun üyesi olarak 25 
yıllık tecrübesini, uzman 
kadro ve yenilikçi teknoloji 
anlayışı ile birleştirerek sek-
törde dünya standartlarını 
yakalamış ve daha da ileri 
taşımayı hedeflemektedir. 

√ Galvaniz tesisiniz ile 
ilgili kazan ölçüleri, yıllık 
galvanizleme kapasitesi 
ve galvanizleme çalış-
malarınızla ilgili bilgi verir misi-
niz?

Kazan ölçülerimiz 12.5 × 1.6 × 3 
metredir. Yıllık galvanizleme kapa-
sitemiz de 80.000 ton/yıldır. 

√ Galvanizde kalite anlayışınız-
dan bahseder misiniz?

ÇEPAŞ olarak müşteri memnuniye-
tini önde tutan müşteri odaklı kali-
te politikalarını benimsemekteyiz. 
Şirketimizde ISO 9001-TS 14001 
– OHSAS 18001 Standartları bel-
gelendirilmiştir. Günümüzde ürün 
kalitesi yanı sıra hizmet kalitesi de 
önemlidir. ÇEPAŞ bu iki unsuru 
bütünleştirerek müşterilerine hizmet 
vermeyi sürdürmektedir. 

√ Türkiye de Sıcak Daldırma 
Galvaniz hakkında yeteri kadar 
ilgi var mı? Yeterli değilse sizce 
nedenleri nelerdir?

SDG’ye ilgi her geçen yıl artmaktadır. 
Elbette ki yeterli değildir. Daha fazla 

bilgi daha fazla tanıtım mutlaka ge-
rekecektir. GALDER ’in kurulması bu 
yolda atılmış önemli adımlardandır. 

√ Yeni yatırım planlıyor musu-
nuz?
Piyasa ihtiyaçları doğrultusunda yeni 
yatırımlarımızın fizibilite çalışmaları 
sürmektedir. Uygun koşullar oluş-
tuğu düşünüldüğünde projelerimizi 
yatırıma dönüştüreceğiz.

ÇEPAŞ Genel Müdürü Sayın; Ercan KAHRAMAN’ı ziyaret ettik.

Çepaş Galvaniz 
Demir Çelik 
Madencilik İnşaat Nakliyat 
Tic. ve San. A.Ş.' den 
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√ Ham madde konusunda dışa 
bağımlılık sektörü nasıl etkiliyor. 
Siz bundan etkileniyor musunuz? 
Devletin bu konuda uyguladığı 
prosedürler yaşadığınız sıkıntılar 
var mıdır?

Sektör, Çinko, kimyasal madde ve 
enerjide büyük oranda dışa bağım-
lı. Enerji ve hammadde fiyatlarındaki 
dalgalanma sektördeki işletmeleri 
ekonomik açıdan zor durumda bı-
rakmaktadır. Türkiye’de cevherden 
metalik çinko üretilmemesi galvaniz 
sektörü önünde ki en büyük tehlikedir. 

√ Sektörünüzde merdiven altı 
üreticiler var mıdır?  Varsa bun-
ları kalite işçilik tesis bakımından 
nasıl görüyorsunuz?

Sektörümüzde merdiven altı üretici-
ler vardır. Metrekareleri binlerle ifade 
edilen, yüzlerce işçi çalıştıran, kalite-
yi, müşteri memnuniyetini ön planda 
tutan çevre ve iş güvenliğini eksiksiz 
yerine getiren bizim gibi firmalar tercih 
edilmeli. Merdiven altı üreticiler çevre-
ye, ekonomiye ve ülkenin geleceğine 
zarar veriyor. Tüketici bilinci oluşturul-
ması gerekiyor. Bu konuda hem bizle-
re hem de GALDER’ e büyük görevler 
düşüyor.

√ Sektörünüz ve firmanız açısın-
dan Ekonomik göstergeler sizce 
bu yıl nasıldı, kriz var mı? Kriz 

vardı diyorsanız bu kriz firma fa-
aliyetlerinize ve galvaniz sektörü-
ne nasıl yansıdı?

Ülkemiz ekonomik verileri büyüme 
eğilimi göstermektedir. Firmamızın fa-
aliyet gösterdiği alanlarda bu durum-
dan olumlu etkilenmiştir. Ancak genel 
seçimlerin öncesi ve sonrası durgun-
luk yaşadığımızı ifade edebiliriz.

Döviz kurlarındaki artışın kısa süre 
içerisinde yüksek oranlarda gerçek-
leşmesi, bazı projelerimizi yavaşlama-
sına neden olmuştur.

√ Galvaniz pazarını yeterli görü-
yor musunuz?

Türkiye galvaniz sektörü özellikle son 
yıllarda bir büyüme içerisine girdi. Yer-
li ve yabancı birçok firma tarafından 
yeni yatırımlar yapıldı. Fakat galvanizli 
ürün kullanımı ve üretimi ülkemizde 
hala dünya ortalamasının çok altında-
dır. Bu durum biz galvanizcilerin ileriye 
umutla bakmasına neden olmak-
tadır. Korozyon dolayısıyla 
ekonomik değerini yitiren 
çelik ürünlerin Türkiye 
ekonomisine zararı 
ise çok yüksek bo-
yutlardadır. Gal-
vanizlenmediği 
için hurdaya 
çıkan malze-
melerin Türki-
ye ekonomisi-
ne yıllık zararı 
5 – 10 milyar 
dolar arasında-
dır. Özellikle 
devlet imizin 
galvanizli ürün 
k u l l a n ı m ı n ı 
desteklemesi 
ve teşvik etme-
si gerekmektedir. 
Bu bizim milli men-
faatimizdir.

√ Şirketinizde beyaz yaka 
ve mavi yaka çalışan sayısı ne-
dir?

