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Sayın Üyelerimiz 
 ve Sektörün Değerli Temsilcileri.
Galvaniz Dünyası ikinci sayısını sunmanın heyecanını ya-
şıyoruz.
Bu kez karşınıza daha güçlenmiş olarak çıkıyoruz. 
Dergimizin akademik konularda danışacağı sayın hoca-
larımızdan  oluşan bir danışma kurulu  var . Bu sayıda 
onlardan yazılar da sunarak dergimizi daha da zengin-
leştiriyoruz.

Bu sayıda Yönetim Kurulumuzun yaptığı çalışmalara 
da yer verdik Çürük asit konusunu bunlardan en önemlisi 
olarak görüyoruz. Zira giderek çürük asidin çevreye za-
rar vermeden işletmelerden uzaklaştırılması problem haline 
gelmektedir.  Buna çözüm aramak için Çevre ve Orman 
Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler yaptık. Asit rejene-
rasyon tesisi kurulumu ile ilgili çalışmalar yapıyor, teklifler 
topluyoruz. 
Tesis kurulumu ve üyelerimizi bu sıkıntıdan  köklü bir şe-
kilde kurtarabilecek kalıcı çözüm yolları üzerinde çalışıyo-
ruz.

Başka bir gelişme ise IZA ( International  Zinc Asso-
ciation ) ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor.  Dernek 
yetkilisi  Mr. Frank Goodwin ile derneğimizin merkezinde 
bir toplantı yaptık. Derneğimizin daha aktif ve daha etkin 
faaliyet göstermesi için  izleyeceği stratejileri;  Çinkonun  

tanıtımı ve öğretilmesi için seminerler verilmesini tartıştık 
ve bize destek vermelerini istedik. Yakın zamanda faali-
yetlerimizi IZA’dan alacağımız taktik ve desteklerle  daha  
etkin hale getirmeyi hedefliyoruz.

Bu sayıda reklam  sayfalarımızda azalma oldu. Oysa biz 
üyelerimizin reklam vererek dergimize destek olmalarını 
bekliyoruz.
Yazıları ile ve geri dönüşleri ile destek veren üyelerimize 
de teşekkürler…
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KALİTE, AR-GE VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BİR GELECEK

Prof. Dr. Yılmaz TAPTIK
İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim 

Üyesi İTÜ Öğrenci Dekanı

Kalitenin, pazar ekonomisinin özellikle günümüz 
koşullarında en önemli rekabet öğesi olduğu 
yadsınamaz bir gerçektir. Hatta bu pazarda di-

ğer önemli iki öğe olan fiyat ve zaman ile birleşerek 
oluşturduğu üçlü sacayağı; zaman ve fiyat öğelerini 
de büyük ölçüde kontrol altında tutan, daha doğru bir 
ifade ile doğrudan etkileyen temel öğedir (Şekil 1).

Şekil 1: Kalite – fiyat - zaman üçgeni

Ancak kaliteyi pazar ekonomisinin en önemli öğe-
si ilan etmek, onu dar bir kalıba sokmak olarak de-
ğerlendirilebilir. Kaliteyi anlamak adına yapılacak en 
büyük yanlışlardan biri de budur. Bu yanlışlık kalite 
tanımlarına da belli ölçüde yansımış ve kalite sadece 
bu bakış açısı ile tanımlanmaya çalışılmıştır. “Stan-
dartlara uygunluk”, “Kullanım amacına uygunluk”, 

“Müşteri memnuniyeti”, “Müşteri tatmini” gibi tanım-
lar bugün, kalitenin tanımı olarak sunulmakta ve ön 
plana çıkmaktadır. Bu tanımlara yakından bakıldığın-

da çok anlamlı dursalar da aslında, pazar ve tüketim 
ekonomisi jargonunun bir ifadesi oldukları kolaylıkla 
görülebilmektedir. Söz konusu tanımların tümü; reel 
yaşam ve pazar - tüketim ekonomisi koşullarında çok 
anlamlı gibi gözükseler de, hatta bir anlamda öyle ol-
salar da, kaliteyi çok dar bir çerçevede tanımlamak-
tadırlar. Oysa kaliteyi, aralarında ilişkiler oluşturduğu 
toplumsal grupların yanı sıra (üretici, tüketici vb. ) sür-
dürülebilir bir yaşam ve gelecek bağlamındaki (enerji 
tasarrufu, çevre koruma, doğal kaynakların verimli 
kullanımı) etik ve felsefi anlamda tanımlamakta fayda 
ve gerek vardır. Bu noktada Genichi Taguchi’nin kalite 
tanımını hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda vardır. 
Genichi Taguchi’nin:

“BİR MAL VEYA HİZMETİN KALİTESİ, SÖZ KO-
NUSU MAL VEYA HİZMETİN TOPLUMA VERDİĞİ 
KAYIPLA ÖLÇÜLÜR.”
yaklaşımı ile ortaya koyduğu tanım; kalitenin gerek 
etik gerekse yaşam felsefesi, yani sürdürülebilir bir 
geleceğin garantisi olduğuna dikkat çekmektedir. Bu 
tanım, güncel ve gerçek yaşam açısından da doğ-
ru anlayışı dile getirmekte ve gerek emek ve finans 
gerekse doğal kaynakların en verimli kullanımını da 
içermektedir. 
Kavramsal bu girişten sonra kaliteye ulaşmak ve kali-
teyi üretmek için gerekli yolun nasıl yürünmesi gerek-
tiğini açıklayarak devam edelim. 
Öncelikle sorulması gereken soru “sıfır hatalı bir 
üretim bir düş mü, yoksa bir masal mı yoksa bir 
gereklilik midir? ” olup; bu soruya yanıt aramak ya-
pılacak en doğru iş olacaktır. Hatalar gerçekten tümü 
ile ortadan kaldırılabilir mi?
Friedrich Alfred Krupp (17.2.1854-22.11.1902) der ki:

“Kim ki çalışır üretir, hata yapar.
Kim ki çok çalışır, çok üretir, daha fazla hata yapar.
Sadece ellerini göbeğine bağlayıp oturanlar 
hata yapmaz.”
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İşte bu değerlendirme hatanın; yaşamın ve üretimin 
bir parçası olduğu olgusunun açık yürekli bir ifadesi-
dir. Ancak bu gerçeği kabul edip, ne yapalım demek 
ancak aymazlıkla açıklanabilecek bir davranış şekli 
olacaktır. O zaman ne yapılmalı sorusuna yanıt ver-
mek ancak beş aşamalı bir çalışma ile mümkündür:

• HATA NEDİR?
• MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ VE BUNLARIN ÖL-
ÇÜSÜ

• HATALAR VE HATALARIN GENİŞ ANLAMDAKİ 
SONUÇLARI

• “0” HATALI ÜRETİMİN GEREKLERİ- DÖRT EV-
RELİ TASARIM ALANI 

• TAM HEDEF KAVRAM
I 

“Hata nedir?” sorusu ile başlayalım. DIN EN ISO 
8402 standardına göre hata; gerekliliği öngörülen 
bir niteliğin sağlanmaması veya yetersizliği ola-
rak tanımlanmıştır. 
Brockhaus ise hatayı; optimal veya standartlaşmış 
durumdaki veya prosesteki sapmanın gösterge-
si olarak tanımlanmaktadır. Üründeki hata ise; kalite 
karakteristiğinin sağlanmaması veya olmamasıdır. 
Şekil 2’ de hatanın ortaya çıkışında etkili olan faktörler 
verilmiştir. 

Şekil 2: Hatanın ortaya çıkışında etkili olan faktörler

Başlangıçtan bu yana; kalitenin tanımının, yaşamımız-
daki yerinin ve anlamının yanı sıra kalitesizliğin temel 
nedeni olan hata kavramlarını ortaya koyduk. Kalitesiz-
liğin temel nedeni olan hatanın; hem yaşamın vazgeçil-
mez bir parçası olması gerçeğinin hem de hataları en 
aza indirmenin olası olduğu savının doğrulanması için 
izlenmesi gereken yolun açıklama çabasının ilk aşa-
ması olmasıdır. Çünkü hatalar ne kadar gerçek olursa 

olsunlar, onlarla yaşamak zorunda değiliz. Ancak hata-
larla yaşamak istemesek de onları bir anda yaşamımız-
dan çıkarmak, kolaylıkla gerçekleştirilebilecek bir hedef 
değildir. 
Öncelikle; hatanın tanımlanması, analiz edilmesi ve 
onun bir daha tekrarlanmamak üzere ortadan kaldı-
rılması ancak sistematik bir yaklaşım, bilgi ve tecrübe 
birikimi ve teknolojinin yoğun kullanımı ile mümkün ol-
duğunu belirtmek gerekmektedir.
Bu aşamada olmazsa olmaz ilk adım, standartlara uy-
gun üretimden geçmektedir. Ancak şunu çok iyi bilmek 
gerekir ki, standartlara uygun üretim yapmak bugünün 
koşullarında yeterli bir hedef ve amaç değildir. Standart-
lar; olmazsa olmazı, bugünün koşullarında kabul edile-
bilir en düşük kalite düzeyini ifade etmektedir. Kano mo-
deli bu durumu en iyi şekilde ortaya koymaktadır. 

Şekil 3: Kano modeli

Şekil 3’de de görüleceği gibi, beklentileri karşılama 
noktasında standartlaşmış olanın üzerinde sunulan 
nitelik ve kalite karakteristikleri; tercihin en önemli ne-
denini oluşturmaktadır. Bu model; Şekil 1’ de verilen 
sacayağının inovasyon ürün geliştirme değer yaratımı 
yaklaşımı ile tam bir uyum göstermektedir. 
Kano modeli; doğru belirlenmiş müşteri beklentileri 
ve gereksinimleri temelinde gelişir ve tercihin doğrul-
tusunu gösterir. Kano modeli uygulamasının dayana-
ğının Kalite Fonksiyonlarını Geliştirme (KFG) tekniği 
olması, ürün geliştirmenin tüm evrelerinin pazarla 
bütünleşerek gerçekleşmesine olanak sağlar. Kali-
te Fonksiyonlarını Geliştirme tekniğinin buna olanak 
sağlayan dört evresi, Şekil 4’ de verilmiştir. 
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işlenmemiş 
elektrolitik olan külçe çinko Ağırlık >99,99  İthal ve İhraç 
miktarlarına bakıldığında Geçen yılın toplam ( 12 aylık) İt-

halatı Miktar 146.832.249 KG, Değer olarak 330.730.876 USD 
iken, 2011 yılı 11 ayında Çinko külçe ihracatı miktar olarak 
66.474 KG. Değer olarak 171.573 USD olmuştur.
Bu yılın 11 aylık dönemine bakıldığında İthalat miktar olarak 
132.925.151 KG. Değer olarak 309.937.519 USD. olmuştur.
Yine 2011 yılı 11 aylık dönemdeki ihracat miktarları toplamı 
57.292 KG ve Değer olarak 149.151 USD.dir. 
Yıllar itibariyle yurt içinde tüketildiği varsayılan miktar 2010 
yılı 12 ayında 146.765.775 
KG. iken 2011 Yılı 11 aylık 
dönemde  132.867.859 KG. 
olmuştur. 2011 yılı Aralık ve-
rilerinin de bu değerlere ek-
leneceği dikkate alındığın-
da çinko külçe tüketiminin 
geçen yıla göre miktar ve 
değer olarak aynı düzeyde 
kalacağı beklenebilir. 
Geçici İMMİB ve ÇİB ra-
kamlarına göre demir 
dışı metaller içerisindeki 
çelik ürünleri de dahil ol-
mak üzere, Kasım ayında 
Türkiye’nin toplam demir 
çelik ürünleri ihracatı, mik-
tar bakımında 1.4 milyon 

ton, değer bakımından ise 1.3 milyar dolar seviyesinde ger-
çekleşti. İhracat geliri 2010 yılı kasım ayına kıyasla yüzde17.7 
oranında artış gösterdi.
2011 yılının 11 ayında, Türkiye’nin toplam demir çelik ihracatı, 
geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından yüzde 
5.1 artışla 17 milyon ton seviyesine ulaştı. Bunun 38.016 tonu 
galvanizli ürün olmuştur
Türkiye’nin ihracat geliri ise, yüzde 25.5 artışla 15.55 milyar 
dolar seviyesine ulaştı. Bunun 58 milyon Dolarlık bölümü gal-
vanizli ürünlerden elde edilmiştir.
11 aylık dönemde en çarpıcı artış yassı çelik ürünlerde görül-

dü. Sıcak yassı çelik ürün-
lerinden elde edilen ihracat 
geliri, geçen yılın aynı dö-
nemine kıyasla yüzde 139 
oranında artışla 1.2 milyar 
dolar seviyesine ulaştı. 
Türkiye’nin sıcak mamul 
ihracatı, yılın ilk 11 ayında 
geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 114 artışla 
1.6 milyon ton seviyesine 
ulaştı.
Söz konusu ihracat değe-
ri ile demir çelik sektörü, 
2011 yılının 11 aylık döne-
minde, otomotiv sektörü-
nün ardından ikinci sırada 
yer aldı. u

Şekil 4:  Kalite Fonksiyonlarını Geliştirme tekniği ev-
releri

Diğer taraftan KFG çalışmasının; tasarım-proses, 
Olası Hata Türü ve Etkisi Analizinin (OHTEA) yanında 

proses optimizasyonu evresinde de deney tasarımı 
(DT) teknikleri ile bütünleştirilerek uygulanması sa-
yesinde daha verimli ve hedefe en yakın sonuçların, 
kayıpların en az seviyeye çekilmesi öngörüsü ile elde 
edilmesine olanak vermektedir.
KFG çalışması; özellikle deneylerin tasarımı tekniği 
ile bütünleştirildiğinde, işletme bünyesindeki AR-GE 
çalışmalarına geçişin en önemli yoludur. AR-GE çalış-
maları ise; gerek markalaşma gerekse alanında söz 
sahibi olmanın olmazsa olmaz gereğidir. AR-GE evre-
sine ulaşılamadığında ve yeni ürün geliştirme düzeyi-
ne erişilemediği durumda; sonsuza kadar “kol kırılır 
yen içinde kalır” mantığı ile hatalarla yaşamak ve 
taşeron olmayı kabullenmek gerekir. 
AR-GE; geleceğimizin kalite ile bütünleşmesine ve 
yeni kapılar açılmasına olanak sağlayacak tek yoldur. 
Bu hedefe ulaşılması aynı zamanda taşeron olmak ye-
rine, kendi işimizin sahibi olmayı da sağlayacaktır.   u

TÜRKİYE 11 AYLIK DÖNEMDE 58 MİLYON DOLARLIK
GALVANİZLİ YAPI ÇELİĞİ İHRACATI YAPTI
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2011 yılında, dünya çelik sektörün-
deki büyüme, kriz kayıplarının telafi 
edildiği 2010 yılına kıyasla önemli 

ölçüde yavaşlayarak, % 7 seviyesin-
de gerçekleşti. Bu büyümede, geçtiği-
miz yıllardan farklı olarak, Çin etkisinin 
azalma eğilimini sürdürdüğü gözlendi. 
2000’li yıllarda sistemli bir şekilde % 20 
civarında büyüyen Çin’in üretimindeki 
artış, son iki yıl içerisinde % 9-10 ban-
dına oturdu. Büyük çelik üreticisi ülkeler 
arasında, Japonya ve İspanya’nın üreti-
mi gerilerken, ABD, Hindistan, Rusya, Al-
manya, Ukrayna, Brezilya ve Fransa’nın 
üretimindeki artış, dünya ortalamasının 
altında kaldı. Dünya çelik üretimindeki 
büyüme bir önceki yıla kıyasla, % 15’ten 
% 7’ye geriler iken, Türkiye ise, önceki 
yıla kıyasla gerileme bir yana, 2 puanlık 
artışla, % 17 civarında büyümeyi başar-
dı. Türkiye ekonomisindeki büyümenin 
iki misli civarındaki bu büyüme oranı ile 
2011 yılında, dünya çelik sektöründe en 
hızlı büyüyen ülkeler arasında üst sıra-
larda yer aldı. 
Türkiye’nin büyümesinde, nihai mamul 
tüketimindeki %14’lük artış yanında, 
özellikle ithalattaki % 5 civarındaki dü-
şüş etkili oldu. İthalattaki düşüş ağırlıklı 
şekilde, yarı ve yassı ürünlerdeki geri-
lemeden kaynaklandı. Ancak ithalattaki 
düşüşün, Türkiye’nin kapasitelerindeki 
artışı tam olarak yansıtmadığı ve bu du-
rumun, üretici kuruluşlarımızı, özellikle 
yassı ürünlerdeki üretim artışını ihraç 
piyasalarına yönlendirmek durumunda 
bıraktığı gözlendi. Bu durum, 2011 yı-
lında yassı ürün ihracatımızın % 80’in 