Şirketimizde 75 beyaz yaka 125 mavi 
yaka çalışan vardır.   

√ Kalifiye eleman sıkıntısı çekiyor 
musunuz?

Kalifiye eleman sıkıntısı, tüm sektör-
lerin ortak sıkıntısı, Türkiye’nin geliş-
mesindeki en önemli problem olarak 
görülmeli, eğitim sistemi yeniden ya-
pılandırılarak mesleki eğitime önem 
verilmelidir. Meslek Liseleri, Meslek 
Yüksek Okulları ve Üniversitelerde ki 
eğitim, öğretim, insan ve araç gereç 
kalitesi artırılarak sanayicinin aradığı 
vasıflarda iş gücü yetiştirilmelidir. 

√ Müşterilerinizin kalite anlayışı 
nasıl?

Müşterilerimizin her geçen zamanda 
kalite beklentileri daha da artmaktadır. 
Bu da bizleri sevindirmektedir. 

√ Eklemek istedikleriniz?

Sıcak Daldırma Galvaniz sektö-
rünün gelişmesi ve piyasa 

kurallarının oluşması 
en büyük beklen-

timizdir. Bu bek-
lentileri GALDER 

gibi sektörel 
dernek ve 
ö r g ü t l e r i n 
çabası ile 
s a ğ l a n a -
cağını dü-
şünüyoruz. 
Bu noktada 
kamu yö-
netimi ile 
temasa ge-
çerek daha 
etkili kurallar 

ve denetim 
mekanizmala-

rının oluşturul-
masını, mevcut 

mekanizmaların et-
kili hale getirilmesini 

bekliyoruz. u
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Evren KUMCU 
evrenkumcu@mebmetal.com

MEB Metal ve Bileşikleri Şirketi 
Genel Müdürü

Günümüz şartlarında tüm firmalar kaliteli ürünleri, daha 
uygun fiyatlar ile tedarik etmeye çalışmakta ve bu du-
rum piyasada rekabetin artmasına yol açmaktadır.Sıcak 
daldırma galvaniz sektörü ile ilgili yapılan çalışmaların 
çoğu bu yüzden en büyük giderlerden biri olan çinko 
sarfiyatını azaltıcı ve kaplama kalitesini artırıcı alaşımlar 
üzerine yoğunlaşmıştır. Çinko banyosuna genellikle 
Kurşun (Pb), Alüminyum (Al), Kalay(Sn), Nikel (Ni), 
Bizmut(Bi) elementleri eklenerek hem kaplama kalitesi 
artırılmaya hem de kaplama kalınlığı kontrol altına alın-
maya çalışılmıştır. Fakat şu da unutulmamalıdır ki; kap-
lama kalitesine ve tasarrufa etki eden öncelik galvaniz 
banyosunun alaşımlandırılması olmakla birlikte, galva-
nizlenecek malzemenin ön işlemleri, galvaniz süresi, 
galvaniz ocağının ısısı ve galvaniz sonrası işlemler de 
kaliteyi etkilemektedir.  Bu yazının amacı Nikel Çinko 
alaşımlarının galvaniz kalitesine ve kaplama kalınlıklarına 
etkilerini incelemektir.

Çok iyi bilindiği üzere çelikteki Fosfor (P) ve Silis (Si) mik-
tarı kaplama kalınlığını etkilemektedir. Bu etkiyi silis eşit-
liği formülü kullanarak görmek mümkündür. 

Silis eşitliği = Si + 2.5 P 

Şekil 1: Sandelin Grafiği

Kaynak: Teckominco- John Zervoudis, 6. Pasifik Konferansı, 2005

Sandelin etkisini azaltmak için Nikel içerikli galvaniz ban-
yolarına ilişkin ilk araştırmalar Kanada Kurşun ve Çinko 
Araştırma Komitesi tarafından 1960larda yapılmıştır. Bu 
konuda ilk patent 1964 yılında alınmıştır. Araştırma so-
nucunda galvaniz banyolarında tercihen %0,01 ila %1 
oranında Nikel kullanımının faydaları ispatlanmıştır. Daha 
sonra yapılan çalışmalarda %0,05 oranında nikel kullanı-
mının ideal olduğu gözlemlenmiştir. Nikel alaşımlı çinko 
banyolarının değişik Silis ve Fosfor içerikli çeliklerde et-
kisi aşağıda görülmektedir.

Şekil 2: Nikel alaşımlı Çinko Banyolarının Kapla-
ma Kalınlıklarına Etkisi

Kaynak: Teckominco- John Zervoudis, (6. Pasifik Konferansı, 2005)

Nikel içerikli banyoların değişik malzemelerin kaplama 
kalınlıklarına etkisi aşağıda gösterilmiştir.

Nikel Alaşımı ile Galvaniz 
Maliyetlerinin Azaltılması:

Yazının devamı 32. sayfada
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Tablo 1: PW Çinko ve Ni/Zn Alaşımlı Banyoların 
% Çinko Tüketimi Karşılaştırması.

    *PW Çinko Ni/Zn Alaşımlı 
Çinko 

Kaynaklı Tel Elek 10,4 6,7

2 mm Tel 16,7 7,6

1/4 – 1/8 Çubuk 9,4 7,4

2-5 mm Tüp Boru 8,05 5,4
Karayolu/Çit 
Dikmesi 6,5 4

2-3 mm Sac 5,1 3,8

*PW = Prime Western Çinko

Kaynak = Teckominco – C.J. Allen  (2. Asya-Pasifik Genel Galvaniz 
Konferansı, 1994)

Nikel alaşımlı banyolar ile Nikelsiz banyoların çinko kul-
lanım miktarları yapılan çalışmalarda karşılaştırılmıştır 
(C.J Allen, 1994) .  Nikelsiz banyonun toplam çinko kul-
lanımı %10,4 olarak hesaplanmıştır. Dros oluşumu 
%1,17; kül oluşumu ise %2,29 olarak bildirilmiştir. Dros 
fiyatını yaklaşık %80, kül fiyatını ise %55 çinko olarak he-
saplar isek nikelsiz banyonun net çinko kullanımı %8,2 
olarak hesaplanmaktadır. Nikelli banyonun çinko kulla-
nımı %8,6 , Dros oluşumu %1,43 ve Kül oluşumu %1,65 
olarak bildirilmiştir. Aynı hesaplamadan net çinko kulla-
nımı %6,55 olarak hesaplanır.   Nikelsiz banyonun çinko 
kullanımının %25 daha fazla olduğu görülmektedir.