üzerinde artış göstermesinde etkili oldu. 
Yassı ürün üretiminde gözlenen % 35 
civarındaki artışın sağladığı ithal ikame-
si sayesinde, yassı ürünlerin ithalatında 
düşüş yaşanırken, en fazla ihracatı yapı-
lan ürün grubu olan uzun ürünlerin itha-
latında % 15 civarında artış yaşanması 
dikkat çekti.
Bir bütün olarak bakıldığında, yılsonu 
itibariyle Türkiye’nin ihracatının mik-
tar yönünden % 6 civarında artışla, 19 
milyon tona, değer yönünden ise, % 
25 civarında artışla, 17 milyar dolara 
ulaşması bekleniyor. İhracatta sağla-
nan miktar yönünden artış ile değer yö-
nünden artış oranları arasındaki büyük 
fark ise, fiyatlar genel seviyesinin 2010 
yılına kıyasla % 18 civarında yükselmiş 
olduğunu gösteriyor.  İhracatta değer 
yönünden sağlanan performans tatmin 
edici olmakla beraber, miktar yönün-
den elde edilen büyüme, Orta Doğu ve 
Körfez ülkeleri ile Kuzey Afrika ülkele-
rindeki belirsizlikler nedeniyle beklenti-
lerin gerisinde kalmış bulunuyor. 2011 
yılında, çelik sektörümüz en büyük ih-
raç pazarları olan Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’daki kayıplarını, AB, Güney Ame-
rika ve Uzak Doğu piyasalarına ağırlık 
vererek dengeler iken, bu durumun, ka-
pasite kullanım oranlarına da yansıdığı 
ve 2010 yılında % 71 seviyesinde bu-
lunan kapasite kullanım oranının, 2011 
yılı itibariyle, mevzi bir iyileşme ile % 75 
seviyesine ulaştığı gözleniyor. Türk çe-
lik sektörü, 2009 yılından bu yana gün-
demde olan, ancak bir türlü yürürlüğe 
konulmayan Demir Demirdışı Metaller 
Stratejisi kapsamındaki tedbirlerin sağ-
layacağı destekten yararlanmadan bu 
performansı göstermiş bulunuyor. 
2012 yılında, gelişmiş ülke ekonomile-
rindeki yavaşlamaya ilişkin belirsizliğin 
devam edeceği, bu nedenle özellikle AB 
ülkelerine yönelik ihracatımızın, mevcut 
seviyelerini korumakta dahi zorlanabile-
ceği, buna karşılık gelişmekte olan eko-
nomilere yönelik ihracat artışının devam 

edeceği değerlendiriliyor. Türkiye’nin 
ihracatının gelişmesinde, Orta Doğu, 
Körfez, Kuzey Afrika ve komşu ülkeler-
de istikrarın temini büyük önem taşıyor. 
Mısır,  Libya ve Tunus’un göreceli olarak 
istikrara kavuşmasının, Kuzey Afrika’ya 
yönelik ihracatımıza olumlu etki yapma-
sı beklenirken, komşu ülkelerden Suriye 
ve Irak’taki istikrarsızlığın, bu ülkelere 
yönelik ihracatımızı olumsuz yönde etki-
lemesinden endişe duyuluyor. 
Bir bütün olarak bakıldığında, 2012 yılın-
da, üretimimizde % 10 ve ihracatımızda 
ise miktar yönünden % 6-7 civarında artış 
bekleniyor. Türk çelik sektörünün, sözko-
nusu hedeflerine ulaşabilmesi ve kapasite 
kullanım oranlarını arttırabilmesi için, girdi 
maliyetlerini düşürecek ve yurtiçi girdi te-
dariğini arttıracak tedbirlerin süratle uygu-
lamaya aktarılmasına ihtiyaç duyuluyor. 
Yurtiçi talepteki canlılığa ve yeni kapa-
sitelerin devreye girmesine bağlı olarak, 
üretim artışının beklentilerin de üzerine 
çıkma ihtimalinin bulunduğu ve ihraç 
piyasalarındaki daralma eğilimine rağ-
men, ithal ikamesi yolu ile, yurtiçi talebin 
giderek artan oranlarda Türk çelik sektö-
rü tarafından karşılanmaya başlanacağı 
tahmin ediliyor.  Bu yönü ile, Türk çelik 
sektörünün özellikle büyüyen iç piyasa-
sını daha fazla değerlendirme imkânına 
sahip olması sebebiyle, üretim artışının 
sektör üzerinde ciddi bir problem yarat-
mayacağı, ihraç piyasalarındaki olası açı-
lımların, üretimin daha yüksek seviyelere 
çıkmasını destekleyeceği değerlendirili-
yor. Dünya ekonomisindeki belirsizliklere 
ve talepteki daralma eğilimine rağmen, 
son iki yıldan bu yana genel olarak yük-
seliş trendi içerisinde olan demir çelik 
ürün fiyatlarının, 2012 yılında da artış eği-
limini sürdüreceği tahmin ediliyor. 
Artan yassı çelik üretimimizin, Türkiye’de 
galvaniz sektörünün büyümesini de des-
tekleyerek, üretimde ve ihracatta katma 
değeri yüksek ürünlerin arttırılmasına 
imkân sağlayacağı değerlendiriliyor. u

ÇELİK 
SEKTÖRÜMÜZ
TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNDE LOKOMOTİF ROL ÜSTLENDİ

Dr. Veysel YAYAN
Genel Sekreter

Demir Çelik Üreticileri Derneği
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1- Kaçınılmalı

2- Tercih edilmeli

Parçanın tasarımı ve banyo içinde 
tutulma şekli, parçanın ergimiş çinko 
içerisinden çıkarılması sırasında çin-
konun serbestçe akmasına izin ver-
melidir. Kıvrılmış kenarlar açık olmalı, 
kıvrılan bölümle ana levha arasında 
yeterli bir boşluk bulunmalı ve ergimiş 
metalin içine dolabileceği ters yönde 

"çukurlar" olmamalıdır. (1)

Ventilasyon delikleri birbirine ta-
ban tabana zıt yönde ve en az 50 
mm. çapında olmalıdır. İç perdeler 
tabanından ve üst tarafındaki kö-
şelerinden kesilmeli ve bu kesilen 
yerler gözetleme deliklerinden 
görülebilmelidir. Büyük parçalarda 
şekilde gösterilen ventilasyon de-
liklerine ilaveten uygun büyüklükte 
ana kanallar bulunmalıdır. Banyo-
dan çıkarılırken ergimiş çinkonun 
boşaltılması için parçalar üzerine 
uygun büyüklükte kaldırma mapa-
larının yapılması uygun 
olur. (1) 

Tanklar ve kapalı hacim-
lerin hem dış hem de iç 
yüzeylerinin sorunsuz 
galvanizlenebilmesi için 
diyagonal yönde bir 
hava çıkış deliği ve çinko 
boşaltma ( drenaj ) deliği 
yapılmalıdır. (2)

Bir malzemenin (örne-
ğin bir kabın veya ısı 
değiştiricinin) sadece 
dış yüzeyini galvaniz-
lemek
gerekiyorsa ;
a) ergimiş çinko sevi-
yesinin altında kalan 
delikler kapatılmalı, 

b) sıcak (ve genleşmiş) havanın kabın her tarafından çıkması 
için uygun delikler yapılmalı,
c) düzeneği ergimiş metalin içine batıracak (aşağı doğru bastı-
rılmazsa, kısmen batmış durumda
yüzer) bir donanım sağlamalıdır. (1)

Sıcak daldırma galvanizleme ile çinko kaplanacak malzeme-
lerde meydana gelebilecek deformasyonu ( distorsiyon ) önle-
mek  için alınması gereken tedbirler şunlardır;

•	 İmalat sırasında birbirine yakın kalınlıkta malzeme seçilme-
lidir,

•	Malzemelerin kaynak ya da diğer montaj teknikleri ile birleş-
tirilmesi sırasında; malzemeler üzerinde gerilim oluşturulma-
malıdır,

•	 İnce yassı paneller preslenerek ( kabartma formu ) şekillen-
dirilmelidir,

•	Malzemenin yapısal tasarımı; kendi ağırlığını taşıyacak kuv-
vette olmalı, gerekirse geçici destekler yapılmalıdır,

•	 Simetrik kesitler kullanılmalıdır,
•	 Kaynak yerine civata ile birleştirme tercih edilmelidir,
•	 Sac malzemelerde alevle kesme yerine makasla kesme ya-

pılmalıdır. (2)

Hareketli parçalarda 
(menteşeler, şaftlar vb.) 
elemanlar arasında ki 
çinko akışını sağlamak, 
istenilen kaplama kalın-
lığını elde edebilmek ve 
birbirlerine yapışmasını 
önlemek için boşluk bı-
rakılmalıdır. Menteşeler-
de 0.8 mm,  millerde 
(şaft) 2.5 mm boşluk bırakılmalıdır. (2)

Kalıcı tanımlamalarda; malzemeler üzerinde kaynakla marka-
lama, perçinleme ya da kabartma yazılı metal etiketler kullanıl-
malıdır.
Geçici tanımlamalarda; 
yağ alma ya da asit ban-
yolarında temizlenemeyen 
boyalar ve kimyasal ya-
pışkanlı etiketler kullanıl-
mamalıdır. Aksi takdirde 
malzeme yüzeyinde kap-
lanmamış bölgeler oluşa-
caktır.

"SICAK DALDIRMA GALVANİZE"

UYGUN 
TASARIM (II)

Serdar KAZANCI
Galder Yönetim Kurulu Üyesi

skazanci@cepas.com.tr
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Sıcak daldırma galvanizleme ile çinko kaplanacak malzemeler 
üzerine diş açılmış parçaların eklenilmesinden kaçınılmalıdır. 
Dişler arası çinko ile kaplanacağından diş formu bozulacaktır. 
Mecburiyet durumunlarında;

a) Galvanizlemeden önce dişler 450 Cº sıcaklığa dayanıklı 
boya ile kaplanmalı ya da teflon bantlarla sarılarak çinko ile 
kaplanması önlenmelidir.
b) Galvanizlemeden sonra somunlara klavuz, civatalara pafta 
çekilmelidir. Diğer bir yöntem ise; diş aralarında ki fazla çinko-
nun alevle eritilerek tel fırça ile temizlenmesidir. (2)

Galvanizlenecek malzemelerde kaynak yapılırken dikkat edil-
mesi gereken hususlar şunlardır;

•	 Kaynaklar sürekli olmalı, porozite  ve gözenek oluşmamalıdır,
•	 Elektrod kaynağı kullanıldığında kaynak curufları temizlen-

melidir,
•	 Kullanılan elektrodun kimyasal özelliklerinin kaynak yapı-

lan bölgelerde kaplama kalınlığını ve rengini etkilediği göz 
önünde bulundurulmalı, düşük silis içeren elektrodlar tercih 
edilmelidir

•	 Elekrod kaynağı yerine gaz altı kaynağı tercih edilmelidir,
•	Oluşan kaynak çapakları galvanizleme işleminden önce 

temizlenmelidir. Kaynaklarda çapak oluşumunu engelleyen 
kaynak spreyleri kullanılacaksa;  asit banyolarında temizle-
nebilenleri tercih edilmelidir,

•	Malzeme yüzeyine sıçrayan kaynak kabarcıkları galvanizle-
meden önce temizlenmelidir. 

Sıcak Daldırma Galvanizlemeye Uygun Malzemeler 

Her türlü yapı çelikleri, düşük alaşımlı çelikler, karbon çelikleri, 
dövme demir ve çelik dökümler galvanizlenebilir.
Lehimli, pirinç ve bronz kaynaklı, aluminyum perçinli malzeme-

ler galvanizlenemez. (2)

Alaşım Elementlerinin Galvaniz Kaplamaya Etkileri
Karbon ( C ) : Galvaniz kaplamaya önemli derecede etkisi 
yoktur. Ancak yüksek karbonlu çelikler asit banyosundan hid-
rojen kaparak hidrojen kırılganlığına 
( kırılgan yapıya ) sebep olurlar. %0,25 ten daha az karbon 
değeri galvaniz işlemlerinde tercih edilmelidir.
Mangan( Mn ) : Yüksek mangan içeren çelikler kalın ve darbe 
dayancı düşük kaplama oluştururlar. % 1,35 ten küçük değer-
ler tercih edilmelidir.
Fosfor ( P ) : Yüksek oranlarda fosfor mevcudiyeti kalın ve kırıl-
gan bir kaplama oluşmasına neden olur.
Silisyum ( Si ) : Kalın, parlak olmayan gri bir kaplama oluşma-
sına neden olur.

Sıcak daldırma galvanizlemeye uygun çelikleri Si ve P değerle-
rine göre sınıflandırırsak;

Dökme demir malzemelerde demir-çinko alaşım tabakasının 
kırılganlığını engellemek
için, alttaki demirin fosfor ve silisyum içeriği düşük olmalıdır. 
Tercih edilen bileşim, yaklaşık
%0,01 fosfor ve %0,12 silisyum içermesidir (2)

Kaynaklar
(1) - TS EN ISO 14713 YAPILARDAKİ DEMİR VE ÇELİĞİN KOROZ-
YONA KARŞI KORUNMASI -ÇİNKO VE ALÜMİNYUM KAPLAMA-
LAR – KILAVUZ
(2) – GALDER TEKNİK BİLGİLER EL KİTABI

Derneğimizin yayın organı GALVANİZ 
Dünyası dergimizin Akademik da-
nışma kurulu  Prf.Dr.Gültekin Göller, 

Prof.Dr.Yılmaz Taptık, Prof.Dr. Mustafa Ür-
gen,  Prof. Dr. Servet Timur, Prof. Dr. İsmail 
Duman, Prof.Dr. Sebahattin Gürmen, Doç.
Dr. Özgül Keleş, Doç. Dr. Filiz Çınar Şa-
hin ve Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ömer Alkumru, Yönetim Kurulu Üyesi 
Alim Kınoğlu ve Genel Sekreter Atilla Filiz 
sektör sorunlarını akademisyenlerle tartış-
mak üzere yemekli bir toplantıda bir araya 

geldiler.
Hocalarımıza teşekkürle konuşmasına 
başlayan Atilla Filiz; sektörümüzün metal 
üzerine galvaniz kaplama ile ilgili olması 
nedeniyle Metalurji mühendisliğini yakın-
dan ilgilendirdiğini böyle oluncada hoca-
larımızdan bilgiyi paylaşmak adına yayın 
hayatına yeni başlayan  dergimize ve 
sektöre desteklerini istedi. Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Gültekin Göller de Akademisyen-
ler olarak bilgiyi paylaşma konusunda her 
türlü desteğe hazır olduklarını ifade ettiler. 

 Dernek Başkanı Ömer 
Alkumru şu an sektörün 
önemli sorunlarından birinin 

"çürük asit" konusu olduğunu 
bununla ilgili bakanlıklar nez-
dinde de çözüm aradıklarını 
söyledi.  Çürük asit konu-
sunda araştırmaları olduğu-
nu söyleyen Prof. Dr. Servet 
Timur,  Atık yönetiminde Hid-
ro Klorik Asidin birtakım iş-
lemlerden geçirilerek tekrar 
geri kazanımının mümkün 
olduğunu böylece atık tekrar 
geri kazanıldığı için bunun 
en akılcı yöntem olduğunu 
ifade etti. 
Buna karşılık Yönetim Kurulu 

Üyesi Alim Kınoğlu "o zaman Servet ho-
camızdan dergimizin ikinci sayısı için çü-
rük asit konusunda bir yazı ile bize destek 
vermesi" ricasında bulundu. Böylece der-
gimizde çürük asit konusu enine boyuna 
detaylı bir şekilde ele alınabilecek. 
Dergimize yazı verme konusunda diğer 
hocalarımızın da yardımcı olacakları ifade 
edildi ve yemeğe geçildi. 

DERGİMİZİN AKADEMİK DANIŞMA KURULU İLE BİRARAYA GELDİK
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KARTAL GRUP Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn. Tekin KARTAL ile gö-
rüştük

Şirketinizin kuruluş öyküsünü 
anlatır mısınız?

Kartal Metal Galvaniz Sanayi Tic. 
Ltd. Şirketimizin temeli, 1956 
yılında Sayın Dursun Kartal 

Bey tarafından kurulan Kartal Hur-
dacılık şirketine dayanır. 1983 Yılın-
da kurulan Kartal Haddecilik firma-
mız ile devam eden sanayileşme 
faaliyetlerimiz, 1990 Yılında Sayın 
Tekin Kartal Bey tarafından Kartal 

Metal şirketimizin elektriksel top-
raklama ürünlerinin üretimi ve gal-
vanizlenmesine dönük olarak tesisi 
ile birlikte devam etmiştir. Firmamız 
başlangıçta, sıcak daldırma galva-
nizli topraklama şeridi, topraklama 
levhası, topraklama elektrodu, bağ-
lantı klemensleri, mono tel üretimine 
başlamış olup, bilahare Türkiye’nin 
önde gelen firmalarına fason olarak 
sıcak daldırma galvaniz işleri de 
yapmaya başlamıştır.

Galvaniz tesisiniz ile ilgili kazan 
ölçüleri, yıllık galvanizleme kapa-
sitesi ve galvanizleme çalışmala-
rınızla ilgili bilgi verir misiniz?
Hâlihazırda Ostim Organize Sanayi 
Bölgesinde Kurulu galvanizleme te-
sisimizin ocak ölçüleri 7,5 m x 1,50 x 
2 m olup, sürekli hat marifetiyle çelik 
şerit galvanizlenmesine dönük olarak 
da Kazan yerleşkemizde 2.40 m x 
1,60 m x 1,20 m ölçülerinde diğer bir 
galvaniz ocağımız mevcuttur. Ostim 
tesislerimizde yıllık yaklaşık olarak 
20.000 ton fason sıcak daldırma gal-
vaniz, Kazan tesislerimizde ise yıllık 
yaklaşık 12.000 ton civarında çelik 
şerit galvanizi yapılmakta olup, top-
lam kapasitemiz yıllık 32.000 ton ci-
varındadır.

Galvanizde kalite anlayışınızdan 
bahseder misiniz?
Gerek yurt içinde ve gerekse yurt 
dışında konuşlu müşterilerimizin ih-
tiyaçları doğrultusunda, sıcak dal-
dırma galvaniz prosesine en uygun 
malzemelerin, teknolojinin ve stan-
dartların kullanılarak, arzu edilen ka-
litede ve müşteri memnuniyetini ön 
planda tutan bir anlayışa sahibiz. Sa-
dece şirketimizi değil, dolaylı olarak 
ülkemizi de temsil ettiğimizin bilinci 
ile üretimden satışa her gün bir ön-
ceki günden daha ileriye gitmeyi he-
defliyoruz. Bu bağlamda, teknolojiye, 
araştırma-geliştirmeye ve bu alanda 
yaşanan gelişmeleri takip etmeye 
tüm çalışanlarımızla birlikte özel bir 
önem veriyoruz. 

Türkiye de SDG’ye yeteri kadar 
ilgi var mı? Yeterli değilse sizce 
nedenleri nelerdir?
Türkiye’de Sıcak Daldırma Galvaniz 
prosesine belirli bir oranda ilgi ol-
makla birlikte, Avrupa ülkelerindeki 
yıllık sıcak daldırma galvaniz üretim 
ve tüketim miktarlarını göz önüne 
aldığımızda, ilginin yeterli olduğu-
nu söylemek bizleri yanıltacaktır. 
Özellikle, son kullanıcıların sıcak 
daldırma galvanizin düşük maliyeti, 
kaplanan malzemelerin dayanıklılık 
ömrüne ilişkin hatırı sayılır katkısı ve 
kalitesine ilişkin düzenli olarak bil-
gilendirilip bilinçlendirilmeleri, kısa 
ve orta vadede ilgiyi arttıracaktır. 
Özellikle derneğimizin bilinçlendir-
me faaliyetleri kapsamında, kaliteli 
üretim hususunda deneyim ve bilgi 
sahibi olmayan firmaların sayısını 
günbegün azaltacak ve sıcak dal-
dırma galvaniz işlemine olan güven 
de kısa sürede artacaktır kanaatin-
deyim.

Yeni yatırım planlıyor musunuz?
Özellikle platform çelik ızgara ve 
enerji nakil hattı direkleri imal eden 
grup şirketlerimizin ihtiyacını da de-
ğerlendirerek, önümüzdeki yıl Kazan-
Ankara’da bulunan kendi sanayi ar-
salarımız üzerine yeni bir sıcak daldır-
ma galvaniz tesisi konuşlandırmayı 
planlıyoruz. Bahse konu yatırımımıza 
ilişkin olarak, Avrupa’nın ve dünyanın 
önde gelen firmaları ile görüşmele-
rimiz devam etmekte olup, bahse 
konu tesisin son teknolojiye sahip ol-
ması da bizler açısından son derece 
önem arz etmektedir.