Tablo:2  Nikelli ve Nikelsiz Banyoların Kaplama 
Maliyetlerinin Karşılaştırması

Zn Kaplama Dros Geri Dönüş Zn Kül Geri Dönüş Zn          Çinko Tüketim 

Nikelsiz 10,4 1,17 0,94   (%80 x 1,17) 2,29  1,26 (%55 x 2,29) 8,2    (10,4 - 0,94 -1,26 )

Nikelli 8,6 1,43 1,14  (%80 x 1,43) 1,65  0,91 (%55 x 1,65) 6,55  (8,6 - 1,14 - 0,91)

Kaynak = Cominco – C.J. Allen  (2. Asya-Pasifik Genel Galvaniz 
Konferansı, 1994)

Nikel alaşımlandırmasında bazı zorluklar yaşanmaktadır; 
çünkü Nikel metalinin ergime ısısı 1455 °C derecedir ve 
galvaniz ısılarında Çinko Nikel alaşımlandırması zordur. 
Aynı zamanda Nikelin özgül ağırlığı çinkodan fazla oldu-
ğu için alaşım oluşturmayan nikel, galvaniz banyosunun 
dibine çöküp dros ile karışma eğilimi gösterir. Nikel ala-
şımlandırmada kullanılan yöntemlerden biri yüksek mik-
tarda nikel içerikli master alaşımlardır. Genelde bu ala-
şımlar % 0,5 ve % 2.0 oranında Nikel içerirler; ancak bu 
alaşımların kullanılmasında verim çok düşüktür ve nike-
lin büyük kısmı drosa karışır. Cominco’nun yaptığı araş-
tırmada master alaşım kullanımında drosa yüksek mik-
tarda Nikel karıştığı tespit edilmiştir.(C.J Allen, 1994). 

Çinko nikel alaşımı kullanan galvanizciler, nikelin %40 ila 
%60 oranında çoğunlukla drosa ve az miktarda da küle 
karışarak kayıplar verdiğini rapor etmişlerdir. (J. Peder-
sen, 1997) 

Nikel alaşımlandırmada kullanılan bir diğer yöntem ise 
toz nikelin galvaniz banyolarına karıştırılmasıdır. Toz ha-
lindeki nikel 400 °C üzerinde oksijenle reaksiyona girip 
nikel oksit meydana getirmekte ve alaşımda kayıplar 
oluşmaktadır. Bu nedenle nikel tozları ile alaşımlandırma 
yapılırken inert gazlar ve uygun karıştırıcılar kullanılmalı-
dır; fakat bu yöntem de ek yatırım maliyeti getirmektedir.  
Yaprak şeklinde nikel içeren tabletler ile yukarıda bahse-
dilen problemler çözülerek, kolay bir şekilde alaşımlan-
dırma yapmak mümkün olmuştur. Yaprak şeklindeki ni-
kel parçacıkları ocak içinde daha uzun süre dibe çök-
meden askıda kalmakta ve uygulama sırasında meyda-
na gelen ekzotermik reaksiyon sonrasında alaşımlandır-
ma daha efektif bir şekilde gerçekleşebilmektedir.

Parça galvaniz firmalarına çok değişik analizlerde par-
çalar gelmektedir ve her galvanizlenecek parçanın ana-
lizini yapmak her zaman mümkün olmamaktadır. Türki-
ye’deki galvaniz firmaları, analizleri bilinmeyen parçaları 
ve özellikle Sandelin karşılığı %0,05 ile % 0,25 aralığın-
daki Silis ve Fosfor içerikli malzemeleri kaplarken, nikel 
içerikli alaşım kullanarak, hem kaplama kalitesini yüksel-
tebilecek hem de çinko kullanımında büyük tasarruflar 
sağlayarak rekabet güçlerini arttıracaklardır. 

Kaynakça:
1-“Cominco’s Direct Alloying Process for Ni-Zn Galvanizing”, 
J. Pedersen. Presented at the Eighteenth International Galvanizing 
Conference, Intergalva ‘97, Birmingham, UK, June 8-11, 1997.

2-“Nickel-Zinc Galvanizing”, C.J. Allen and P.S. Kolisnyk. Presen-
ted by C.J. Allen to the North American Galvanizing Alliance, August 
1994

3- “Nickel-Zinc Direct Alloying Technology”, P.S. Kolisnyk and 
C.J. Allen (Cominco Consultant). Presented by P.S. Kolisnyk at the 
Second Asian Pacific General Galvanizing Conference (APGGC), Kobe, 
Japan, October 19, 1994.

4- “A Review of Bath Alloy Additives and their Impact on the 
Quality of the Galvanized Coating”, J. Zervoudis and G.N. Ander-
son. Paper presented by J. Zervoudis at the Sixth Asia Pacific General 
Galvanizing Conference (APGGC), Cairns, Australia, May 29-June 2, 

2005. u
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İnsan hayatında çok önemli yeri olan 
demir ve çeliğin kullanım ömürlerini 
uzatabilmek için, demir, çelik malze-
melerinden daha aktif olan çinko ile 
kaplanması bulunmuştur. Bu yön-
tem,  günümüzde de kullanılan en 
etkin yöntemlerden birisidir.