Kartal Metal
                                           Firmamız başlangıç-

ta, sıcak daldırma 
galvanizli topraklama 

şeridi, topraklama levhası, 
topraklama elektrodu, bağ-
lantı klemensleri, mono tel 
üretimine başlamış olup, bila-
hare Türkiye’nin önde gelen 
firmalarına fason olarak sıcak 
daldırma galvaniz işleri de 
yapmaya başlamıştır.
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Ham madde konusunda dışa ba-
ğımlılık sektörü nasıl etkiliyor. Siz 
bundan etkileniyor musunuz? 
Devletin bu konuda uyguladığı 
prosedürler yaşadığınız sıkıntılar 
var mıdır?
Özellikle, külçe çinko ve sıcak dal-
dırma galvaniz prosesinde kullanılan 
diğer kimyasallar açısında yurt dışına 
bağımlı olmak zaman zaman sektö-
rü olumsuz anlamda etkileyebiliyor. 
Bilhassa döviz kurlarında meydana 
gelen değişiklikler, Türk Lirasının de-
ğer kaybı, hammadde girdi maliyetle-
rini olumsuz anlamda etkilemektedir. 
Özellikle ithalat sürecinde gümrükler-
de uygulanan bazı bürokratik detay-
lar ile birlikte kimi hammaddelerden 
alınan vergiler yaşadığımız sıkıntılar-
dan bazıları olarak nitelendirilebilir.

Sektörünüzde merdiven altı üreti-
ciler var mıdır?  Varsa bunları ka-
lite işçilik tesis bakımından nasıl 
görüyorsunuz?
Maalesef her sektörde olduğu gibi, 
sıcak daldırma galvaniz sektöründe 
de herhangi bir deneyimi olmayan, 
ulusal ve uluslararası standartlardan 
bir haber, lisanssız, ruhsatsız, çevre-
ye duyarsız, tesis alt yapısı neredey-
se hiç olmayan merdiven altı firmalar 
mevcuttur. Bizler gibi kurumsal, olma-
sı gereken tüm lisans, ruhsat ve bel-
gelere sahip firmalar, devlet tarafından 
zorunlu tutulan her tür kurala harfiyen 
riayet ederek, belirli bir maliyet çer-
çevesinde kaliteli üretim yapmaya ve 
toplam kalite anlayışı ile yerli / yabancı 
müşterilerimize hizmet vermeye çalı-
şırken, mükellef olduğu hiçbir sorum-
luluğu yerine getirmeyen ve dolayısıy-
la da yasal olmayan bir şekilde mali-
yet avantajı sağlayan bu firmalar, çok 
ucuz fiyatlar sunarak haksız rekabet 
yaratıyor ve aynı zamanda da çok ka-
litesiz kaplamalar yaparak sıcak dal-
dırma galvanize olan mevcut güveni 
de olumsuz yönde etkilemektedirler. 
Sıcak Daldırma Galvanizin tanıtımı ka-
dar, bu tür merdiven altı firmalarla da 
mücadele Derneğimizin ana gayele-
rinden birisi olmalıdır.

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?
2010 Yılı ile mukayese edildiğinde 
gerek sektör ve gerekse şirketlerimiz 

açısından ekonomik göstergeler 2011 
yılının ilk yarısında gayet olumludur. 
2008 Yılı sonunda yaşanan küresel 
krizin etkileri geçtiğimiz yıl büyük 
oranda giderildi ve bu sene ekonomik 
istikrarın olumlu etkilerini hemen he-
men tüm sektörlerde görmeye baş-
ladık. Bilhassa yurt dışında iş yapan 
Türk firmalarının sayısının artmasıyla 
da sıcak daldırma galvaniz sektörü-
nün yakın zamanda çok daha iyi du-
rumda olacağını tahmin ediyorum.

Galvaniz pazarını yeterli görüyor 
musunuz?
Türkiye, coğrafi ve stratejik konumu 
nedeniyle sadece ülke pazarına de-
ğil aynı zamanda Orta Doğu, Bal-
kanlar ve Türki Cumhuriyetlerine de 
sıcak daldırma galvaniz hizmeti ve-
rebilecek durumdadır. Özellikle; gal-
vaniz hizmeti alan kimi sektörlerdeki 
daralmalar, Kuzey Afrika, Orta Doğu 
ülkelerinde yaşanan bazı gelişmeler 
pazarın daralmasına etki etse de, bil-
hassa yeni yapılan ve yapılacak olan 
yatırımlarla birlikte galvaniz pazarının 
çok hızlı olmasa da artarak büyüye-
ceğini tahmin ediyorum.

Şirketinizde beyaz yaka ve mavi 
yaka çalışan sayısı nedir?
Kartal Metal Şirketimizde 20 beyaz 
yakalı ve 70 civarında da mavi yakalı 
olmak üzere toplamda 90 civarında 
çalışanımız mevcuttur.

Kalifiye eleman sıkıntısı çekiyor 
musunuz?
Malumunuz olduğu üzere, bir sıcak 
daldırma galvaniz tesisi sadece de-
mir ve çeliğin galvanizlenmesinden 
ibaret olmayıp, üretim, bakım-onarım, 
planlama, teknoloji takibi, bilgi işlem, 
satış-pazarlama, tedarik vb. dâhil 
birçok ihtisas alanının müşterek ça-
lışmasından müteşekkildir. Özellikle 
sıcak daldırma galvaniz prosesine 
ilişkin bizatihi eğitim ve mezun veren 
bir eğitim-öğretim kurumu mevcut ol-
mayıp, genellikle ihtiyaç duyduğumuz 
çalışanlarımıza kendi imkânlarımızla 
eğitim vermek durumunda kalıyoruz. 
Doğrudan bakıldığında, sektörümüz 
bütünsel olarak kalifiye eleman sı-
kıntısı yaşamaktadır ve çözüm olarak 
bilhassa meslek liseleri ile teknik eği-
tim-öğretim veren üniversitelerimizin 
bu alanda da hizmet vermelerinin çok 
olumlu olacağını değerlendiriyorum.

ISO 9001-TS 14001 Çevre Yöne-
tim Sistemi ve OHSAS 18001 İş 
Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim 
Sistemi belgelerine sahip misiniz. 
Müşterileriniz bu belgelerin varlı-
ğını arıyor mu?
Şirketimiz ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, TSE 50164-1, TSE 
50164-2 ve diğer Türk Standartları 
kalite belgelerine sahiptir. İş Sağlığı 
ve İş Güvenliği Yönetim Sistem bel-
gelerinin alımına ilişkin çalışmalarımız 
devam etmekte olup, yakın zamanda 
bu belgelere de sahip olacağız.

Müşterilerinizin kalite anlayışı nasıl?
Özellikle sektöründe deneyimli yerli 
ve yabancı müşterilerimiz ürün kap-
lama kalitesine son derece önem 
veriyorlar ve her geçen gün bu konu-
da daha da bilinçli hale gelerek, iyi 
kaplama ile kötü kaplama arasındaki 
farkı belirgin bir şekilde ayırt ve talep 
ediyorlar. Her sektörde olduğu gibi, 
kaliteden ziyade fiyata endekslenen 
küçük çaplı müşterilerimiz olmakla 
birlikte, kendilerini sıcak daldırma 
galvaniz kaplaması hususunda tek-
nik personelimiz aracılığı ile aydınla-
tıyoruz. Bilhassa yurt dışında konuşlu 
müşterilerimizin kalite hususunda 
çok daha deneyimli ve bilgili olduğu-
nu da bu vesileyle belirtmek istiyorum. 
Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde, 
üretimden satışa ve satış sonrasına 
kadar bir bütünü kapsayacak şekilde 
kalitemizi her geçen gün uluslar arası 
standartlara ulaştırmak için de sürekli 
kendimizi yeniliyoruz.

Eklemek istedikleriniz?
Yıllar yılı bilhassa Türkiye’de hak ettiği 
öneme ve yere sahip olamayan sıcak 
daldırma galvaniz işleminin, bilinçli 
son kullanıcı sayısının artması, Der-
neğimizin kuruluşundan bugüne de-
ğin yaptığı olumlu faaliyetler ve bun-
dan sonraki çalışmalarımızla birlikte 
arzu edilen yere mümkün olan en 
kısa sürede geleceğine inanıyoruz.

Sektörümüzün arzu edilen seviyede 
gelişebilmesi için, ülkemizde konuş-
lu, önde gelen tüm şirketlerin birlikte 
hareket ederek, çağın gerektirdiği ka-
lite anlayışını bir an önce ülkemizde 
yayabileceğini ve bu çabaların Türk 
ekonomisine, ülkemizin gelişmesine 
de çok önemli katkılar sağlayacağını 
düşünüyor, bu vesileyle de sektörü-
müzün tüm sayın mensuplarına da 
saygılar sunuyorum.  u
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Son zamanlarda üzerinde yo-
ğun çalışmalar yapılan metalik 
köpükler, düşük yoğunluk ve 

yüksek enerji sönümleme özellik-
lerinden dolayı başta otomotiv sek-
törü olmak üzere uzay ve savunma 
sanayinde ön plana çıkan malzeme-
lerdir. G. Ü., Teknoloji Fakültesi’nde 
bu konuda ciddi bilgi birikimi mev-
cut olup, lisansüstü çalışmalar ve 
uygulamaya yönelik projeler yapıl-
maktadır. 

Giriş 

Hücreli yapıya sahip olan köpükler ve 
yüksek gözenekli malzemeler, ilginç 
mekanik ve fiziksel özelliklerin kombi-
nasyonuna sahip malzemelerdir. Metalik 
köpük malzemelerin mekanik özellikleri 
polimerik köpük malzemelere oranla 
çok daha üstündür. Yüksek sıcaklık da-
yanımı ve bu sıcaklıklarda yapısını koru-
ması önemli özelliklerindendir. Metalik 
köpükler farklı yöntemlerle üretilmekte 
ve hemen hemen bütün metaller köpük-
leştirilmektedir. Bu malzemeler, çeşitli 
mühendislik uygulamalarında kullanım 
alanı bulmakta ve son yıllarda oldukça 
ilgi çekmektedir. Metalik köpükler içeri-
sinde Al köpükler büyük bir öneme sa-
hiptir. Al köpükler; ısı değişimi, ses yalı-
tımı, ses ve enerji emilimi gibi özellikleri 
ile bilinir. Profiller içerisine dolgu malze-
mesi olarak enerji absorbsiyonu için kul-
lanılabilirler. Kullanım alanları arasında, 
özellikle hafifliğin arandığı otomotiv ve 
uzay sanayi alanları başta gelmektedir. 
Köpük malzemeler saf olarak üretildik-
leri gibi çeşitli takviye elamanları ile güç-
lendirilmiş olarak da üretilmektedir. Son 
zamanda yapılan araştırmaların ana 

hedefi, homojen hücre yapısını kontrol 
etmek ve tekrar üretilebilirliği sağlamak-
tır. Gözenek morfolojisinin yanında, yapı 
içerisine ilave edilen takviye elemanları-
nın miktarı ve boyutunun köpük malze-
menin karalılığı ve mekanik özelliklere 
etkili olduğu bilinmektedir. 

Metalik Köpükler ve Üretim Yöntem-
leri 
Metalik köpükler yapısal olarak sahip 
oldukları gözeneğin, şekline, boyutuna, 
yoğunluğuna, anizotropik özelliklerine, 
açık ve kapalı hücreli olmasına göre ka-
rakterize edilirler. Bu bağlamda sahip ol-
dukları gözeneğin yapısına bağlı olarak 
sınıflandırıldığında açık veya kapalı ol-
mak üzere ikiye ayrılır. Metalik köpüklerin 
üretim yöntemlerinin içinde döküm ve 
toz metalurjisi (TM) en yaygın kullanılan 
üretim yöntemleridir. Ergitme yöntemi 
ile iki şekilde köpük üretilebilir. Köpürt-
me, dışardan ergiyik içerisine gaz en-
jektesi veya ergiyik metal içerisinde gaz 
oluşturacak köpürtücü madde ilavesi 
ile yapılabilir. Metalik köpük üretiminde 
köpürtücü madde olarak genellikle TiH

2, 
ZrH2 gibi metal hidrürler ve CaCO3 gibi 
bileşikler kullanılır. 

Toz Metalurjisi Yöntemi ile Kapalı 
Hücre Al Köpük Üretimi
Almanya’da Fraunhofer Malzeme Araş-
tırma Enstitüsü (IFAM/Bremen) tarafın-
dan geliştirilmiştir. TM yöntemi ile üretim, 
metal veya alaşım tozlarının (genellikle 
Al) köpürtücü madde tozları ile (genellik-
le TiH2 veya ZrH2) karıştırılmasıyla baş-
lar (Şekil 1). Metal tozları ve köpürtücü 
madde karışımı oda sıcaklığında veya 
sıcak olarak kalıp içerisinde preslenir. 
Daha sonra karışım ekstrüze edilerek 

veya preslenerek yarı mamul ürün hale 
getirilir ve belli bir sıcaklıkta haddele-
nir. Böylece homojen olarak dağılmış 
köpürtücü madde, metal matris içeri-
sine hapsolur. İkinci aşamada numune 
matris malzemenin ergime noktasına 
yakın bir sıcaklığa ısıtılır. Metal matris 
içerisinde köpürtücü madde ergiyik 
içerisinde reaksiyona girerek ayrışır ve 
sonuçta gaz çıkışı meydana gelir. Bu 
gaz çıkışı ergiyik metalin genişleme-
sine (köpürmesine) ve oldukça göze-
nekli bir şekle dönüşmesine sebep olur. 

Şekil 1. Toz metalurjisi yöntemi ile köpük 
üretim aşamaları (IFAM-TM Yöntemi) 

Alüminyum Sandviç Köpük Üretimi 
Metal köpüklerden sandviç yapı üretimin-
de yüzey levhaları köpüğe çeşitli yöntem-
lerle bağlanabilmektedir. Bu yöntemler kö-
püğün türüne ve üretim yöntemine göre 
değişmektedir. Al köpük kullanarak sand-
viç yapı üretimi, bağlanma mekanizmaları 
yönünden temel olarak doğal bağlanma 
ve yapay bağlanma olarak ikiye ayrılabilir. 
Bu uygulamalarda metal köpük oluşurken 
sandviç yapı da oluşur. Yani köpürtme 
sonrası ilave bir işleme gerek duyulmaz. 
Onun yerine uygulanan yönteme göre 

METALİK
KÖPÜKLER ve 
KULLANIM ALANLARI

Prof. Dr. Mehmet TÜRKER
mturker@gazi.edu.tr

G. Ü, Teknoloji Fak., Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği Bölümü
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köpürtme öncesi bazı ön işlemler yapılır. 
Yöntemin en önemli dezavantajı alaşım 
kombinasyonunun sınırlı olmasıdır. Aynı 
zamanda yüzey plakaları ergimeden kö-
püğün tam manası ile genleşebilmesi için 
zaman ile yarışılmaktadır. 
Köpüğün iki levha arasında genleşme-
si ile sandviç üretiminde, köpürmeye 
hazır ön malzeme iki sabit levha arası-
na yerleştirilir ve köpürtme işlemi yapı-
lır. Köpürmek suretiyle aradaki boşluğu 
dolduran metal, yüzey plakalarına difü-
ze olarak birleşme sağlanır. Son olarak 
üç tabakalı kompozitin köpürtülmesi ile 
sandviç üretimi geliştirilmiştir. Bu yön-
temin uygulanabilirliği diğer yöntemlere 
göre oldukça iyidir. Şekil 2’de bu yöntem 
ile sandviç köpük resmi verilmiştir. 

Resim 2.  Al yüzey plakalı Al esaslı 
sandviç köpük 

Metalik Köpüklerin Kullanım Alanları 
Metal köpükler ve köpük sandviç yapıların 
kullanım alanları fiziksel özelliklerine göre 
çeşitlilik gösterir. Enerji absorbsiyonu gibi 
sadece bir özelliğinden faydalanmak için 
taşıma araçlarında tercih edilebildiği gibi 
binalarda; yalıtım, görsellik ve yanıcı olma-
ma gibi birkaç özelliğinin kombinasyonun-
dan yararlanılmak için de tercih edilebilir. 
Metal köpükler bir veya daha fazla özelli-
ğinden dolayı kullanım alanı bulabilir. 

Metal Köpük Dolu Tüpler Ve Darbe 
Emiciler 
Araçlarda özellikle önden veya arkadan 
çarpmalar sonucu hem aracın fazla ha-
sar almasını engellemek hem de sürü-
cü ve yolcu güvenliği için enerji absor-
be edici malzemeler tasarlanmıştır. Bu 
amaçla içi boş tüpler kullanarak darbe 
enerjisinin deforme olan tüpler tarafın-
dan emilmesi öngörülmüştür. Daha son-
ra bu tüpler metal köpük ile doldurularak 
daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan 
deneysel çalışmalar köpükle doldurul-
muş tüpün mukavemetinin yalnız köpük 
ve yalnız tüpün toplam mukavemetin-
den fazla olduğunu göstermiştir. Resim 
3. a da köpük doldurulmuş tüpün de-
formasyon sonrası durumu ve b’de ise 

farklı bir tasarımı görülmektedir.

Resim 3. (a) Cymat firmasının üretti-
ği Al köpük ile doldurulmuş Al tüpten 
oluşan prototip darbe emici ve (b) 
farklı iki yoğunluktaki Metcomb Al 
köpüğü esas alan tasarım örneği 
FIAT ve Norwegian Bilim ve Teknolo-
ji Üniversitesi tarafından metal köpük 
dolu tüp ile ilgili yapılan çalışmalar, ek-
sen boyunca ve özellikle eksen dışı 
çarpışmalarda enerji absorbsiyonunun 
arttığını göstermiştir. Cymat, Fransız oto-
motiv parça üreticisi Valeo ile birlikte ön 
ve arka modül sistemlerinde uygulamak 
için çarpma kutusu geliştirme progra-
mına katılmıştır. Bu Genellikle eksenel 
çarpışmalarda içerisi köpük ile doldurul-
muş profiller, boş profillere oranla %25-
32 daha fazla enerji sönümlemektedirler. 
Metalik köpükler raylı taşıma araçların-
da da uygulama alanı bulmaktadır. Üç 
Alman şirketi; tramvay üreticisi Siemens, 
darbe absorbe edici malzeme üreticisi 
Hübner ve metal köpük üreticisi Schunk 
Sintermetalltechnik birlikte çalışarak Re-
sim 4'te görülen darbe sistemini COM-
BINO® modüler tramvay konsepti için 
geliştirmişlerdir. 