Çinko kaplama sırasında galvaniz 
hatalarını azaltmada değişik yön-
temler kullanılmış ve  yüzey temizli-
ğine baglı olarak galvaniz hatalarının 
azaldığı görülmüştür. Ayrıca yüzey 
temizliğine bagli olarak, kullanılan 
çinko miktarı, tabanda oluşan dros 
ve yüzeyde oluşan kül miktarlarıda 
büyük iyileşmeler olduğu tespit edil-
miştir. Bu nedenlerle, Galvanizleme 
işlemlerinde istenilen amaca ulaş-
mak için galvanizlenecek parçanın 
yüzeyi çok iyi hazırlanması gereklidir. 

Yüzey kirlerinin, yabancı maddeler-
den arıtılması, kalıntılardan temiz-
lenmesi galvanizlemeye girmeden 
önce ki en son işlemdir.  Bunun ger-
çekleştirilmesi galvanizlenecek par-

caya galvaniz ocağına girmeden en 
son adım olan, ‘Fluxlama  İşlemi’ ni 
uygulamaktan geçer. Fluxlama işle-
mi, galvanizlenecek parçanın uygun 
sıcaklıkta kurutulması ile tamamlanır. 
Kurutma sonrası parça yüzeyinde 
çok ince kuru flux tabakası oluşur. 
Bu tabaka parça yüzeyini, parçanın 
erimiş çinko içine dalmasına kadar 
korur. Çinko içine dalarken parça 
yüzeyindeki flux tabakası son anda 
çinko yüzeyinde kalır ve çinko yüze-
yindeki oksitleri toparlar.

Fluxın uygunluğu  kaplamanın kali-
tesini, homojenliğini ve yüzeye sıkı 
tutunmasın doğrudan etkiler. Flux'ın 
bunu sağlayacak özelliklerde ol-
maması, kullanılan çinko miktarı-
na, oluşan dros ve kül oranlarına 
da doğrudan negatif etki eder. Bu 
nedenle,  İyi bir fluxın bilesimi son 
derece önemlidir. İyi bir flux bünye-
sinde, özellikle istenmeyen demir 
(Fe), sülfat, baryum (Ba)(çok ze-
hirli), alüminyum(Al), sodyum(Na), 
potasyum(K) benzeri iyonları bulun-
durmamalıdır. İyi bir flux da, yabancı 
maddelerden (empüritelerden) arın-
dırılmış olmalıdır. Genelinde fluxın 
ana bileşenleri çinko ve amonyum 
klorürlerdir. Bu bileşenler galvaniz-
leme işlemine göre seçilir. Kullanma 
yoğunluk birimi (bome), PH seviyesi, 
kullanma sıcaklığı ve kurutma sıcak-
lığına göre iyi ayarlanmalıdır. Flux 
bomesi kaplamayı etkilediği gibi, 
fluxun ekonomik kullanılmasını da 
etkiler. Bir kritik noktada şudur: fluxa 
girmiş parçanın yüzey sıcaklığı ku-
rutma anında 130 derece Santigratı  

geçerse koruma özelliğini kaybeder.

Fluxın uygunluğu kadar, fluxlama 
işlemi de son derece önemli ve 
kritiktir. Bunun içindir ki, flux kullanıl-
ması sureci periyodik olarak uygun 
ve etkin tetkiklerle kontrol edilmeli 
ve içeriğinde  oluşacak bir değişik-
lik, başkalaşım olduğunda hemen 
düzeltilmelidir. Çalışma anında fluxa 
giren demir mümkün olduğu kadar, 
fazla yükselmeden  arıtılmalıdır. Fluxı, 
asit ile yüzeyi temizlemiş malzeme-
nin taşıdığı demir iyonlarından koru-
mak için, durulama suyu mümkün 
olduğu kadar temiz tutulmalı, 2 du-
rulama (2 tank) kullanılmalıdır ve faz-
la kirlendirilmemelidir. Dros oluşumu 
flux içindeki demir iki (Fe+2)iyon yüz-
desi ile doğru orantılıdır.
Düşük  PH’ın yükseltilmesi ama-
cıyla, (içindeki asiti  nötürleştirmek 
için)  Flux tankının içine  çinko, kül 
veya dros ilave edilmesi  negatif etki 
yapar. Zaman  içinde kompozisyo-
nu değiştirir.  Kontrol edilerek, takibi-
nin  sağlanması gerekir.

Sonuç olarak, iki önemli adımın 
özetle altı çizilebilir; 
(1) Kaliteli, amaca uygun ozellikli flux 
ile fluxlama işlemi.
(2) Uygulama sürecinin iyi kotrol 
edilmesi. Bu iki temel adım, başarılı 
bir galvanizlemeyi ve galvaniz ma-
liyetlerini büyük ölçüde düşürmeyi 
sağlar. u

Galvaniz Kaplama'da
FLUX'ın Önemi

Dr. Karip YILDIRIM
Metalurji Yüksek Müh.

HÜL-GA Metal Ltd.
hulgametal@hul-ga-metal.

com
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Sektörümüzün duayenleri; büyükleri-
miz ve üstatlarımız, galvaniz mesleği 
ile ilgili eski hatıralarını anlatırken; son 
12-15 yıllık dönemin zaten bilindiğini, 
ancak daha önceki yıllarda zorluklar-
dan, tutun bilgisizliğe kadar, ilkel geliş-
memiş, bilinmeyenleri çok olan bir gal-
vaniz endüstrisini iç çekerek “ahh..ne 
kötü günlerdi” diyerek, anılarını keyif ve 
hüznü bir arada yaşayarak anlatıyorlar. 
Kendilerini hayırla yâd eder, şükranları-
mı sunarım.