Resim 4. (a) COMBINO araç sistemi 
için yapılan darbe enerji emicisi, (b) Al 
köpüklerin banliyöler için enerji absor-
be edici olarak kullanımı gerçek hayat-
taki kullanımlarının ilk örneklerindendir 

İntegral Zırh Malzemesi 
Daha önce bahsedildiği gibi metal kö-
püklerin en dikkat çekici özelliği enerji 
absorbsiyon kabiliyetidir. Zırh malzeme-
lerinin imalatının da temel amaç maruz 
kalınan enerjiyi emme ya da direnç gös-
termedir. Bu bağlamda integral zırh mal-
zemesi geliştirilmesinde metalik köpük-
ler gerekli potansiyele sahiptir. Resim’de 
seramik, köpük ve polimerden oluşan 
integral zırh malzemesinin test sonrası 
görüntüsü verilmiştir. Yapılan deneysel 
ve nümerik analizlerde Al köpüklerin 
dinamik deformasyonu tamamen yo-
ğunlaşana kadar dağıtmayı sürdürdü-

ğü gözlemlenmiştir. Yani aradaki köpük 
malzeme tamamen yoğunlaşana kadar 
darbe yükünü dağıtır ve daha sonra 
alt tabakaya aktarır. Bu aktarma mik-
tarı köpüğün kalınlığı ile lineer bir ilişki 
içerisindedir. Bu tasarım daha hafif ve 
hasar toleransı daha yüksek ileri nesil 
zırhlı araçlar için bir basamak teşkil et-
mektedir. 

Resim 4. 20 mm’lik Al köpük tabakası 
kullanılarak üretilen hafif zırh malze-
mesinin U.S. ordusu için balistik testi 
sonrası enine kesiti.

Gazi Üniversitesi’nde Metalik Köpük 
Üretimi İle İlgili Çalışmalar
Gazi Üniversitesi’nde metalik köpük üreti-
mi ile ilgili çalışmalar Prof. Dr. Mehmet TÜR-
KER başkanlığında Doç. Dr. Yusuf ÖZÇA-
TALBAŞ, Dr. Hanifi ÇİNİCİ, Dr. Arif UZUN; 
Dr. Uğur GÖKMEN ile çok sayıda Y.Lisans 
ve doktora öğrencilerinden oluşan bir ekip 
tarafından yürütülmektedir. Köpük malze-
me üretimi 2002 yılındaki yüksek lisans 
çalışmasıyla başlamış ve her geçen gün 
gelişerek devam etmektedir. TM tekniği ile 
üretilen Al esaslı metalik köpükler; parça-
cık takviyeli Al matrisli kompozitler dahil, 
küresel metalik köpükler, sandviç köpükler, 
profil metalik köpükler olmak üzere fark-
lı türde çalışmalar yapılmış ve çalışmalar 
halen devam etmektedir.
Bugün G.Ü., Teknoloji Fakültesi, Meta-
lurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümün-
de kurulan Toz Metalurjisi laboratuarda-
ki, toz karıştırma sürecinden, presleme, 
sinterleme, ekstrüzyon, haddeleme 
vb. aşamalarda kullanılabilen cihaz-
lar vasıtasıyla endüstriyel boyutlarda 
(30x250x250 mm) kapalı gözenekli Al 
esaslı metalik köpükler (kompozit da-
hil) üretilebilmektedir. Çalışmalardan 
ulusal ve uluslararası yayınlar yapıl-
maktadır. 2011 yılı Ekim ayı içersinde 
TÜBİTAK+MSB destekli “Patlama etkisi-
ne karşı koruyucu zırh geliştirilmesi” pro-
jesi başarı ile tamamlanmıştır. u
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GALVANİZ POTASININ 
YÜZEYİNDE OLUŞAN 
DROS PARTİKÜLLERİ VE 
KAPLAMAYA ETKİLERİ

Dr. Karip YILDIRIM
Metalurji Yüksek Müh.

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

Galvaniz kaplama sürecinde po-
tadaki ergimiş çinko içerisinde 
oluşan ve tabana çökmesi ge-

reken  dros partikülleri,  bazı neden-
lerle  yüzeye doğru çıkar ve bunlar 
yüzen dros partiküllerini oluştururlar. 
Yüzen dros partikülleri, galvaniz kap-
lamada hatalara neden olurlar. Yüzen 
dros partiküllerinin neden olduğu gal-
vaniz hatalarından en yaygını, kaplan-
mış parça yüzeyinde sivilceler şeklin-
de oluşan kabarcıkların oluşturduğu 
pürüzlenmedir.  Bu tür hata, genelde 
galvanizli yüzey görünümünü bozan 
uygunsuz durumdur, hatadır.
 
Galvanizlemede kaplanacak parça 
ermiş çinkoya daldırıldığında, ilk kap-
lama tabakası oluşmaya başlayınca 
yüzeye yakın olan yüzen dros par-
çacıkları kaplanan yüzeye yapışarak, 
üzerleri çinko ile örtülür. Böylelikle yü-
zeyi kaplayan çinko altında hapsolan 
parçacıklar, kabarcıklı bir görünüm 
oluştururlar. Eğer bu kabarcıklar çok 
fazla çinko ile kaplanırsa, daha sonra 
yüzeyden ayrılma gibi bir sorun yara-
tabilir. Kaplama yüzeyden ayrılmazsa, 
bu pürüzlülüğün görünüm haricinde 
korozyon yönünde bir etkisi yoktur. 
Kaplanmış parça, görselliği amaçla-
yan bir yerde kullanılacaksa, görünü-
mü bozacak fazla kabarcık bulunması 
kaplanan parçanın reddedilme sebe-
bi olabilir. Bu pürüzlülüğün oluşma 
derecesine, erimiş çinko akışkanlığı 
(viskositesi) ve parçanın potadan çı-
karılma eğimi etkili olmaktadır.

YÜZEN  DROS   NEDİR? NASIL 
OLUŞUR? 
Çinko yüzeyi hava ile temas halinde 

iken havanın oksijeni ile çinko reaksi-
yona girerek çinko oksit oluşturmakta 
ve bunun yanında yüzeye temas 
eden havanın sirkülasyonu yüzeyden 
işi alıp gitmektedir. Bu olaylar çinko 
yüzeyi ile tabanı arasında ısı farklılığı 
meydana getirirler.

Sıcaklık aşağıdan yukarı azalırken, 
aşağıdaki ince droslardan bir kısmı 
yüzeye doğru gitmekte ve düşük sı-
caklıkta ince Kristal dros iplikcikleri 
oluşmaktadır. Bu iplikcikler yüzeyde 
yüzen katı adacıklara ve çinko kazanı 
cidarlarında oluşan katılara tutunarak 
yüzeyde kalmaktadırlar.  Bu olayların 
yanında çinko sıcaklığında azalma 
olurken, demirin erimiş çinko içindeki 
çözünürlüğünün azalmasından dolayı 
demir partikülleri oluşur. Bu partikül-
ler, tekrar çinko ile reaksiyona girerek 
dros parçacıkları oluştururlar ve yü-
zeydeki adacıklara tutunarak yüzey-
de kalırlar. Örneğin; 850 0F (derece 
fahrenhayt) (450 0C) sıcaklıktaki çinko 
içinde demir 0.035% çözünürken, bu 
miktarın üzerindeki fazla demir dros 
oluşturarak ortamdan ayrılır. Oluşan 
droslar ortamda alüminyum (Al) kon-
santrasyonu 0.15 den fazla ise, kolay-
ca yüzen drosa dönüşürler.

Erimiş çinkoya ilave edilen alümin-
yum ve nikel erimiş çinkonun demir 
doygunluk yüzdesini düşürmektedir. 
Bu etkilenmeden dolayı oluşan demir 
tozları, çinko ile katı dros iplikcikleri 
oluşturmaktadır. Ortamın demir doy-
gunluğunu fazla dalgalandırmamak 
için, çinkoya beslenen alüminyum ve 
nikel kısa aralıklarla beslenerek müm-
kün mertebe konsantrasyonları sabit 
tutulmalıdır.

Erimiş çinko içinde demirin dros oluş-
turmasının en büyük ve diğer bir ne-
deni, kimyasal olarak yüzeyi temizle-

nen parça ile durulama ve fluks kapla-
ma neticesinde hala demir partikülleri 
ve çözünmüş haldeki demir iyonları 
erimiş çinkoya taşınmasıdır. Bu demir 
partikülleri ve demir iyonları Kaplanan 
parçanın erimiş çinkoya daldırılması 
sürecinde yüzeyde drosa dönüşerek 
uzaklaşmaktadır.

Erimiş çinko içine ilave edilen alümin-
yumun miktarı 0.15% seviyesini ge-
çerse, ortamda gezen dros partiküller 
ile alüminyum reaksiyona girer. Bu 
reaksiyondan, alüminyum-demir ( Al, 
Fe) veya alüminyum-demir-çinko (Al, 
Fe, Zn) bileşimi şeklinde dros oluşur. 
Bu oluşumlarla meydana gelen dros-
lar, hafif olduğundan yüzeye yükselir, 
yüzen adacıklara tutunarak kalırlar. 
Ayrıca kaplanan parça yüzeyinde ki 
alüminyum-demir (Al-Fe) oluşumu-
nun, kaplanan parça yüzeyinde demir 
çinko alaşım gelişmesini yavaşlatır.  
Yüzen fazla alüminyum-demir (Al-Fe) 
varsa, siyah lekeler bile oluşur.   Bu 
hata oluşumunun nedenlerini anlaya-
bilmek açısından, sıcak daldırma sü-
recinde çinko kaplama olayını daha 
detayıyla gözlemlemek gerekir.

Parçanın potada ki erimiş çinkoya dal-
dırılması ile başlayan çinko kaplama 
olayı, metalurjik bir olaydır.  Bahsedi-
len sivilce şeklinde hata oluşumunu, 
sıcak daldırma çinko kaplama olayı 
acısından da detayı  gözlemleyerek,  
anlamağa çalışabiliriz.

Kaplanacak parçanın erimiş çinkoya 
daldırılması sürecinde, çinko ile kap-
lanma olayının iki ana adımı vardır. 
Bunlar; 

1. Kaplanacak temiz yüzeyin, sıvı 
çinko ile en ince noktalarına ka-
dar homojen bir şekilde fiziksel 
olarak temas etmesi. 
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2. İçerisinde az ölçüde demir, 
alüminyum, nikel, kurşun gibi 
metallerin olduğu min. 98.50% 
saflıktaki erimiş çinkonun, kap-
lanacak katı yüzey ile kimyasal 
etkileşimidir.

Kaplanacak parça erimiş çinko içine 
daldırıldığında, temiz yüzeyin erimiş 
çinko ile homojen bir şekilde temas 
etmesi gerekir. Bu ise, kaplanmakta 
olan parça yüzeyinde oluşan kimya-
sal olaylara, pozitif etki etmektedir. 
Sıvı çinkonun kaplanacak parça yü-
zeyine homojen temas edebilmesi, 
kaplanacak parçanın sıcaklığı, sıvı 
çinkonun akışkanlığı ve yüzey gerilimi 
ile yakından ilişkisi vardır.
Parça yüzeyinin kaplanması anında 
gerçekleşen kimyasal etkileşim ise; 
Erimiş çinko sıcaklığı,  kaplanacak 
parçanın daldırma süresi, erimiş çin-
konun kimyasal kompozisyonu gibi 
bileşenlerden etkilenmektedir. Ayrıca 
kaplamanın düzgün olmasına, kapla-
nan parçanın çinkodan çıkarılırken iyi 

süzülmesi veya sıyrılması ve bunu ta-
kip eden soğutma işleminin de etkisi 
vardır.

YÜZEN DROS PARTİKÜLLERİNİN 
GİDERİLMESİ VE ÖNLENMESİ
Yüzen dros partiküllerinin oluşumu 
siyah beyaz gibi kesin çizgilerle ayırt 
edilemediği gibi, bunların giderilme-
sinde de tek bir yol mevcut değildir. 
Bu konuda yapılan öneriler, genellikle 
yüzen dros oluşumuna etki edecek 
durumların minimum seviyeye indiril-
mesi şeklindedir.

Alınması gerekli tedbirler:
1. Dros oluşumunun birinci kaynağı 

olan yüzey temizliği sonundaki 
demir taşınmasını mümkün oldu-
ğunca engellemek.

2. Yüzeydeki çinkoyu oksitlemeye 
karşı korumak için, kapalı alan 
oluşturmak.

3. Pota yüzey cüruflarını sık sık te-
mizlemek.

4. Çinko yüzeyindeki sıcaklık dalga-

lanmasını asgariye indirmek.
5. Çinkonun demir çözünürlüğüne 

etki eden alüminyum ve nikel se-
viyesini, günlük ilaveler yaparak 
mümkün olduğunca sabit tutmak.

6. Yüzey pürüzlülüğü önemli olma-
yan parçaların kaplanmasına ön-
celik vererek, daha önce oluşmuş 
yüzen drosların bunlara yapışa-
rak temizlenmesini sağlamak.

7. Çinko içine azot veya patates dal-
dırarak yüzen drosları uzaklaştır-
mak.

8. Çinkoya safiyeti yüksek kurşun 
ilave etmek.

9. Tabana çökebilecek özellikte 
oluşmuş drosların, tabana çökel-
mesine fazla zaman ayırmak

SONUÇ: Dros oluşum mekanizmaları 
biliniyor olsa da, yüzen dros oluşumu-
na tamamen engel  olmak oldukça 
zordur.  Ama yine de bazı nedenler 
ortadan kaldırılarak,  yüzey pürüzlülük 
seviyesi görünümü fazla etkilemeye-
cek hale getirilebilir.  u

24 Aralık 2011 Cumartesi günü 
toplanan GALDER Yönetim 
Kurulu Üyeleri gündemdeki 

konuları görüştü. Dernek Web 
sitesinin güncellenmesi konusunu 
görüşen yönetim kurulu Web 
sitesinin İngilizce ve Türkçe 
olmasına, daha sonra Arapça 
dilinin de ilave edilmesine karar 
verdi.
Çevre bakanlığı bürokratları ile iki kez 
Ankara’da toplantı yapan yönetim 
kurulu üyeleri; bu görüşmelerde 
varılan sonuçları ve çürük asit 
konusunu masaya yatırdı. Konuyu 
enine boyuna tartışan üyeler, konu ile 
ilgili fizibilite raporu hazırlanmasına 
karar verdiler.
Sanayi işletmeleri olan üyelerimizin 
kullandıkları Hidro Klorür Asit (HCL) 
miktarlarının ve rejenerasyon tesis 
kapasitesinin saptanmasını ve daha 
önceki yıllarda alınan teklife alternatif 

olarak değişik firmalardan da teklif 
alınması karara bağlandı.
Giderek sektörün önemli bir problemi 
haline gelen çürük asit konusunu 
işletmelerin tek tek çözümünün zor 
olacağını ve ekonomik olmayacağını 
hesaba katan üyeler soruna  ortak 

çözüm arayışı içinde….
Bir yandan IZA ( International Zinc 
Association) diğer taraftan EGGA 
(European General Galvanisers 
Association) ile temasa geçen 
Yönetim kurulu, İZA yetkilisi ile Ocak 
ayı içerisinde görüşülecek.   u

GALDER 'YÖNETİM KURULU'
2011'İN SON TOPLANTISINI YAPTI
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1979 yılında Rize Çayeli de doğdum, 
Turizm ve otelcilik eğitimi aldıktan 
sonra dünya çapında zincir bir ote-

lin bünyesinde en son 2003 de Amerika 
da çalıştıktan sonra aile şirketi olan Mar-
mara Siegener Galvaniz A.Ş. de çeşitli 
bölümlerde görev alarak şu anda Genel 
koordinatör olarak çalışmaktayım. Ayrıca 
GALDER (genel galvanizciler derneği) 
yönetim kurulu üyesiyim.

Şirketinizin kuruluş öyküsünü anlatır 
mısınız?
Marmara Galvaniz Ltd. Şti adıyla 2004 
yılında İzmit’te SDG faaliyetlerine başla-
dık. Bu tesisimiz 7,5 mt lik galvanizleme 
ocağıyla yaklaşık 7 yıldır Marmara böl-
gesine SDG konusunda hizmet veriyor. 
2008 yılında Alman Siegener Verzinkerei 
Holding ile ortaklık yaparak Marmara 
Siegener galvaniz A.Ş adını aldık. Piya-
sada gördüğümüz kriz sonrası SDG pa-
zarındaki büyüme beklentimiz ve  ortak-
lığımızın getirdiği güç ve sinerjiyle ikinci 
tesisimizin kurulmasına karar verdik.
Yeni tesisimiz Eylül 2011 ayı başında 
İMES OSB’ de (Gebze-Dilovası) SDG 
faaliyetlerine başladı. Tesisin kuruluşun-
da Alman ortağımız Siegener Verzinkerei 
Holding ile teknoloji ve bilgi alışverişinde 
bulunduk. Ortağımız 125 yıllık bir kuruluş 
ve Avrupa da 15 galvaniz ve 8 toz boya 
tesisleri bulunmaktadır ayrıca Siegener 
Holding firmasının ortağı olan wedge 
group firmasının ingilterede 16 galvaniz 

tesisi bulunmaktadır. Bizim yerel tecrü-
bemiz, esnek ve hızlı hareket edebilme 
yeteneğimiz ile ortaklarımızın bilgi biri-
kimlerini birleştirdik. 

Gebze de faaliyete geçirdiğiniz yeni 
galvanizleme tesisiniziz özellikleri ve İz-
mit te mevcut bulunan tesisinizle birlik-
te her iki tesisin kapasiteleri ve ölçüleri 
hakkında bilgi verir misiniz?
Yeni tesisimiz Türkiye nin en büyük gal-
vanizleme tesisi.Ocağımızın ölçüleri; 16 
mt. x, 1,80 mt X 3,2 mt  . Hedefimiz bu 
tesisi toplam kalite anlayışı ve müşteri 
memnuniyeti ilkesiyle tam randımanlı ça-
lıştırmak. Bu tesisimizin yıllık kapasitesi 
70.000 ton. Tesisimiz Gebze İmes OSB 
‘de (Dilovası). Burası Türkiye ve Dünya 
da benzeri çok az olan bir sanayi böl-
gesi. Altyapısı mükemmel. Ülkemizin ve 
özellikle Marmara Bölgesi nin böyle bir 
sanayi bölgesine ihtiyacı vardı. Yeni kör-
fez geçiş köprüsünün yapılacak olması, 
3. Boğaz köprüsü ve bağlantı yollarının, 
ayrıca Batı Karadeniz otoyolunun kesiş-
me noktasında olması çok önemli. Hem 
Türkiye nin her yerine hem de dünyaya 
açılan kapıların eşiğinde. Sanayi bölge-
sinin tam oturabilmesi için biraz zamana 
ihtiyaç olmakla birlikte bölge tartışmasız 
gelecek vadeden bir yer.
 İzmit teki mevcut tesisimiz 7,5 mt. x 1,5 
mt. x 2,20 mt. ölçülerinde. Bu tesisimiz 
ise   yıllık 30.000 ton kapasiteli. Yani top-
lamda yıllık galvanizleme kapasitemiz 
100.000 ton civarındadır.

Galvanizde kalite anlayışınızdan bah-
seder misiniz? Beklenti ve hedefleriniz 
nelerdir?
Özellikle yeni yatırım sürecinde kendi içi-
mizde sahip olduğumuz kalite sistemleri-
nin iyileştirilmesi ve çalışanların eğitimleri-
ne ağırlık verdik. 
İşimizi çok iyi yapmaya ve mutlak müşteri 
memnuniyetine odaklandık. Bunun için 
bu yıl 18001 ve 14001 belgelerimizi aldık. 
ISO 9001’ i , yaklaşık 7 yıldır uyguluyoruz.
Sektörel fuar ve kongreleri yakından takip 
ediyoruz. 2011 yılında İTÜ nün ilk defa dü-
zenlediği Yüzey işlemler sempozyumuna 
katılımcı olduk, ayrıca ilki yapılan Yapısal 
Çelik derneğinin düzenlediği ‘Çelik Yolu 
Zirvesi’ ne katıldık. Yine 2011 ekim ayında 
Sakarya Üniversitesinin bakım kongresine 
katıldık. Fuar katılımlarımız ise her yıl ke-
sintisiz devam ediyor ( Win, Tüyap, Domif 
fuarları). Yurtdışından uluslar arası organi-
zasyonlara katılmayı ve derneklere üye ol-
mayı planlıyoruz. GA (Galvanizers Associ-
ation) a üyeyiz. Türkiye de ise GALDER'e 
üyeyiz.

Sizce Türkiye de SDG’ye yeteri kadar 
ilgi var mı? Yeterli değilse sizce neden-
leri nelerdir?
Maalesef galvanizleme konusunda ciddi 
bir bilgisizlik söz konusu. Resmi kuru-
luşlar dahil galvaniz kaplamayı gerekti-
ren pek çok yerde maalesef bu yöntem 
kullanılmıyor. Bunun ülke ekonomimize 
ve çevreye verdiği ciddi zararlar var. Gal-
vanizli ürün kullanımının  ülke içinde art-
tırmak gerekir.. Bu da çok yavaş ilerliyor. 
Bu anlamda bir Avrupa ülkesi sınıfına ge-
lebilmemiz için daha çok zaman geçme-
si lazım. Tüm galvanizcilerin ve özellikle 
derneğimizin (galder- genel galvanizciler 
derneği) çok çalışması lazım. Hala, ilgili 
devlet kuruluşlarının şartname ve yönet-
meliklerinde galvaniz şartı pek çok ürün 
de yok ayrıca yeterli teknik bilgiye de sa-
hip olmadıklarını düşünüyorum. Bunun 
için Galder olarak tüm desteği vermeye 
hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu-
nun  çok acil bir durum ve değiştirilmesi 
gerektiğine inanıyorum.

Yatırımınızı işletmeye yeni aldığınızı bili-
yoruz. Yeni yatırım planlıyor musunuz?
2011 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırımı-
mız ve buna bağlı kapasite kullanımımız 

MARMARA SIEGENER GALVANİZ A.Ş.'DEN

GENEL KOORDİNATÖR SAYIN MUSTAFA CİHAN YILDIRIM
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tam olarak istediğimiz noktalara ulaşma-
mıştır. Tabiki ilerleyen dönemlerde sıcak 
daldırma galvaniz e talep olduğu sürece 
yeni yatırımlar ile ilgili hedeflerimiz ve 
projelerimiz var tek yapılması gereken 
doğru zamanda doğru yerde düğmeye 
basmak.

Ham madde konusunda dışa bağımlılık 
sektörü nasıl etkiliyor. Siz bundan etki-
leniyor musunuz? Devletin bu konuda 
uyguladığı prosedürler yaşadığınız sı-
kıntılar var mıdır?
Firma olarak hammadde bulma konu-
sunda sıkıntımız çok fazla yok diyebilirim. 
Kullandığımız hammadde Çinko Lodra 
metal borsasına bağlı olarak işlem gör-
mektedir ve tüm dünyada aynı fiyatlar uy-
gulanıyor fakat bunun yanında üzerine artı 
olarak gümrük ve navlunlar gelmektedir 
bu da bize ek bir maliyet getiriyor. Türkiye 
de zamanında çinko üretimimiz mevcut 
idi fakat şuanda belli sebeplerden dolayı 
yapılamamakta ve cevherimiz yurtdışına 
gidip tekrardan dolaylı yollardan bize sa-
tılıyor maalesef. Devlet belki bu cevherleri 
yurt içinde işlenebilmek için çeşitli teşvik-
ler uygulayabilir diye düşünüyorum.

Sektörünüz ve firmanız açısından Eko-
nomik göstergeler sizce bu yıl nasıldı, 
kriz var mı? Kriz vardı diyorsanız bu kriz 
firma faaliyetlerinize ve galvaniz sektö-
rüne nasıl yansıdı?
2011 yılı aslında herkes için zor geçmiş 
bir yıldı diyebiliriz. Biz 2011 yılını aynı 
zamanda yatırım süreci ile beraber de 
yaşadık ki bu bizim için biraz daha zor 
bir yıl oldu. Aslında ana resme baktığı-
mızda her şey planladığımız gibi gitti, çok 
ufak şaşmalar olsa dahi beklentilerin 
karşılandığı bir yıldı diyebiliriz. Bu şekil-
de söylüyorum çünkü 2008 yılında yaşa-
dığımız kriz bizlere optimal düşünmeyi 
ve önümüzü daha sağlıklı görebilme 
becerileri kattı. Genel anlamda 2011 yılı 
önceki yıllara göre kötü değerlendirilebi-
lecek bir yıl oldu fakat 2008 kriz öncesi 
gibi hayalperest olmaya çok gerek yok 
sonucunda karşılaşılan nokta zaten kriz 
oluyor. Biz galvanizciler ve tüm Türk fir-
maları kriz süreci ve sonrasında yaptığı-
mız iyileştirmeler ile tüm dünya firmaları 
ile aynı rekabetçi seviyeye gelme fırsatı 
bulduk aslında. Kriz vardı fakat buradan 
bir şeyler öğrenmiş olmanın bize kattığı 
sevinçle firmamız adına sonuçla mutlu-
yum. 2012 yılı ile ilgili düşüncelerim ola-
rak üretim anlamında gayet pozitif bir yıl 
olacağını, fakat finansal açıdan firmaların 

problemler yaşayacağı bir yıl olacağı ka-
naatindeyim.

Galvaniz pazarını yeterli görüyor musunuz?
Aslında ülkemizde üretilen ve tüketilen de-
mir çelik oranları oldukça yüksek. Özellikle 
son yıllarda kişi başına düşen demir çelik 
tüketimi açısından dünya ortalamasının 
üstündeyiz. Fakat bu metal kullanımının 
galvanize katkısı aynı oranda olmadı. Eğer 
galvanizleme Avrupada ki oranda olsaydı, 
şu anki, tesis sayısı yetmezdi. Fakat şu 
anda tesisler ortalam % 50 kapasiteyle 
çalışıyor. Bu oran galvanizlemenin yaygın-
laşmasıyla artacaktır. Fakat bu uzun yıllar 
alabilir.

Şirketinizde beyaz yaka ve mavi yaka 
çalışan sayısı nedir?
Beyaz yaka olarak 23 mavi yaka olarak 
100 toplamda 123 çalışanımız mevcut.

Kalifiye eleman sıkıntısı çekiyor musu-
nuz?
Sektörümüz ile ilgili kalifiye eleman bulma 
olasılığı çok fazla yok genelde kendi ele-
manlarımızı kendimiz yetiştirme yolunda-
yız. Bunun sebebe de meslek liseleri ve 
yüksek okullarda galvanizleme ile ilgili bö-
lümler olmadığından ara eleman sıkıntısı 
her sektörde olduğu gibi bizimde kaderi-
miz. Bu konu ile ilgili Firmamızın ve derne-
ğimiz Galder in çeşitli çalışmaları var. u
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Kaplama yapılacak çelik malzemeler üzerinde, 
önceki proseslerden kaynaklanan yağ, kir 
veya pas bulunması durumunda başarılı 

ve standart bir kaplama gerçekleştirilemez. Bu 
nedenle tüm kaplama proseslerinde olduğu gibi, 
galvanizleme öncesinde de kaplanacak çelik saclar 
ön yüzey hazırlama işlemlerine tabi tutulurlar. 
Asidik yüzey temizleme aşaması olarak bilinen 

“Pickling” veya “Dekapaj”, özellikle çeliğin yüzeyinde 
oluşan oksit tabakasının bir asit banyosunda (HCl, 
H2SO4) çözümlendirilip temizlenerek, üretilen çeliğe 
daha temiz ve standart bir yüzey kazandırmak 
için yapılan bir işlemdir. Geçmişte demir çelik 
sektöründe dekapaj amacıyla en yaygın asit 
sülfürik asit banyoları kullanılır iken, 1964 yılından 
günümüze kadar olan süreçte ise daha kaliteli 
yüzeylerin ve daha homojen ürün kalitesinin elde 
edilmesi, daha hızlı sonuç alınması, düşük asit 
tüketimi ve rejenerasyonunun daha kolay, daha 
ekonomik olmasından dolayı HCl içerikli banyolar 
kullanılmaktadır [1,2]. 
Dekapaj işleminin gerçekleştirildiği asidik banyo 
atıkları bileşimlerine göre en genel anlamda;

•	 sıcak	 daldırma	 yöntemi	 ile	 galvanizlenecek					
alaşımsız düşük karbonlu çeliklerin 
dekapajından sonra oluşan çözeltiler ve,
•	 haddehaneden	 çıkan	 paslanmaz	 çeliklerin	
dekapajından sonra oluşan atık çözeltiler;

olmak üzere 2 ana grupta sınıflandırılabilmektedir. 
Alaşımsız çeliklerin ve galvanizli sacların yüzey 
temizliği için uygulanan dekapaj işlemi hidroklorik 
asit ile yapılmakta ve dekapaj sonrası oluşan atık 
çözelti (çürük asit) demirce zengin olup, hidroklorik 
asit ve çinko iyonları içermektedir. 
Paslanmaz veya alaşımlı çelik tiplerinin dekapaj 
çözeltileri olarak, çeliğin kompozisyonu gereği 
hidroflorik, nitrik, sülfürik asit veya bunların 
karışımıyla hazırlanan daha korozif ve daha reaktif 
banyolar kullanılmaktadır. Bu tip banyolarda 
gerçekleşen dekapaj işleminden sonra oluşan 

çürük asit, florik, nitrik, sülfürik asidin yanı sıra 
hidrojen peroksit, demir ve diğer metal iyonlarını 
(Cr, Ni…vb.) içerebilmektedir [2-4]. 
Kullanılan asit banyosuna veya oluşan demirin 
oksit yapısına bağlı olarak dekapaj işlemi sırasında 
gerçekleşen reaksiyonlar farklılık göstermekte ve 
aşağıda yazılan örnek reaksiyonlar (reaksiyon 1 – 9) 
gerçekleşerek oksit tabakası temizlenebilmektedir.
Sülfürik asit ile gerçekleştirilen dekapaj işlemi 
esnasında;

Fe2O3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3H2O  (1)
Fe3O4 + 4H2SO4 FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O  (2)
FeO + H2SO4  FeSO4 + H2O  (3)
Fe + Fe2(SO4)3  3FeSO4  (4)

reaksiyonları gerçekleşirken, hidroklorik asit ile 
yapılan dekapaj işlemi esnasında ise;

Fe2O3 + Fe + 6HCl  3FeCl2 + 3H2O  (5)
Fe3O4 + Fe + 8HCl 4FeCl2 + 4H2O  (6)
FeO + 2HCl  FeCl2 + H2O  (7)
2Fe3O4 + 18 HCl + H2O2  6FeCl3+10H2O (8)
6 FeCl3 + 3 Fe  9FeCl2  (9)

reaksiyonları ile demir çözeltiye demir (II) klorür 
olarak geçmektedir. Diğer yandan paslanmaz 
çeliklerin dekapaj işlemi için genelde kullanılan 
hidroflorik ve nitrik asit karışımı banyolarda ise 
reaksiyon-10 yoluyla dekapaj gerçekleşmektedir.

4Fe + 8HF + 4HNO3  4FeF2NO3 + 6HNO2 + 6H2O  (10)

Çürük dekapaj çözeltilerinin kompozisyonu çok 
geniş aralıklarda değişkenlik gösterdiğinden 
rejenerasyon veya geri kazanım için gereken 
yöntemin belirlenmesi oldukça zordur. Kullanılmış 
çürük dekapaj çözeltilerinin geri kazanım 

GALVANİZ SEKTÖRÜNDE 
ÇÜRÜK ASİT - 1

Yasin KILIÇ, Servet TİMUR
*İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak
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yöntemleri, kazanım amacı bakımından 2 grupta 
toplanabilmektedir. İlk grup geri kazanım yöntemleri 
sadece asit geri dönüşümü veya rejenerasyonu 
amacıyla uygulanan elektrodiyaliz, difüzyon diyalizi, 
membran distilasyonu, buharlaştırma veya spray 
kavurma gibi yöntemler iken ikinci grup hem asidin 
hem de çözelti içerisindeki metalin geri kazanımına 
olanak sağlayan solvent ekstraksiyon, retardasyon, 
iyon değiştirme ve kristalizasyon gibi yöntemlerdir. 

Şekil – 1’ de kullanılan asit banyosuna ve kullanım 
amacına göre farklı yöntemler tablo halinde 
verilmiştir [1,2,5].

Çürük asit rejenerasyonunda kullanılan tüm bu 
yöntemler, tekrardan dekapaj banyosuna geri 
beslenebilir olup olmadığına, asidin bileşimine, asit 
tipi ve konsantrasyonu gibi parametrelere bağlı 
olarak değişiklik göstermektedir. Ayrıca yöntemlerin 
kendi içlerinde de uygulamaya veya maliyete 
yönelik bir takım olumlu veya olumsuz tarafları 
mevcut olup seçilen rejenerasyon yöntemine 
göre karşılaşılacak sorunlara yönelik alınacak 
önlemlerin önceden bilinmesi gerekmektedir. Tablo 
– 1’ de bahsi geçen bu yöntemlerin avantajları, 
dezavantajları ve karşılaşılabilecek sorunlar 
özetlenmiştir. Farklı yöntemlerin genelleştirilen 
bu özellikleri dünya genelini yansıtmaktadır. 
Ülkemizde ise, işletmelerde uygulanacak çürük asit 
değerlendirme yöntemi seçilirken günlük oluşan 
asit miktarı ve işletmede atık asit değerlendirme 
ve yeniden kazanmaya yönelik yer problemi göz 
önünde bulundurulmaktadır. Ülkemizde çürük asit 
konusunda en önemli sorun, özellikle küçük ve 
orta ölçekli işletmelerimizin geri kazanım yerine 
genellikle bertaraf yöntemi tercih etmeleridir. Bu 
tercihin temel nedeni bazen yatırım ve işletme 
zorluklarından kaynaklanan çekincelerdir. Ancak 
özellikle alaşımlı çelik dekapajı yapılan işletmelerin 
asit atıklarının yeniden değerlendirilmesi veya 
polielektrolit üreticilerine girdi olarak satılmasında 
önemli çevresel problem riskleri oluşturmaktadır.
Bölümler halinde hazırlanan bu makale serisinde 
galvaniz işletmelerinde dekapaj işlemlerinde 
çürük asit oluşumu ve oluşan bu atık asitlerin 
değerlendirilmesi/bertarafı hakkında genel 
değerlendirme yapılmıştır. Makalenin takip eden 
bölümlerinde ise çürük asit rejenerasyon yöntemleri 
ve uygulamaları ana başlıklar halinde ele alınacaktır.          

Şekil – 1. Çürük asitlerin (dekapaj atığı asit 
banyolarının) geri dönüşümü için kullanılan genel 
yöntemler [1].

Tablo -1 Çürük asit rejenerasyon yöntemleri ve bu yöntemlerin avantajları / dezavantajları [1,3,4,6]
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DEVAM EDECEK....

GALDER Yönetim Kurulu Üyeleri 
sektörde problem haline gelen  
"çürük asit" konusunu görüş-

mek ve probleme çözüm aramak için 
Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yöneti-
mi Daire Başkanlığını ziyaret etti.
Toplantıda Dernek Yönetim Kurulu 
başkanı Ömer Alkumru derneğin ku-
ruluşu ve amaçları hakkında Mahir 

Erdeme bilgi verdikten sonra Gal-
vaniz üretiminde yüzey temizliği için 
kullanılan Hidro Klorik Asidinin (HCL) 
kullanımından sonra işlevini yitirmesi 
ve bunun işletmeden uzaklaştırılması-
nın problem haline geldiğini, tehlikeli 
atık sayılan bu çürük asidin çevreyi, 
kirletmemesi ve işletmelere sorun ha-
line gelmemesi için derneğimizin de 

duyarlı davranarak buna bir çözüm 
arayışı içinde olduklarını dile getirdi.
Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Kazan-
cı ve Tekin Kartal da çürük asit ile 
ilgili bilgi verdikten sonra merdiven 
altı üreticilerin çevre kirliliğine dikkat 
etmeden üretim yaptıklarını ve böyle 
olunca da sektörde haksız rekabet 
oluşturduklarını dile getirdiler.
Atık Yönetimi Daire Başkanı Mahir 
Erdem de galvaniz işletmelerinde zo-
runlu olarak kullanılan asidin rejene-
rasyon sistemi ile geri kazanılmasının 
en akılcı yol olduğunu ve bunun için 
de devletin geri kazanım konusunu 
teşvik ettiğini söyledi. İlave olarak 
sektör çalışanlarının bir araya gelerek 
kurmuş oldukları bu derneğin atık geri 
kazanımı için yatırıma öncülük etme-
sinin çok mantıklı ve yararlı olacağını 
dile getirdi.  Geri kazanım tesisinin 
kurulmasının düşünülmesi halinde 
Hazineye yer tahsisi için başvurulabi-
leceğini de sözlerine ekledi.  u

GALDER 'ÇÜRÜK ASİT'PROBLEMİNE ÇÖZÜM ARIYOR:
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Özellikle 20. Yüzyılın 2. yarısında ortaya çıkan – çı-
karılan olağanüstü bilimsel – teknolojik gelişmeler 

bağlamında
• İş / üretim / çalışma / hizmet türlerinde 
• İş / üretim / çalışma / hizmetlerin gerçekleştirilme sü-
reçlerinde

• İş / üretim / çalışma / hizmet işgücünde ve 
• İş / üretim / çalışma / hizmetlerin organizasyon ve “Yö-
netim” yapılarında kökten değişimler yaşanıyor - yaşa-
nacak.