Çinko tedariki için aylar öncesinden 
hazırlıklara başlanır, parası denkleştirilir, 
beklenir gelsin diye… 

Dışarıdan geliyor, ithal olacak. Asit 
başka bir sorun, bir tane asit tankı var 
oda sık sık delinir, akıtırmış.

Galvaniz tesisi dediğin: bir tane asit 
tankı, bir Fuel oil veya elektrikli galvaniz 
ocağından ibaretmiş.

Bir asit birde çinko kazanı ile galva-
niz kaplamışlar. Askılama ,aparat yok, 
boğdur bağla daldır göndermiş…Yağ 
alma yok, durulama yok, flux banyosu 
yok, kurutma yok, soğutma suyu yok.

Kaplama kalınlığı ölçme, laboratuvar, 
analiz, kalite kontrol, bakım… bunlar 
nedir? nasıl ve ne ile yapılır? soran, is-
teyen de yok hani…

Standart, sigorta, eğitim, belgelendir-
me, kalite, çevre, İSG bunların hiçbiri 
yokmuş.

Çizme, eldiven, elbise, ayakkabı gibi 
en temel kişisel koruyucu malzemeler 
zorda olsa belki bulabiliyorlarmış, an-
cak sıradan ve “harc-ı alem dedikleri 
cinsten iş”in gereklerine uygun özellik-
leri yokmuş.

Bunun yanında; rekabetin olmadığı 
toplam 4–5 tane galvaniz tesisinin ol-
duğu koca Türkiye’de oldukça yüksek 
karlılıktan tutun da, kredisiz ve nakit 
para rahatlığı ve daha kolay ticaretin 
avantajlarını iç geçirerek anlatıyorlar. 

Bu ve buna benzer geçmişin olumlu 
ve olumsuz yönlerini çoğaltarak sırala-
mak oldukça mümkün.

Şöyle geriye baktığımızda çok eskile-
re bile gitmeye gerek yok. Son 10 yılı 
anımsamaya çalışalım. 

Yani anlatılanlar çok eskiyi değil, kısa 
geçmişimizden alıntılar…

Günümüz galvaniz sektörüne baktığı-
mızda bambaşka bir resim görüyoruz.

İnsan kaynağının ( bilgi ve eğitim, hala 
yetersiz) önemi anlaşılmaya başlandı, 
gelişme sürecinde,

Avrupa’daki tesisleri zorlayacak büyük-
lükte büyük ve uzun galvaniz tesisleri-
miz var artık.

2011 yılı itibarıyla ülkemizde irili ufaklı 
34 tane genel galvaniz kaplama firma-
sı var.

Ve firmaların yüzde yetmişi, yağ alma, 
durulama, flux banyosu, kurutma ve 
soğutma suyu gibi kaliteyi arttıran, ma-
liyetleri düşüren, gelişmişlik göstergesi 
uygun ve modern prosesleri tesislerin-
de kullanıyor.

Kalite, Çevre, işçi sağlığı ve güvenliği 
konularında ciddi gelişmeler, iyileşme-
ler kaydedilmiş durumda. İş kazaları, 
meslek hastalıkları konusunda tüm fir-
malar duyarlı davranıyorlar.

Galvaniz kaplamayı tanıtmak, geliştir-
mek ve iş hacmini arttırmakla ilgili ola-
rak; firmaların büyük çoğunluğu yarı-
şarak çalışıyorlar. Bilinçlenme oldukça 
olumlu durumda.

Galvanizli demir çelik ihracatı acayip 
önemseniyor. Yani galvaniz; artık ihra-
catta etkin rol almış durumda.

Müşteri memnuniyeti hemen her işlet-
menin en önemli hedefi  

Bu olumlu göstergeleri çoğaltmak 
mümkün. Çok şükür her kesin işi gücü 

yerinde. Mükemmel değiliz belki ama, 
en azında kötü de değiliz.

Son on iki yılda bilhassa 1999 depre-
minin ardından, (Bu arada Van Dep-
remiyle ilgili üzüntülerimi ifade edeyim, 
ölenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil 
şifalar dilerim.) Sektör verilerine göre 
Türkiye’de 2000 yılında yapısal demir 
çelik kullanımı 500 bin ton iken, 2010 
yılında 1,2 milyon tona çıkmış durum-
da. Yapısal çelik tesisi sayısı iki misli 
artmış ve modern teknoloji kullanımı 
makine ve kalite performansı üst dü-
zeylerde. Yine aynı dönemler itibarıyla 
ihracat oranı %50 artmış durumda…

Galvaniz sanayine bakıldığında; tesis 
sayısı ve kapasitesi ortalama 5 kat art-
mış.

Teknoloji kullanımı benimseniyor, yatı-
rım hacim olarak 10 kat artmış...

Galvaniz kaplama oranı % 2 - 3 ’ lerden 
% 5 - 6 ’lara çıkmış. Hem talepte ciddi 
artış var, hem de galvanizleme ora-
nında artış var. Galvaniz müşterisi artık 
bilinçli ve talepkar. Bilhassa ihracat fak-
törü sektör gelişimine çok önemli katkı 
sağlıyor. Şartlar hepimizi iyileşmeye ve 
gelişmeye zorluyor.

Tüm dünyada artarak gelişen talepler; 
değişime, iyileşmeye, iktisadi büyüme-
ye yönlendiriyor.

Geçmişten Günümüze

Alim KINOĞLU
ALKA Group Glavaniz

Tesis Müdürü
kinoglu@alkagroup.com.tr
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Galvaniz sektörü bu gerçeği hissedi-
yor, algılıyor ve önemsiyor.

Çelik kullanımı arttıkça ve çelik sektörü 
geliştikçe galvaniz sektörü de gelişiyor 
ve büyüyor.

Bütün dünyada demir çelik sanayi ge-
lişiyor. Misyonu çeliği kaplayarak koru-
mak olan; korozyonu önlemek ve de 
galvanizle çevre kirliliğini önlemek olan 
sektörümüz; gelişmelere paralel olarak, 
ilerlemesini sürdürmekte, başarılı du-
rumdadır.

Büyüklerimiz; geleceği görmek için, 
geçmişi bilmek gerek demişler. Şimdi 
baktığımızda tam da bu noktada gele-
ceğe dair olumlu gelişmeler görüyoruz. 
Genç nesil bu paralellikte planlama 
yapmalıdır.

Sektörümüzün; geçmişten, günümüze 
kadar, kısa sürede gösterdiği olumlu 

gelişmeler, gelecekte de aynı şekilde 
başarılı bir süreçle gelişmeye devam 
edeceğinin göstergesidir.

Bazı kaynaklar demir çelik ve galvaniz 
kullanımı arasındaki makasın oldukça 
açıldığını ve oransal olarak aynı para-
lellikte ilerlemediğini gösteriyor olsa da, 
bu açığı kapatma gereği, sektörü bu 
temelde hedef büyütmeye yönlendir-
mektedir. Bundan yola çıkarak, daha 
hızlı ilerlemenin gereklerini yerine ge-
tirmek ve aradaki makası kapatmak 
zorunda olduğumuzun azim ve karar-
lığında olmalıyız. 

Sektörümüzün çatı kurumu konumun-
da olan, genç bir derneğimiz var. Sek-
törü temsilde önemli ve olumlu rol üs-
tenmiş durumdadır. Galvanizi ve gal-
vanizciyi hak ettiği en iyi yere getirme 
mücadelesi veriyor.

Dergimiz; bu ilk sayısı ile galvaniz sek-
törünün; kamuoyunda tanınması ve 
etkili iletişim ile hedef kitleye ulaşma-
mızda en büyük destekçimiz olacaktır.

Eksiklerimiz, sıkıntılarımız, sorunlarımız 
tabii ki var, bunları aşacak, çözecek 
genç, yenilikçi bir sektör yapısı ve güç-
lü bir dinamizmimiz var.

Sektörümüzün gelişmesine katkı su-
nan herkesin ülkemiz gelişmişlik sevi-
yesine de; katkı sağlamış olacağı mu-
hakkaktır.

Daha mutlu ve daha kazançlı günler 
dileğiyle,  u

GALDER'den Teknik ve Endüstri
Meslek Liselerine Eğitim

Genel Galvanizciler Derneği (GALDER) 
Genel Sekreteri Atilla Filiz, 1 Kasım 
2011 tarihinde İnönü Teknik ve Endüst-
ri Meslek Lisesi’ne konuk olarak ARED 
Endüstriyel Reklam Ürünleri Teknik 
Öğretim Programı 11. Sınıf öğrenci-
lerine metal yüzey işlemleri dersinde, 

“Galvanizleme teknikleri ve galvanizle-
menin önemi” konulu bir eğitim verdi.
Sunumda; galvanizli ürün kullanım 
alanları, galvanizli çeliğin ömrü, neden 

sıcak daldırma galvaniz, sıcak daldır-
ma galvaniz prosesi konuları işlendi. 
Endüstri Meslek Lisesi müdürü Fatih 
Kamil Bilgin ile de  yapılan görüşmede 
Meslek Liselerinin GALDER’e  her türlü 
eğitim desteğini vermeye hazır olduk-
ları sözünü aldı ve işbirliği önerilerini 
görüştü. Pilot okul olarak İnönü Teknik 
ve Endüstri Meslek Lisesi seçilecek ve  
eğitim işbirliği için çalışmalara başlana-
cak.

GALDER’in  Sektörün nitelikli eleman 
sıkıntısını dikkate alarak eğitimlerini, 
yaygınlaştırma projelerinden söz eden 
Atilla Filiz  bir ilki başlattıklarını İstan-
bul’daki bütün Endüstri Meslek Lisele-
rinde GALVANİZ eğitiminin yaygınlaş-
tırılmasını hedeflediklerini hatta Teknik 
ve Endüstri Meslek Liselerine bu der-
sin konulması için bakanlık nezdinde 
girişimde bulunacaklarını söyledi. u
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Küreselleşme Olgu Süreci’nde; 
“Küresel Pazar”da var olabilmek, 
varlıklarını sürdürebilmek ve öne ge-
çebilmek için; tüm çağdaş kuruluş-
lar “En Pahalı Girdi” olan “Zaman”ı 
ve özellikle “Yönetici Zamanı”nı etkin 
/ verimli / etkili / ekonomik biçimde 
kullanmalarının zorunlu olduğunu bi-
lince çıkartmış bulunuyorlar.

Bu çerçevede; “Geleneksel Za-
man Yönetimi’nden e – Zaman 
Yönetimi”ne hızla evrimleniyor. Çağ-
daş bir “Paradigma” olan “7 e Pa-
radigması” bağlamında ise, “e”, 
artık sadece e ≡ elektronik değil; 
birbirinin olmazsa olmazı “7 e” bile-
şeninin birlikteliği, bütünlüğü olarak 
algılanıyor ve gündeme getiriliyor. 
Daha açık anlatımıyla “e – Zaman 
Yönetimi”nde; e ≡ etik + ekolojik 
+ ergonomik + elastik + estetik + 
ekonomik + elektronik olarak tanım-
lanıyor.

Bu “7” bileşeni; hem birbirinin bü-
tünleşiği hem de eşanlı olarak birlik-
te yaşama geçiremeyen kuruluşlar 
ve yöneticiler; “En Pahalı Girdi” olan 

“Zaman”ı israf ederek; hatta kötüye 
kullanarak; “Çağ”ın ve rakiplerinin 
gerisine düşüyorlar.