Böyle bir gelişme, geçmişin pek çok kalıplaşmış, katılaş-
mış, donmuş, “Dogma” haline getirilmiş, fosilleşmiş anlayış 
ve bileşenini içeren “Geleneksel Yönetim Paradigması”nı 
da giderek yararsız, geçersiz, işlevsiz, anlamsız, hatta za-
rarlı kılıyor. “Arkaik”leştiriyor, “Anakronik”leştiriyor.
Artık bütünüyle reddedilmesi, yadsınması aşılması gereken 
bu “Ölü Paradigma”nın en tehlikeli mirası ise “Liderlik”le 
ilgili yaklaşımlardan, kavramlardan, tanımlardan oluşuyor.

“Geleneksel Yönetim Paradigması”na göre;
1. Kurum / kuruluşun; anlamlı, kalıcı ve sürekli şekilde 

başarılı olabilmesi, başarılı kalabilmesi için kurum / ku-
ruluşa yön verecek, kurum / kuruluşu geçmiş – gün 

– gelecek bütünlüğünde tanımlayacak ve yeniden ta-
nımlayacak, kurum / kuruluşa ruh ve öz verecek, ku-
rum / kuruluşun “Vizyon” ve “Misyonu”nu yapılandıra-
cak, gözleyecek, esirgeyecek ve temsil edecek; kurum 
/ kuruluşun özlem, beklenti ve umutlarının hem söz-
cüsü hem de gözcüsü olacak bir “Liderlik” zorunludur. 
Ve aynı şekilde burada tanımlanan temel işlevleri ile 
de, özü ve yapısı itibariyle de “Liderlik”, “Gerçek Lider-
lik” tıpkı yanıt verdiği, yanıt vereceği, yerine getireceği 

“Yönetim” yapısı gibi bölünmez / bölünemez / bölüne-
bilemez bir “Töz” olduğu, olması gerektiği için “Lider”, 

“Gerçek Lider” de hep “Tek”tir, “Bir”dir, “Yalnız”dır. Öz-
cesi ve özetçesi “Gerçek Liderlik” ne bölünebilir ne de 
paylaşılabilir. Böyle bir bölünme ve paylaşılma “Ger-
çek Liderlik”in ölümü ve sonudur.

2. Bu temel değişmez / değiştirilmez / değiştirilemez 
“Mutlak” gerekliği kavrayabilmek için şirketler evreninin 
tarihine, hatta bugününe şöyle bir bakmak, göz atmak 

bile yeterlidir.
1. 19. yüzyılın ve hele hele 20. Yüzyılın en büyük müteşeb-

bisleri, en büyük ve en yaratıcı iş liderleri, iş adamları, 
hep “Tek Kişi” olarak, “Tek Lider” olarak vurmuşlardır 
damgalarını iş – çalışma – hizmet dünyasına. Anımsa-
yalım: Edison  “Tek Kişi” değil miydi? Ford, dünya 
otomotiv sektörünün temellerini, “Tek Başına” at-
madı mı? Peki ya Rockefeller / Webster / Siemens 
/ Bosch / Vanderbilt? İş – Çalışma – Hizmet dünya-
sının her alanında yol ve çığır aşanlar, öncülük ve 
önderlik edenler, hep böyle “Yalnız Lider”ler olma-
dı mı? 

2. Örneğin Oracle’ın Larry Ellison’u, Dell’in Mic-
hael Dell’i, Amazon’un Jeff Bezos’u, milyarlar-
ca dolarlık yatırım fonu Berkshire Hathaway’ın 

“CEO”su Warren Buffet ve aynı şekilde Soros Fund 
Management’in Başkanı ünlü Soros, Emlak İmpa-
ratoru Donald Trump, Moda öncüsü Coco Chanel, 
Steven Spielberg, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”u 
kurum / kuruluş felsefesi haline getirmiş The 
Body Shop’un kurucusu Anita Roddick, America 
– Online (AOL) Kurucusu Steve Case, Intel’in ünlü 
“CEO”su Andy Grove, General Electric’in (GE) efsa-
nevi yöneticisi Jack Welch kendi kurum / kuruluşla-
rının ötesinde iş – çalışma – hizmet dünyasına “Tek 
Lider” olarak damgalarını vurmadılar mı?

3. Dolayısıyla geçmişin “Tek Liderlik” şeklinde özet-
lenebilecek temel “Yönetim Paradigması”, dün 
olduğu gibi, bugün de aynen ve birebir geçerlidir. 
Gelecekte de yine aynen ve birebir geçerli olacak.

Görüldüğü gibi geçmişin “Liderlik Paradigması”, yalnız 
bilim ve teknolojideki değil, genel olarak “İnsan”daki, 

“İnsanlar” daki kökten değişim ve dönüşümleri göz ardı 
ediyor ve artık günümüzde iş – çalışma – hizmet dünya-
sının en temel yanlışı haline gelmiş bir “Arkaik – Anakro-
nik” bir yaklaşımla, insanları hala “Yöneten” ve “Yönetilen” 
ler diye ikiye ayıran, neredeyse birbirine “Zıt Kutuplar” gibi 
karşı karşıya koyan, bir “Dichotomy”yi ısrarla yaşatmaya 
çalışıyor.
Oysa günümüzde “Geleneksel Yönetim” nitel bir dönü-
şümden geçerek – geçirilerek “Yönetişim” e / “İyi Yönetişim” 
e dönüşürken; “Geleneksel Liderlik” in yerini ise paylaşımcı 

ÇAĞDAŞ İŞLETMELERDE
KALICI BAŞARI'NIN TEMEL GÜVENCESİ:

ORTAK
LİDERLİK

Dr. Müh. Sedat ÖZKOL
epsilon@epsilonacademy.com
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/ dönüşümcü / dönüştürümcü, hatta “Dönüşümlü Liderlik” 
alıyor, almak zorunda. 
Tek kişinin görünüşte ya da gerçekteki “Liderlik” inden 
“Kolektif Liderlik” e, “Tandem Liderlik” e, “Ortak Liderlik” e, 
geçiliyor, geçilmek zorunda. 
Kuşkusuz bu olgu, bu gerçeklik sadece bir iyi niyetli 
yaklaşımın sonucu değil; bilim ve teknikle “İnsan”daki, 

“İş”teki, “Üretim”deki, “Hizmet”teki kökten değişimlerin,  
“İyi Yönetişim Paradigması”nın kaçınılmaz ve zorunlu 
bir sonucu. 

“İyi Yönetişim” i birbirinin olmazsa olmazı, birbirinin bü-
tünleyicisi etik + ekolojik + ergonomik + estetik + elastik 
+ ekonomik + elektronik “7e” bileşeninden oluşan bir 
süreç olarak tanımlıyor ve bu yaklaşımın oluşturduğu “Pa-
radigma” yı ise  “7e Paradigması” olarak adlandırıyoruz. 
 “İyi Yönetişim” için; bu “7 Dönüşüm Bileşeni”nin birbirleri-
nin bütünleyicisi olarak, “Bütünleşik” olarak bir arada, bir-
likte bulunmaları zorunlu.
Bu “7” bileşeni; hem birbirinin bütünleşiği hem de eşanlı 
olarak, birlikte yaşama geçiremeyen kuruluşlar ve yöneti-
ciler; “En Pahalı Girdi” olan “İnsan”ı israf ederek, hatta kö-
tüye kullanarak, “Çağ”ın ve rakiplerinin gerisine düşüyorlar.
Bu “Paradigma Değişimi”ni, bu “Yapısal Dönüşüm”ü algı-
layamayan ve uygulayamayan firmalar, sadece pazarlarını 
ve müşterilerini değil, en nitelikli çalışanlarını bile kaybedi-
yorlar.
İşte tüm bu gelişmeler çok çarpıcı ve zorunlu değişimleri 
gündeme getiriyor. 
İşte bu nitel değişim – dönüşüm bağlamında; “Küresel-
leşme Olgu / Süreci”nde, “Küresel Rekabet Koşulları”nda, 
yalnız ayakta kalmak değil, öne geçmek ve “Sürdürülebilir” 
bir şekilde ayakta kalmak isteyen her kuruluşun, her işlet-
menin geçmişin” “Geleneksel Yönetim” ve “Geleneksel 
Liderlik” ön ve bön yargılarını kırması ve aşması gerekiyor.
Çünkü, günümüzün en başarılı kuruluşlarında, artık “İyi Yö-
netişim” le birlikte “Ortak Liderlik” ilke ve uygulamalarının 
geçerli olduğunu görüyoruz. 
4 Günümüzde “Lider” / “Gerçek Lider”
4 Reaktif Değil; Proaktif
4 Tahammülsüz Değil; Hoşgörülü
4 Benmerkezci Değil; Paylaşımcı
4 Kapalı Değil; Açık
4 Monologcu Değil; Diyalogcu
4 Cezalandırıcı Değil; Ödüllendirici – Özendirici
4 Emredici Değil; İkna Edici
4 Kibirli Değil; Alçak Gönüllü
4 Katı Değil; Esnek
4 Anlamsız Aceleci Değil; Sabırlı
4 Kulakları Tıkalı Değil; İyi Dinleyici
4 Küstah Değil; Saygılı
4 Ayrıntıya Takıntılı Değil; Bütünü Gören
4 Dağıtıcı Değil; Birleştirici – Bütünleyici
4 Antipatik Değil; Sempatik – Empatik

4 İletişim Özürlü Değil; Yazılı – Sesli – Görüntülü – Vücut 
Dilli İletişimde  Başarılı – Yetkin
4 Taklitçi Değil; Özgün
4 Skolastik Değil; Analitik
4 Çatışmacı Değil; Oydaşmacı
4 Dağınık Değil; Sentezci
4 Sadece IQ Değil; EQ Sahibi
4 Bütünü Görürken Önemli Ayrıntıları Kaçırmayan
4 Tekelci Değil; Paylaşımcı
4 Kendini Beğenmiş Değil; Özeleştiri Yapabilen
4 Kayırıcı Değil; Adil – Hakşinas
4 Asık Suratlı Değil; Espri Yapabilen
4 Güdücü Değil; Eşgüdümcü
4 Eğitimci Değil; Eğitişimci
4 Yönetici Değil; İyi Yönetişimci olmak zorundadır.
Ve tüm bu özelliklerin, bir kişide bulunması imkansız ol-
duğundan, tek kişinin “Anakronik Liderliği”nden, gerçek 
bir paylaşım içerisinde “2”, hatta çok kereler “3” kişinin 

“Tandem – Ortak – Kolektif Liderliği” ne geçilmesi zorunlu 
oluyor.
Örnekleyelim:
Dünya
Jeff Bezos + Paul Allen + Bill Gates  Microsoft
Larry Page + Sergey Brin  Google
David Packard + Bill Hewlett  HP
David Filo + Jerry Yang  Yahoo
Ben Cohen + Jerry Greenfield  Ben & Jerrys
Akia Morita + Masaru İbuka Sony
Daimler + Benz  Mercedes – Benz
Steve Wozniak + Steve Jobs  Apple
Charles Saatchi & Maurice Saatchi   Saatchi 
Bob Noyce & Gordon Moore Intel
Charles Pfizer & Charles Erhart Pfizer

Türkiye
Fevzi Akkaya + Sezai Türkeş STFA
Şarık Tara + Sadi Gülçelik ENKA
İzzet Özilhan + Kamil Yazıcı Anadolu Holding
Necati Akçoğlılar + Feyyaz Berkar +  Ali Nihat Gökyiğit 
 Tekfen
Üzayir Garih + İshak Alaton  Alarko
Sena Kaleli + Semra Güler  Kamil Koç
Mehmet Altınok + Necla Altınok  Tesla 
Emin Hitay + Alphan Manas Teknoloji Holding
Yukarıda adları verilen kurum ve kuruluşlar dünyanın ve 
ülkemizin en başarılı işletmelerinin başında yer almıyor-
lar mı? u
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Geçen yılı geride bırakıp; yeni 
bir yıla başlarken; beklenti ve 
hedeflerimiz paralelinde herkes 

gönlünden geçenleri dileyip yeni yıla 
umutla girdi.Gelecek yıla ait temenniler 
ve umutlar en güzel şekilde dile getiril-
di.Umarım  her şey gönlümüzce olur..
Bu yılın sektörümüz ve çalışanları için 
ve tüm bireyler için öğrenme/öğreti yılı 
olmasını diliyorum.
Gerek iş hayatımızda,  gerekse toplum 
ve aile hayatımızda her şeyin çabuk 
değiştiği, çok öğrenmemiz gereken bir 
çağda yaşıyoruz.
Öğrenmemiz gereken o kadar çok şey 
var ki hepsini yazmaya yerimiz yetmez 
ve yazmakla bitmez. Burada belli bir-
kaç konu üzerinden öğrenmenin öne-
minin üzerinde duracağım. 
Sayın Uğur Tandoğan hocanın; öğren-
menin önemi ile ilgili kaleme aldığı yazı, 
konuya mükemmel ışık tutuyor.  Bu ya-
zıdan alıntılarla (Yararlanarak)  öğren-
menin gereğini naçizane paylaşmaya 
çalışacağım.
Öğrenmenin gerekli olduğunu öğren-
meliyiz. Her konuda hızlı değişimin ya-
şandığı bir yüzyılda yaşıyoruz. Çevre-
mizde ne olup bittiğini anlamak, deği-
şime ayak uydurmak için öğrenmenin 
gerekli olduğunu öğrenmek gerekiyor. 
Öğrenmenin sadece okulda başlayıp 
okulda biten bir süreç olmadığını, tüm 
yaşam boyunca sürmesi gerektiğini 
öğrenmeliyiz. 
Öğrenmenin bir maliyeti olduğunu 
öğrenmeliyiz.
Kolaycı bir toplum yapımız var. Kimse, 
öğrenmek için bir maliyet ödemek is-
temiyor. 
Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olma-
nın, bedeli yüksek bir maliyet içerdiğini 
öğrenmeliyiz.

Bilmek istiyoruz, hatta daha kötüsü de 
bildiğimizi zannediyoruz, ama bilmek 
için öğrenmek, öğrenmek için bir ma-
liyet ödemek gerektiğini anlamalıyız. 
Öğrenme merak ister, sabır ister ve 
alın teri ister. Bu maliyeti ödemeye ha-
zır olmamız gerektiğini bilmeliyiz.
Dinlemeyi öğrenmeliyiz.
Dinlemek ayrı şey, anlamak ayrı şey 
demiş büyüklerimiz.
Adam gibi dinlemek,  öğrenmek için 
gerekli olan önemli bir yoldur. Ama 
bilhassa birbirimizi dinlememek, toplu-
muzda çok yaygın bir salgındır. Örne-
ğin; okulda öğrenci, hocayı dinlemiyor, 
hoca öğrenciyi dinlemiyor; çalışanlar, 
yöneticiyi dinlemiyor. Müşteri hizmetle-
ri müşteriyi dinlemiyor. Eğer öğrenmek 
istiyorsak dinlemeliyiz,  kulaklarımızı, 
beynimizi ve yüreğimizi açarak gönül 
kulağı ile dinlemeliyiz.
Konuşmayı Öğrenmeliyiz.
Tartışmak yerine konuşarak birbirimizi 
anlayabileceğimizi öğrenmeliyiz. Her 
halükarda yapıcı ve güzel konuşmanın 
olumlu etki yarattığına çok kere tanık 
olmuşuzdur. “Tatlı dil yılanı deliğinden 
çıkarır”mış  derler. Konuşarak düşün-
celerimizi, öngörülerimizi, korkularımı-
zı, sevinçlerimizi, dertlerimizi, sevgimi-
zi ve dahası kendimizi ifade ediyoruz. 
Bu önemli özelliğimizi en güzel ve et-
kin şekilde kullanmayı öğrenmeliyiz.
Okumayı öğrenmeliyiz.
Öğrenmek için sadece dinlemenin yet-
meyeceğini öğrenmeliyiz. Okumanın 
da gerekli olduğunu bilmeliyiz. Toplum 
olarak; hayatımızın her alanında çok 
önemli rolü olan okuma alışkanlığımız 
maalesef gelişmemiş. Okuma alışkan-
lığımızı geliştirmeyi öğrenmeliyiz.
Çeşitliliğin zenginlik olduğunu öğ-
renmeliyiz.
Hiç düşündünüz mü? Doğadaki renk-
ler tek renk olsa idi; ya da insanlar 
birbirinin kopyası olsa idi. Yaşam ne 
kadar tekdüzen, ne kadar sıkıcı olur-

du. Bazen insanların başkalarını da 
kendi rengine boyamak istediğine, ya 
da insanları “ bizden, sizden ” diye 
ayırdıklarına tanık oluyoruz. Halbuki 
ne büyük zenginliktir çeşitlilik. Ülke-
mizdeki bu zenginliğin tadını çıkarmayı 
öğrenmeliyiz.
Başkasına saygının, aslında kendi-
mize saygı olduğunu öğrenmeliyiz. 
Saygı, büyük şehirlerdeki kaybolan 
yeşil gibi, yaşamımızı hızla terk ediyor. 
Her yerde saygısızlığın  egemenliğini 
görmek mümkün.. Örneğin, topluma 
örnek olması gereken kişiler bile bu 
hastalığa yakalanıp kötü örnek ve say-
gısız olabiliyor kimseye saygı göstermi-
yor. Saygı herkes için koşulsuz bir hak-
tır, Saygıyı öğrensek ve herkesin hakkı-
na saygılı olabilsek birçok şey kolayca 
çözülecek. Peki, neden başkasına say-
gı göstermiyoruz? Herhalde kendimize 
saygımız yok da ondan.  Mutlaka ken-
dimize saygı duymayı öğrenmeliyiz.
Yaşamayı, inanmayı, yararlı olmayı, 
olumlu olmayı, sorumlu davranmayı, 
yardımlaşmayı ve dahası bize verilen 
emanet hayatı en güzel şekilde yaşa-
mayı öğrenmeliyiz. 
Öğrenmenin gerekliliği üzerine bu ka-
dar laf ettikten sonra; Galvanizi öğren-
menin ve öğretmenin gerekliliğini be-
lirtmeden geçmek olmaz.    Galvanizin 
hayatımızdaki önem ve amacını öğren-
meliyiz ve öğretmeliyiz.
İnsan bildiği şeyi bilmeli, bilmediği şeyi 
bilmediğini de bilmelidir; gerçek bilgi 
budur. 
Bilgi insanı kuşkudan; iyilik acı çek-
mekten ve kararlı olmak ise korkudan 
kurtarır. 
Düşünmeden öğrenmek zaman kay-
bettirir. Bir şeyi öğrenmeden ileri sür-
mekse tehlikelidir.
Bilgi ve öğrenmeye dair Konfüçyüs ‘ün 
yukarıdaki güzel sözleriyle bitirirken 
hayırlı ve bol kazançlı güzel bir yıl di-
liyorum. u