Gerçekte; hem bir “Yönetici Tekniği” 
hem de bir “Yönetim Sanatı” olan                                 

“Etkili Zaman Yönetimi”nin “Stratejik 
Önem”i her geçen gün daha bir be-
lirginleşiyor.

Tüm bu gelişmeler bağlamında; 
özellikle son birkaç yıldır; başta 

ABD ve Japonya olmak üzere; Al-
manya, Fransa, İngiltere, İtalya gibi 

“Bilgi Çağı Toplumları”nda; çağdaş 
firmalar; “Etkili Zaman Yönetimi”ni 
tanımlayabilmek, güvence altına 
alabilmek, kalıcılaştırabilmek, içsel-
leştirebilmek, uygulayabilmek, de-
ğerlendirebilmek ve zenginleştirebil-
mek amacıyla “7 e Paradigması”nı  
yaşama geçiriyorlar.

Bu “Paradigma Değişimi”ni, bu “Ya-
pısal Dönüşüm”ü algılayamayan ve 
uygulayamayan firmalarsa; sadece 
pazarlarını ve müşterilerini değil, en 
nitelikli çalışanlarını bile kaybediyor-
lar.

Bu çerçevede; İş – Çalışma – Hiz-
met Türleri’nin Tanımlanması şu şe-
kilde yapılıyor:

Rutin / Sıradan / Günlük Olağan İşler

Göreve / Konuma Özgü İşler

Yeni / Özgün İşler

Acil Durumlar / Olağanüstü Durum-
larda Yerine Getirilecek İşler

“Etkili Zaman Yönetimi”nin Aşamaları 
ise şöyle belirleniyor:

Hazırlama (Preparation) / Öncelik-
li Kılma (Prioritization) / Özgüleme 
(Allocation) / Sınıflandırma (Classifi-
cation) / Delege Etme (Delegation) 
/ Uygulama (Application) /   Dene-
tim (Inspection) / Listeden Düşme 
(Elimination) / Yeni Önceliklere Göre 
Revize Etme (RePrioritization) / Opti-
mize Etme (Optimization).

Ayrıca “Etkili Zaman Yönetimi”nde 
Elektronik Ölçümleme / Değerlen-
dirme: Electronic Organizers / Time-
Corder gibi uygulamalar yaygınlık 
kazanıyor.

Böylece çağdaş firmaların tümünde 
“e – Zaman Yönetimi” “Bilgi Çağı’nın 
Olmazsa Olmazı” olarak hızla yaşa-
ma geçiriliyor.

Özetle; “e – Zaman Yönetimi”ni uy-
gulayan çağdaş firmaların; toplum 
ve bilinçli tüketiciler katında “İmaj 
ve Saygınlıkları” daha da yükseldiği 
gibi;

Çalışan Memnuniyeti / Sadakati / 
Dayanışması / Verimliliği ile

Müşteri Memnuniyeti / Sadakati / 
Coşkusu da en üst  düzeylere çı-
kıyor; firmanın pazar payı büyürken 
kârlılığı artıyor.

Dolayısıyla; tüm bu birikimlere sa-
hip olmak; bir “Ütopya” değil; bü-
tünüyle “Akıllı Bir İş  Kararı  - Yatırımı” 
(Sound Business Judgement – In-
vestment) şeklinde anlam ve işlerlik 
kazanıyor. u

Geleneksel Zaman Yönetimi'nden 
e-Zaman Yönetimi'ne / İyi Zaman 

Yönetişimi'ne Dönüşüm

Dr. Müh. Sedat ÖZKOL
epsilon@epsilonacademy.com
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Türk Toz Metalurjisi Derneği tarafından düzenlenen 
6. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı ve Sergisi 
5-9 Ekim 2011 tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

1996 yılında ulusal olarak başlayıp daha sonra 
uluslararası olarak devam eden ve gele-

neksel olarak her üç yılda bir yapılan Toz Metalurjisi 
Konferanslarından altıncısı 5-9 Ekim 2011 tarihleri ara-
sında Ankara’da gerçekleştirildi. Önceki konferanslar-

dan çok daha geniş bir katılımın sağlandığı ve 18 ülke-
den 400 civarında delegenin katıldığı konferansa bu kez 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliği yaptı. 2008 
yılında elim bir trafik kazasında kaybedilen Türk Toz Me-
talurjisi Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman 
Sarıtaş’ın anısına düzenlenen konferansın açılış törenine 
mini konser, Türkiye’nin kültürel ve ekonomik durumunu 
anlatan bir film ve Prof. Sarıtaş’ın özgeçmişinin sunul-
masıyla başlandı. Konferansın açılış konuşmasını yapan 
Dernek Başkanı Prof. Dr. Mehmet Türker; ülkemizdeki 
toz metalurjisi faaliyetlerinin son durumu, derneğin yap-
tığı çalışmalar, dernek tarafından FP7 kapsamında 
MFKK (Macaristan) firmasıyla ortaklaşa yürütülen Avru-
pa Birliği Çerçeve Projesi ve Ulusal Toz Metalurjisi Araş-
tırma ve Geliştirme Merkezi kurulması için yapılan alt 
yapı proje başvurusu ile ilgili bilgiler verdi. 

Konferansa ev sahipliği yapan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Acar ile kokteyl ve benzeri etkinliklerle konferan-
sa destek veren Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza 
Ayhan’ın konuşmalarından sonra 36 standın yer aldığı 
Konferans Sergisi’nin açılışı yapıldı. Öğleden sonraki 
oturumlarda ilk davetli konuşma, “Recent Trends in 
Powder Metallurgy in Europe” konusunda Avrupa Toz 
Metalurjisi Derneği (EPMA) Başkanı Ingo Cremer tarafın
dan yapıldı. Cremer, Avrupa’daki toz metalurjisi sektörü

nün durumu ve yenilikler ile ilgili bilgiler verdi. Daha son-
ra, San Diego State University öğretim üyesi Prof. Ran-
dall German tarafından yapılan konuşma ise “Metal 
Powder Injection Molding-Processing and Design” 
başlığı altında gerçekleştirildi. Her iki davetli konuşma 
da konferansa katılanlar tarafından büyük ilgi gördü. 
Konferansın birinci günü akşamında Gazi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan tarafından katılımcılara kok-
teyl verildi.

Konferansta toz ve parça üretimi/karakterizasyonu, toz 
metal kompozitler, ikincil işlemler, metalik köpükler, bor, 
mekanik alaşımlama, sinterleme ve sinterleme atmos-
ferleri, modelleme ve simülasyon, toz metalurjisi uygula-
maları konularında 89’u sözlü toplam 139 bildiri sunuldu.

Konferansa katılan firmaların standlarının yer aldığı sergi 
alanı ile oturum salonları ve poster alanının yan yana ol-
ması, sergi alanına olan ilgiyi arttırdı. Konferans sergisin-
de 9’u yabancı toplam 25 firma, Ulusal Bor Araştırma 
Enstitüsü (BOREN), 7 üniversite, Makina Mühendisleri 
Odası, Metalurji Mühendisleri Odası ve Türk Toz Meta-
lurjisi Derneği birer stant açarak ürünlerini ve çalışmala-
rını sergilediler.

Sözlü sunumların toplam 28 oturumda gerçekleştirildiği 
konferansın son iki gününde ise isteyen katılımcılar için 
Kapadokya gezisi düzenlendi. Kapadokya gezisinde; 
Ihlara Vadisi, Göreme, Avanos ve Kaymaklı Yeraltı Şehri 
ziyaret edildi. 
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Türkiye Büyümede 
Dünya İkincisi

 Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), Tür-
kiye ekonomisinin 2011 yılı ikinci dönemin-
de yüzde 8.8 oranında büyüdüğünü açıkladı. 
TÜİK, 2011 yılı ikinci dönemine ilişkin Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine göre gayri safi 
yurt içi hasıla tahmininde, 2011 yılı ikinci üç ay-
lık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 
19.2 lik artışla 318 milyar 404 milyon lira oldu. 
Sabit fiyatlarla ise bu dönem de ekonomi yüz-
de 8.8’lik büyüme ile 27 milyar 910 milyon lira 
oldu. Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyat-
larla GSYH 2011 yılı ikinci üç aylık döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 8.3’lük ar-
tış gösterirken, mev-
sim ve takvim etki-
lerinden arındırılmış 
GSYH değeri bir ön-
ceki döneme göre 
yüzde 1,3 arttı.

1.Uluslararası Çelik Yolu 
Zirvesi Yapıldı

 1. Uluslararası Çelik Yolu Zirvesi 8-9 Eylül 
2011 tarihlerinde İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Türk Yapısal Çelik Derneği’nin or-
ganizasyonuyla ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası 
Çelik Yolu Zirvesi’nin açılış konuşmaları, Türk Yapısal 
Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Yar-
dımcı, Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Genel 
Sekreteri Dr. Veysel Yayan ve Çelik İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Dalbeler tarafından ger-
çekleştirilirken, Özel oturumda Ekonomi Bakanı Za-
fer Çağlayan’ın yaptığı konuşmanın ardından, konuk 
Kırgızistan Ekonomik Düzenleme Bakanı Uçkunbek 
Taşbaev ve Moritanya Ekonomi ve Kalkınma Bakanı 
Sidi Ould Tah da konuşmalarını yaptılar. Türkiye eko-
nomisinin, cari açıktan kaynaklanan risk haricinde, 
oldukça iyi bir performans gösterdiği, Ocak-Tem-

muz döneminde 
ham çelik üretimini 
yüzde 21 oranında 
arttıran Türkiye’nin 
dünyanın en bü-
yük 15 çelik üreticisi 
arasında, üretimini 
en fazla artıran ülke 
olduğu vurgulandı.

Demir Çelik Sektörü İhracatta Yine En Büyük İkinci Sektör

 Geçici İMMİB ve ÇİB rakamlarına göre 
2011 yılının ilk 8 ayındaki toplam demir çelik ih-
racatı, demir ve demir dışı metaller sektör ihracatı 
içerisindeki demir çelik ürünleri ile birlikte geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 12.5 mil-
yon tona; değer olarak da yüzde 29.5 oranında 
artışla 11.3 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz yıl 
Ocak-Ağustos döneminde üçüncü sırada yer alan 
demir çelik sektörü 2011 yılı ilk 8 aylık dönemde, 
Ocak-Temmuz döneminde olduğu gibi ikinci sıra-
da yer aldı.

2011 yılı 8 aylık dönemde en fazla artış, yassı sıcak 
mamul ihracatında yaşandı. Yassı sıcak mamul ih-
racatı yüzde 241 oranında artarak, 1.4 milyon 

ton, değer olarak ise yüzde 275 oranında artışla, 1 
milyar dolar seviyesine yükseldi. İkinci büyük artı-
şın yaşandığı yassı kaplama ürün gurubu ihracatı 
yüzde 40 oranında artışla 265 bin ton, değer ola-
rak yüzde 54.2 oranında artışla 284 bin ton sevi-
yesine ulaştı.

Ocak-Ağustos 2011 döneminde uzun mamul ih-
racatı değerlendirildiğinde en fazla artışın yüzde 
9.2 ile çubuk ürün gurubunda yaşandığı gözlendi. 
Çubuk ihracatı miktar olarak 4.6 milyon ton değer 
olarak ise yüzde 32.9 artışla 3.1 milyar dolar sevi-
yesine yükseldi.