Öğrenmeyi
     Öğrenmek

Alim KINOĞLU
ALKA Group Galvaniz Tes. Md.

kinoglu@alkagroup.com.tr
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21.Yüzyıla çevresel felaketlerle giriyoruz… 
Küresel ısınma evrenin bilinen tek yeşil ge-
zegenini tehdit ediyor. Endüstriyel dünya-

nın geldiği son aşamada tüm dünyanın ilgisi Sürdü-
rülebilir Gelişme ,LEED® ve yeşil enerji üzerine çev-
rilmektedir. Tüm sektörlerde malzeme kullanımının 
sürdürülebilir gelişmeye pozitif katkı sunması daha 
yaşanılır bir dünyanın varlık sürecini de uzatacaktır.  
Sanayi devriminden bu yana modern inşaatın hayati 
bir bileşeni olan çeliğin kullanımı, tüm dünya altyapısı 
için sürdürülebilir gelişmeye pozitif katkı sağlayabilir. 
Ancak korumasız bırakılan çelik, korozyona maruz 

kalabilir; dolayısıyla gerçek sürdürülebilirlik için çe-
lik, uzun ömrünü korumak için kaplanmalıdır. Çinko 
ile çelik arasında metalürjik bir bağ kuran SDG, çe-
liği 150 yıldan daha uzun bir zaman dilimi boyunca 
korumak ve on yıllar boyunca bakım gerektirmeyen 
bir korozyon koruması elde etmek için kullanılmıştır. 
Son 300 yıldaki büyüme ve gelişmeden sonra sıcak 
daldırma galvaniz kullanan bir sürdürülebilir gelişme 
devrimi, dünyanın uzun yıllar boyunca güvenli, sağlıklı 
büyüme ve gelişme yaşamasını sağlayacaktır. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME 
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT), NEDİR?
Sürdürülebilir gelişme; gelecek nesillerin ihtiyaçlarını 
karşılama yeteneğini tehlikeye atmadan, mevcut ih-
tiyaçları karşılayan büyüme ve gelişme için üstlenilen 
sosyal, ekonomik ve çevre odaklı sorumluluktur. Daha 
sürdürülebilir bir toplum, ulus ve dünya yaratmak ge-
reklidir ve insan yapımı çevreyi geliştiren geliştirme-

KÜRESEL ISINMAYA KARŞI SDG'NİN 
ÇEVRESEL PERFORMANSI...
SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME 
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT)  

İÇİN SICAK DALDIRMA GALVANİZ'İN ÖNEMİ
Bünyamin HALAÇ
bhalac@galvaniz.com 

İş Geliştirme Koordinatörü
 Marmara Siegener 

Galvaniz A.Ş 

GALVANİZLİ ÇELİĞİN YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ (LCA)

hammadde ve enerji girdisi Bakım girdileri t=0 Enerji girdisi

ÜRETİM KULLANIM

*ÇELİK *Köprüler 
*ÇİNKO METALİ *Aydınlatma Direkleri
*GALVANİZ PROSESİ *Otoparklar

*Kamyon Şasileri
*İşaret direkleri

CO2 Emisyonlar  Çinko Korozyon ürünleri
SO2
vs.

Çelik ve Çinko Geri Dönüşüm Döngüsü (%100)

t  Aşırı zorlu ve korozif çevre koşulları dışında tüm şartlar altında kullanım esnasında hiçbir enerji ve hammadde girdisi yoktur. (75 yıl + )

 Sıcak Daldırma Galvanizlemede doğal olarak oluşan Çinko Oksit, Çinko Hidroksit, ve Çinko Karbonat

KULLANIM ÖMRÜ 
SONU
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ciler (mimarlar, mühendisler, malzeme tedarikçileri 
vs.), şimdiki ve gelecek nesillerin çıkarlarını koruma 
sorumluluğunun büyük bir kısmını omuzlamaktadırlar. 

YAŞAM DÖNGÜSÜ ENVANTERİ (LCI); bir ürünün 
belirli bir miktarının üretiminden kaynaklanan çevresel 
sonuçların, malzeme akışının ve enerji akışının ölçül-
mesini sağlayan çalışmadır.
YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ (LCA); 
TÜM malzeme ve enerji akışının ve aynı zamanda 
hammadde tedariğinden kullanım ömrü sonuna ka-
dar bir ürüne yüklenebilen çevresel etkilerin sistema-
tik analizi için kullanılan standart, bilimsel yöntemdir.
ENERJİ VE ÇEVRE TASARIMINDA (LEED®) Lİ-
DERLİK; yüksek performanslı yeşil binaların tasarı-
mı, inşası ve işletilmesi için üçüncü parti programı ve 
ulusal olarak kabul edilen karşılaştırmalı değerlendir-
medir.  
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinde (LCA) Gal-
vaniz-Boya Karşılaştırması: 
IZA, Five Winds ve PE Int. tarafından gerçekleştirilen 
LCI ve LCA çalışmaların da aşağıdaki hususlar da 
göz önüne alınarak boya ve SDG nin karşılaştırıldığı 
bir vaka çalışması yapılmıştır;
Yüksek geri dönüştürülebilirlik ve düşük çevresel etki-
ye sahip olan çelik, hem galvaniz kaplı hem de boya 
kaplı çeliğin LCA’sında birincil bileşendir. 
Sıcak daldırma galvaniz kullanım ömrü süresince 
bakıma ihtiyaç duymadığından boyaya göre daha az 
çevresel etkiye sahiptir. 
Kullanım ömrü sonunda galvaniz kaplamanın çinko-

su geri dönüştürülür; bu da SDG’yi % 100 geri dö-
nüştürülebilir yapar. Ancak boya, kalıcı atık akışının bir 
parçası olur veya emisyon salımına neden olur.

Kaplamanın toplam çevresel etki üzerinde gösterdiği 
yukarıda yazılı farkları daha kolay anlamak için yayım-
lanmış çevre bilgilerini kullanan aşağıdaki durum ça-
lışmalarını inceleyebiliriz; 

Vaka  Çalışması : Balkon 
Bina ürünleri hakkında Çevresel Ürün Beyanları (EPD) 
çalışmaları ün kazanan VTT Technical Research ,  
aynı tasarıma sahip SDG kaplı ve boya kaplı balkon-
ları karşılaştıran bir yaşam döngüsü değerlendirmesi 
(LCA) hazırlamıştır. Çalışmanın amacı sadece SDG 
uygulanmış çeliğin sürdürülebilirliğini değerlendir-
mek değil aynı zamanda gelecekteki ilerlemeler için 
bir referans noktası oluşturmaktır. Çalışma, çelik her 
iki balkonun da büyük kısmını oluşturmasına rağmen 
kaplamanın LCA profilinin önemli bir parçası olduğu-
nu ortaya koymaktadır. 

Balkonların çevresel değerlendirmeleri aşağıdaki pa-
rametreleri temel almaktadır:

• 60 yıllık kullanım ömrü
• 1.715 lbs (778 kg) galvanize çelik ve 420 ft2 (39 
m2)      
   boya kaplı çelik

• 0,5-1,0 mikron yıllık galvaniz kaplamalı çelik ko-
rozyon 
  oranı



General Galvanizers Association 2012 - İSTANBUL

30 Genel Galvanizciler Derneği

makale

• Boya sistemi: çinkoca zengin 
epoksi primer
  (40 mikron), epoksi ara ürün (160 
mikron), poliüretan 
  üst kaplama (40 mikron)

• Boya bakımı: 15. 30. ve 45 yıllarda 
(ISO 12944)

Burada incelenen çevresel etki kriteri, 
LCI/LCA çalışmasınınki ile aynıdır: bi-
rincil enerji talebi (PED), küresel ısın-
ma potansiyeli (GWP), asitlendirme 
potansiyeli (AP) ve fotokimyasal ozon 
üretme potansiyeli (POCP). Sonuçlar, 
kaplama ömrünün toplam çevresel 
etki üzerinde kayda değer etkiye sa-
hip olduğunu göstermektedir. Boya 
kaplı balkonun ihtiyaç duyduğu üç ba-
kım döngüsü, boya kaplı yapının ener-
ji ihtiyacının neredeyse yarısını oluştururken galvaniz 
kaplı balkon hiçbir ek malzeme ve enerji girdisi gerekli 
kılmamaktadır. Aşağıdaki grafikler; LCA’nın tüm faz-
larının toplam PEDlerini, kaplama nedeniyle tüketilen 
PED yüzdesini ve GWP, AP ve POCP değerlerini gös-
termektedir. 

SDG uygulanmış balkonun birincil enerji talebinin 
23.700 MJ (30,5 MJ/kg) yani boya kaplı balkon için 
gerekli olan 64.700 MJ’lük (83.2 MJ/kg) değerin % 
37’si olduğunu göstermektedir. Eğer boya kaplı bal-
kon bir yıl daha fazla kullanımda tutulursa ek bir ba-
kım döngüsü gerekli olacak ve verilen değerlere daha 
fazla enerji talebi ve emisyon değerleri eklenecektir. 
Ancak diğer taraftan galvaniz kaplı balkonun hiçbir 
bakıma ihtiyacı olmayacaktır. 

İki balkonun enerji talepleri arasındaki fark, kaplama 
için tüketilen toplam enerjinin yüzdesi dikkate alındı-
ğında daha kolay anlaşılmaktadır. Galvanizleme iş-
lemi toplam enerji talebinin sadece % 16’sını teşkil 
ederken boyama işlemi 60 yıllık kullanım ömrü sonun-
da bu değerin % 69’unu teşkil etmektedir . Çalışmaya 
göre herbir boya bakım döngüsü, orijinal üretimde 
tüketilen enerjiye eşit miktarda enerji kullanırken gal-
vaniz 60 yıllık kullanım ömrü boyunca hiçbir bakıma 
ihtiyaç duymadan koruyabilmektedir. Enerji tasarrufu-
na ek olarak GWP, AP ve POCP değerlerinde de dik-
kate değer farklılıklar bulunmaktadır. Bu da SDG nin 
çevresel üstünlüğünü kanıtlamaktadır.

ÖZET 

Sürdürülebilir gelişme, şimdiki ve gelecekteki insan 
yapımı çevrenin hayati bir parçasıdır. Amaç; Gelecek-
ten ödün vermeden günümüz ihtiyaçlarını karşılamak. 
Sıcak Daldırma Galvanize çelik, sürdürülebilir bir 
gelecek inşa etmede eşsiz bir konuma sahiptir. 
Çelik, tek başına modern inşaatın gerekli ve ha-
yati parçalarından biridir ancak korozyona maruz 
kaldığında hakkında duyulan şüpheler, sürdürü-
lebilir gelişme üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. 
Çeliği, sıcak daldırma galvaniz prosesi ile çinko ile 
kaplamak, çeliğin en az çevresel, ekonomik ve sosyal 
olumsuz etkilerle korozyona karşı korunmasını sağla-
maktadır. Dolayısıyla SDG kullanımı, gelecek nesillerin 
sürdürülebilir gelişme hedefine ulaşma yeteneğinden 
ödün vermeden aynı hedefe doğru yol almak suretiyle 
sürdürülebilir evrimi olanaklı kılmaktadır. 
Küresel Isınmanın tüm hayatı olumsuz etkilediği gü-
nümüzde, SDG kullanımının yaygınlaştırılmasının 
önemi ve bu hususu görev edinmiş kişi ve kurumların 
sorumluluğu çok daha artmıştır.
Daha yaşanılabilir bir dünya için SDG nin yaygınlaş-
ması umuduyla,  tüm sektör temsilcilerine sağlıklı ve 
başarılı günler dilerim.

Saygılarımla..

Bünyamin HALAÇ
16/01/2011

Kaynak: IZA,AGA u

  GALVANİZ KAPLAMA   BOYA  KAPLAMA

  ÇELİK   ÇELİK

BALKON KORKULUK İMALATLARI İÇİN KAPLAMA ENERJİ TÜKETİMİ
SDG - BOYA KARŞILAŞTIRMASI

GALVANİZLİ BALKON
TOPLAM ENERJİ  (23.700 MJ)

BOYA KAPLI BALKON
TOPLAM ENERJİ  (64.700 MJ)
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Sıcak Daldırma Galvaniz, demir-
çelik ürünlerin paslanmaya karşı 
uzun yıllar sağlıklı bir şekilde korun-

masını sağlayan kaplama metodudur. 

Bu metotla demir-çelik üstüne kim-
yasal bağ yaparak kaplanan Çinko 
(Zinc) metali, bu malzemeleri paslan-
madan sıra dışı bir şekilde korumak-
tadır.  Koruma süresi malzeme cinsi 
ve malzeme üstüne kaplanan galva-
nizin kalınlığı ile belirlenir.  Galvanizle-
me metodu ile malzemelerin 20 se-
neye kadar tamamen paslanmadan 
korunması mümkün olmuştur.

Sıcak Daldırma Galvaniz İşleminin 
Genel Aşamaları:

Yağ ve Katı Kalıntıların  
Giderilmesi:

Malzeme üzerindeki, katı atık (toz, 
toprak), yağ, gres ve çözünebilir işa-
retlemelerin (tebeşir vs.) giderilmesi 
için çeşitli kimyasal sıvılar kullanılır. 
Bu solüsyonlar, boyalar, asfalt kalıntı-
ları ve kaynak cürufunu malzemeden 
temizleyemezler. Bu tür kalıntılar için 
kumlama veya mekanik temizleme 
yöntemlerine başvurulması gerekir.

Günümüzde yağ ve katı kalıntıların 
giderilmesi için iki tip kimyasal kulla-
nılmaktadır:

1-Sıcak alkali yağ alma

2-Asidik yağ alma.

Asitle Yüzey Temizleme:

Çelik ve dökme demir yüzeyinde olu-

şan pas ve hadde tufalını kaldırıp te-
miz bir metalik yüzey elde etmek için 
malzemeler hidroklorik veya sülfürik 
asit kullanılan banyolara daldırılır.

Günümüzde işçi güvenliği ve çevre 
sağlığı açısında sülfürik asitle çalışan 
galvaniz fabrikası çok azalmıştır.

Suda Yıkama:

Yüzeyde kalan demir kalıntılarını te-
mizlemek için malzemeler sürekli te-
mizlenen su tanklarına daldırılır.

Flux Banyosu:

Hem yüzeyde kalan oksit tabakalarını 
kaldırmak hem de çinko banyosuna 
daldırılmadan önce koruyucu bir ta-
baka oluşturmak ve esas olarak da 
çinko-demir reaksiyonun daha iyi 
gerçekleşmesini sağlamak için mal-
zemeler, çinko klorür - amonyum klo-
rür karışımı bir solüsyona daldırılır.

Kurutma:

Flux banyosundan çıkan malzemeler 
deformasyon riskini azaltmak ve gal-
vaniz banyosuna dalış  sırasında sıvı 
metal sıçramalarına engel olmak için 
100-130 dereceye kadar ön ısıtmaya 
tabi tutulur.

Galvanizleme:

Kurutucudan gelen malzemeler 430-
460°C’ deki çinko eriyiği içine daldırılır. 
Galvanizleme sırasında, demir yüze-
yinden başlayarak, demir-çinko ala-
şımları ve yüzeyde de saf çinkonun 
oluştuğu ve metalurjik bağ ile bağla-

nan kaplama oluşur.

Galvaniz ocağından çıkan malzeme-
ler isteğe bağlı olarak galvaniz kap-
lama işleminden sonra kromat kap-
lama işlemine tabi tutulabilirler. Bu 
işlemdeki amaç malzemelerin uzun 
stoklama veya deniz aşırı yolculuk-
larında beyaz pas (white rust) oluşu-
munu engellemektir.

Galvanizleme işlemi sonrası mal-
zemelerin yüzeyleri incelendiğinde, 
özellikle üretimleri esnasında değişik 
tür çelikler yada demirler kullanılarak 
imal edilmiş olanların yüzeylerinde, 
değişik renk tonları gözlemlenir. Bu-
nun nedeni tamamen farklı çelikler, 
demirler kullanılmasıdır. Değişik mal-
zemelerin ısı kapasiteleri ve içlerine 
giren ısıyı dışa atma zamanları, kom-
pozisyonları değişiktir. Bu yüzden 
üzerlerinde soğuyan galvaniz kap-
lamanın da renginde değişimler ola-
bilir. Bu değişik tonlardaki galvanizin 
malzemeyi korumak konusunda, her 
noktası homojen ve düzgün renkte 
olan galvaniz kaplamadan hiçbir farkı 
yoktur.

Bunun dışında, galvanizlenen mal-
zemelerin tek parça üretilmiş olanla-
rında da renk farklılıkları olabilir. Bu 
genelde malzeme içerisinde bulunan 
Si (Silicon) oranından kaynaklanır. Si 
oranı % 0 ila %0.05 arası veya %0.15 
ile %0.22 arasında olmayan çelikler-
de böyle renk farklılıkları olabilir. Aynı 
tip renk farklılıkları C (Carbon) oranı 

Sıcak daldırma     
Galvaniz

Tolga GÜNEŞ
tgunes@mitas.com.tr

Mitaş Galvaniz Satış ve Pazarlama 
Müdürü
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%0.25’den fazla ve/veya P (Phospho-
rous) oranı %0.05’den fazla ve/veya 
Mn (Manganese) oranı %1.35’den 
fazla olan çeliklerde de gözlemlene-
cektir. 

Bu renk farklılıklarının olması galvaniz 
kaplamanın kesinlikle kalitesiyle veya 
kalınlığıyla alakalı değildir. Dolayısıyla 
renk farklılıkları galvaniz kaplamanın 
iyiliğinin değerlendirilmesinde kulla-
nılamaz. Kaplamaların bir kaplama 
kalınlığı ölçme cihazı (mikrometre) ile 
ölçülmesi ve kontrol edilmesi en doğ-
ru yöntemdir.

Boya Kaplama ile  
Galvaniz ’in Koruma  
Farklılıkları:

150 yıl önce keşfedilmiş olan galva-
niz kaplamanın yaygınlaşmasından 
önce, demir-çelik ürünlerin sadece 
boya yapılarak paslanmaları önlen-
meye çalışılmıştı. Fakat demir-çelik 
malzemeler üzerine yapılan boya, 
en ufak bir çarpma ile çıkması veya 
boya ömrünün bitmesi ile etkisiz hale 
gelerek malzemelerin hemen bu 
alanlardan başlayarak paslanmasına 
yol açıyordu. Daha sonra ise ortaya 
çıkan ve malzemede ilerleyen bu 

paslanmalardan dolayı yenilenmek 
zorunda kalan malzemelerin fiyatla-
rı hesaplandığında, maliyetlerin çok 
fazla olduğu görülüyordu. 

Galvanizlenmiş malzemenin herhan-
gi bir kısmının çarpması ve galvaniz 
kaplamasının tahrip olması halinde, 
kaplamasını yitiren bölge etrafındaki 
Çinko metalinin kendini bu bölgeye 
iterek bu alanı doldurması, okside 
olması ve kaplanan metale olacak 
zararı tamamen kendi üstüne alması 
çok önemli, eşsiz bir özelliktir.

Boyama ile 1-2 sene sağlam kalması 
sağlanan malzemelerle karşılaştırıldı-
ğında galvaniz, 5 ila 10 kat daha uzun 
süren, etkili ve kapsamlı bir koruma 
sağlamaktadır. Önceki paragrafta 
belirtildiği gibi bölgesel çarpma ve 
kaplamanın bozulması esnasında bu 
alanları da korumaya alması ve bura-
ların paslanmamasını sağlaması ben-
zersiz koruma sağladığının kanıtıdır.

Galvanizlenen metaller daha sonra 
kullanılacakları yerlere göre estetik 
görünüm veya korozyondan önleme 
maksatlı uygun renklerde boyanabi-
lirler. Galvanizlenmiş metallerin bo-
yanmasında uygun boyama yöntemi 

uygulanmalıdır. Galvanizcilerle ve 
profesyonel boyacılarla bağlantıya 
geçerek uygun yöntem belirlenmeli-
dir. Örnek olarak aşağıdaki uygulama 
verilebilir;

1. kat : Etch primer = 8-10 mikron

2. kat : Epoxy astar = 30-50 mikron

3. kat : Sentetik, akrilik veya polyure-
tan son kat = 30-50 mikron

Türkiye’nin Dünya  
Galvanizindeki Yeri:

Dünyadaki galvaniz kaplama miktar-
larını incelediğimizde, gelişmiş ülkeler 
diye nitelendirdiğimiz Avrupa ülkeleri 
ve Amerika’da yapılan kaplama mik-
tarının ülkemizle kıyas götürmeyecek 
kadar yüksek olduğunu görmekteyiz. 

Sıcak daldırma galvaniz ilk yatırım-
da boya kaplama ile kıyasladığımız-
da pahalı gibi görünmektedir. Fakat 
galvanizin ömrünü 20-30 yıl olarak 
düşündüğümüzde boyaya göre ne 
kadar ucuz kaldığı rahatlıkla görüle-
cektedir. Bunun yansıması da uzun 
vadede ülke ekonomisinde küçüm-
senmeyecek rakamların tasarrufu an-
lamına gelmektedir.. u

Yönetim Kurulumuz 20 Ocak 2012 tarihinde toplandı. 
Gündemde Çürük asit konusu ve İZA’dan Mr.Frank 

Goodwin ile görüşme 
konuları vardı.

Önce  Alman Firma-
sı teklifi görüşüldü. Bu 
yatırımın nasıl karşıla-
nabileceği tartışıldı. İş-
letmelerin düzenli çü-
rük asitlerini bu tesise 
vermeleri ve rejenere 
edildikten sonra almayı 
taahhüt etmeleri konu-
sunda üyelerden bilgi 
amaçlı bir anket yapıl-

ması ve  üyelerin eğilimine göre strateji belirlenmesi-
ne karar verildi.

Mr. Goodwin ile 
yapılan toplantıda 
ise Dünya’da ve 
Avrupa’daki Çinko 
üretim ve tüketim 
miktarları ve derne- 
ğimizin galvanizi ta-
nıtmak ve Türkiye’de 
kullanımını artırmak 
için izleyeceği stra-
tejiler görüşüldü ve 
tartışıldı.  u

YENİ YILIN İLK TOPLANTISI
IZA (International Zinc Association) ile YAPILDI
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Etkinliğe, İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Muhammed Şahin, Yalova Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. M. 

Niyazi Eruslu, Beykent Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. M. Emin Karahan, 
İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Sadriye Küçükbayrak Os-
kay, bölümün emekli öğretim üyeleri,  
akademisyenler, İTÜ mezunu meta-
lurji ve malzeme alanında yer alan 
farklı sektörlerin temsilcileri ve öğren-
ciler katıldı. 

İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühen-
disliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gül-
tekin Göller yaptığı konuşmasında; 
bölümün mevcut altyapısının dünya 

standartlarında olduğundan, 2007 
ve 2010 yılları arasında çok ciddi 
savunma projelerinin altına imza 
attıklarından bahsetti. Ayrıca Göller 

“İTÜ’nün pek çok bölümü gibi Me-
talurji ve Malzeme Bölümü de 2004 
yılında Amerika’daki Mühendislik ve 
Teknoloji Programları Akreditasyon 

Kurulu “ABET”  tarafından akredite 
edilmiştir. 2010 yılında gerçekleş-
tirilen son denetim sonrasında ise 
eğitim programlarımız 6 yıl daha ak-
redite edilmiştir. Bu akreditasyonla 
birlikte eğitim programımızın ürünü 
olan mühendislerimiz de dünya stan-
dartlarında olduklarını bir kere daha 
kanıtlamışlardır.” dedi. Prof. Dr. Göller,  
bölüm olarak 2011 yılında, bağımsız 
bir kuruluş olan QS World University 
Rankings tarafından, eğitim öğretim 
uluslararası görünüm ve iş alanı ya-
ratma kriterleri değerlendirilerek yapı-
lan sıralamada, Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümleri içerisinde ilk 
200’e girmenin haklı gururunu yaşa-
dıklarını ifade etti. 

Emekli Bölüm Başkanları Prof. Dr. 
H.Erman Tulgar ve Prof.Dr. Ali Fuat 
Çakır’ın konuşmalarını takiben İTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin’e, 
emekli bölüm başkanlarına, mezun-
lara ve etkinliğin düzenlenmesine 
katkı sağlayan şirket temsilcilerine 
plaketleri takdim edildi. 

İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 
50. Yılını Kutladı

 İstanbul Teknik 
 Üniversitesi Kimya-Me-
talurji Fakültesi, Metalurji ve 
Malzeme Mühendisliği Bö-
lümü 50.Yılını İTÜ Ayazağa 
Kampüsü Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen etkinlikle kutladı. 
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“Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını” ko-
nulu konuşmasında Bölüm Öğretim 
Üyelerinden, İTÜ Öğrenci İşleri Deka-
nı Prof. Dr. Yılmaz Taptık; Mühendisle-
rin sürekli değişen ve gelişen tekno-
lojinin takipçisi ve üreticisi olabilmek 
için öğretimlerinin kişisel hayatların-
da da devam ettirmelerinin önemine 
dikkat çekerken, bu nedenle sürekli 
okuma gerekliliğini vurguladı.   

“Türk Çelik Sektöründe Büyümenin 
Temel Dinamikleri” konferansıyla De-
mir Çelik Üreticileri Derneği Dr. Veysel 
Yayan, sektörün umut vaat edici geli-
şimlerini ve sektöre ilişkin bilgileri yerli 
üreticilerin güncel üretim, satış ve ka-
pasite değerleri ile ifade etti. “Erdemir 
ve Demir - Çelik Sektörü" konulu Ke-
mal Şahbazoğlu’nun konuşmasıyla 
öğleden önceki etkinlik sonlanırken, 
öğleden sonra 21. Yüzyılda Malzeme 
Bilimi ve Ar-Ge faaliyetlerinde Türkiye 
ve yurtdışında Arge çalışmalarındaki 
gelişmeleri ve Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliğinin bu çalışmalardaki 
yerini Argonne Ulusal Laboratuvar-
larından Dr. Ali Erdemir’in konuşma-
sıyla başlamış ve  "Malzeme Tekno-
lojilerinin Savunma Sanayindeki Yeri’ 
konulu konuşmayı MSB Arge Daire 
Başkanı Yük. Müh. Kıdemli Albay 
Mahmut Bayrak tarafından yapılmıştır.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Özel 
Kalemi Osman Kara’nın ‘‘Türkiye’nin 
Enerji Politikaları’’ konulu konuşmala-
rında ülkemizin enerji stratejilerinden 
bahsedilmiştir. Türkiye ve Dünyada 
Alüminyum Sektörünün Gelişimi ve 
Sektörde Metalurji ve Malzeme Mü-
hendisliğinin önemi konulu konuşma-
sında Asaş Yönetim Kurulu üyesi Mü-
hendis Safa Bayar Yavuz, alüminyum 
sektörünün ülkemizde gün geçtikçe 
geliştiği ve yeni yatırımlarla yaratı-
cı ve güçlü eğitim altyapısına sahip 
mühendislere ihtiyacın artacağından 
bahsetmiştir. Türkiye ve Dünyada Ba-
kır konulu konuşması ile Sarkuysan 
Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin 
Çaycı ise bakır sektörünün ülkemiz 
açısından önemini vurgulamıştır.  

Öğleden sonra düzenlenen ikin-
ci oturumda Tolun Vural, Ülkemiz-
de seramik sektörünün gelişimi ve 
sektörün gelecekteki hedeflerinden 
bahsetmiş, Ahmet Erciyas dünyada 
önemli bir enerji köprüsü görevi gö-
ren ülkemizde bu sektördeki boru 
ihtiyacının önemini ve ülkemizde bu 
sektörün gelişimi özetlemiştir. Arpaş 
Fabrika müdürü ülkemizin kıymetli 
metallerinden altın sektöründeki de-
ğişimler, beklentiler ve sektörde Me-
talurji Mühendislerinin katkısını dile 
getirirken, Metalurji ve Malzeme Mü-

hendisliğinde Farklı Çalışma alanları 
isimli konuşması ile Doç. Dr. Vedat 
Akgün, tasarım ve malzeme seçimi-
nin tüm sektörlerde ürün ve proses 
tasarımında oldukça önemli olduğu 
ve Metalurji ve Malzeme eğitimi almış 
olmasının çalıştığı farklı sektörlerde 
problemlerin çözümünde fark yarat-
tığını belirtmiştir. 

Son konuşmacı Elginkan Vakfı müdü-
rü İlhan Üttü ise Üniversite-Vakıf –Sa-
nayii ilişkileri isimli konuşması ile bu 
üç bileşenin birbirlerine katkılarının 
ülke gençliği, ekonomisi ve sosyal 
sorumluluk bilincinin gelişmesi açı-
sından önemini vurgulamıştır. 

Konferans sonunda konuşmacılar, 
sponsorlar, akademisyen ve öğrenci-
lerin katıldığı bir Gala yemeği ile 50. 
Yıl Kutlama etkinliği devam etmiş ve 
Yemekte; bölümde görev yapmış ve 
emekli olmuş öğretim üyelerine, bö-
lüm başkanlarına, bölümde görev 
yapmış ayrılmış akademik ve idari 
personele, aramızdan ayrılan öğretim 
üyelerinin anısına değerli ailelerine, 
bölüme destek vermiş diğer üniver-
sitelerden akademisyenlere ve bö-
lümde halen başarı ile görev yapan 
personele ve 50. Yıl kutlamalarında 
görev alan akademisyenlere bu gü-
nün anısına plaketleri verilmiştir.   u
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GALDER  Yönetim Kurulu 
başkanı; İTÜ Kimya Meta-
lurji Fakültesi Bölüm Başka-

nı Prof. Dr. Gültekin Göller’in daveti 
üzerine  20 Aralık 2011 Salı günü 
Metalurji Mühendisliği öğrencileri 
ile KARİYER GÜNLÜĞÜ etkinliğin-
de buluştu. 

İş hayatına atılacak öğrencilerin ne-
lere dikkat etmeleri gerektiğini ken-
di yaşamından da örnekler vererek 
anlatan Alkumru; konuşmasında şu  
konu başlıklarına yer verdi. 

“Çok bilmenin yetmediğini" bu bil-
giyi çalışma ve uygulama ile des-
teklemek gerektiğini "tecrübenin" 
önemli olduğunu, hata yapmaktan 
korkmamak gerektiğini, insanın 
hatalarından çok şey öğrendiğini 
örneklerle anlattı. Yenilemeyecek 
zorlukların olmadığını bu zorluk-

ların üstesinden gelinebileceğini, 
ekip çalışmasının önemli ve  başa-
rı için gerekli olduğunu vurguladı.

“Çözüm Odaklı Olmak” başlığını 
anlatırken de GOETHE’nin “Çö-
zümde rol almayanlar, sorunun 
bir parçası olurlar" şeklindeki ünlü 
sözünü hatırlattı. “Yaratıcı" olma-
nın, Ar-Ge ve Üretim Geliştirme 
konularının önemine de yer veren  
başkan; Araştırma ve Geliştirme  
çalışmalarına mutlaka yer verme-
lerini, rekabetin fiyatta/maliyette 
ucuzlukta, zamanında teslimde, 
esneklikte, kalitede ve farklılıkta 
olduğunu bunun için de Ar-Ge’ 
nin gerekliliğini taklitçilikle bir yere 
varılamayacağını inovasyondan/
yenilikçilikten ve öneminden  uzun 
uzun söz etti. 

Genç mühendis adaylarının  ilgi ile 
izledikleri konuşmasında galvaniz 
sektörünün büyüklüğüne ve Meta-
lurji Mühendisleri’ne ihtiyacı oldu-
ğuna da yer veren Alkumru, Gal-
vanizin önemini ve demir ve çeliği 
korozyondan korumak için galva-
nizlemenin şart olduğunu anlattı. 
Böylece 40-50 yıl gibi bir sürede 
çeliğin korozyondan korunabilece-

ğini ülkemizin de milyarlarca dolar 
tasarruf sağlayabileceğini sözleri-
ne ekledi.

İş başvurusunda bulunurken sınıf-
taki tüm öğrencilerin birbirinin rakibi 
olduğunu, rekabette bir adım önde 
olmak için çok çalışmak gerektiği-
ni, ancak dinlenme ve hobilerin de 
ihmal edilmemesi gerektiğini, genç 
mühendis adaylarına öğütleyerek 
konuşmasını tamamladı. u

GALDER Yönetim Kurulu Başkanı'ndan

Metalurji Mühendisi 
adaylarına öğütler

         İş hayatına atılacak öğren-
cilerin nelere dikkat etmeleri 
gerektiğini kendi yaşamından 
da örnekler vererek anlatan 
başkan; konuşmasında şu  
konu başlıklarına yer verdi.
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Yıldırımdan Korunma ve Top-
raklama Derneği (YILKODER), 
27 Aralık 2011 Salı günü 

Ankara’da “Yıldırımdan Korunma ve 
Toprakla Tesislerinde Standartlar ve 
Uygulamalar” konulu çalıştayını ger-
çekleştirdi.
YILKODER Yönetim Kurulu Üyesi 
Tuğcan Tekin,  derneklerinin önce-
likli amacının sektörde faaliyet gös-
teren firmaları, şahısları ve sektörle 
ilgili kurumları bir araya getirerek 
bilgi paylaşımını artırmak, ulusal ve 
uluslararası standartlara ve mevzu-
atlara uygun projelendirme, üretim 
ve tesisat çalışmaları yapılmasını 
sağlamak olduğunu; bu doğrultuda, 
üniversiteler, ilgili mühendis odaları, 
kamu kurumları ve sektör bileşenleri-
ni bir araya getirerek bilimsel, teknik 
ve ekonomik kriterler dahilinde taraf-
sız bir tartışma ve paylaşma ortamı 
oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. 
Kartal Metal Galvaniz firması adına 
konuşan  Tekin Kartal, yıldırımdan 
korunma ve topraklama malzemele-
rinde galvaniz kaplamanın önemini 
anlattı. Galvaniz kaplamanın malze-
melere önemli özellikler kazandır-

dığını belirten Kartal, standartlara 
uygun yapılmayan malzemelerin 
toprak altında bozulmaya uğrayaca-
ğını ve topraklama tesislerinde zarar 
meydana getireceğini belirtti. 
Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Cengiz Taplamacıoğlu’nun modera-
törlüğünde gerçekleşen ikinci otu-
rumda ise yıldırımdan korunma ve 
topraklamanın her zaman gündem-
de olan bir konu olduğu, özellikle yıl-
dırım sebebiyle yaşanan can ve mal 
kayıplarının önemine değinildi. Top-
raklama konusunda önemli bir bilgi 
eksikliğinin yaşandığını söyleyen 
Taplamacıoğlu, standartlar ve uygu-
lamalar konusunda zaman zaman 
üniversitelere başvurulduğunu ve bu 
toplantının bu konuda katkı yapma-
sını beklediğini ifade etti. 
Panelde söz alan Fizik Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu İkinci Başkanı 
Çetin Tekin, Türkiye’de standartların 
ve yönetmeliklerin yetersiz olduğu-
nu ve güncellenemediğini söyledi. 
TSE 622 standardının kaldırılması ile 
2000 yılından sonra radyoaktif para-
tonerlerin satışının yasaklandığını ve 

aktif paratonerle-
rin piyasaya girdi-
ğini söyleyen Te-
kin, ilk 4-5 yıl bu 
ürünlerin yurtdı-
şından ithal edil-
diğini daha sonra 
ise yerli ürünlerin 
piyasaya çıktığını 
söyledi. Özellikle 
son yıllarda yerli 
üreticilerin sayı-
sında önemli bir 
artış olduğunu 

ve belirli bir standart olmamasından 
dolayı denetimsiz firmaların kalitesiz 
ürünleri piyasaya sürdüklerini belirtti.  
Panelde konuşan GALDER Genel 
Galvanizciler Derneği Yönetim Kuru-
lu Üyesi Serdar Kazancı, yıldırımdan 
korunma ve topraklama sistemlerin-
de kullanılan malzemelerde galvaniz 
kaplama sürecini anlattı. Galvaniz 
kaplamanın özelliklerine ve malze-
meye kazandırdığı üstünlüklere de-
ğinen Kazancı; galvaniz kaplama sü-
recini, standartlara uygun yapılan 
galvaniz kaplama ile düşük maliyetli, 
uzun ömürlü, güvenilir, hızlı uygula-
nabilen ve dayanıklı malzemeler elde 
edilebileceğini belirtti. Çelik malze-
meleri açık ortamda korozyondan ko-
rumak için kullanılan en yaygın, güve-
nilir ve ucuz yöntemin çinko kaplama 
olduğunu, galvaniz kaplamalı malze-
melerin kalite kontrolünün kolay oldu-
ğunu ve standartlara uygun olup ol-
madığının kolayca denetlenebildiğini 
de sözlerine ekledi.  u

YILDIRIMDAN KORUNMA VE

TOPRAKLAMA ÇALIŞTAYI'NDA

GALDER de
vardı...
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