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Merhaba;

Değerli Okuyucular,

Değerli Meslektaşlarım

Yakın geçmişte yaptığımız ve yine yakın gelecekte yapmayı planladı-
ğımız dernek çalışmaları ve mevcut gündem konularımızla bu sayı-
mızda sizlerle beraber olmanın sevincini yaşıyoruz.

2011 yılı ekonomisi tüm sektörlerde sıkıntılı ve temkinli geçti. Galva-
niz sektöründe de kar marjlarının düştüğü, işlerin azaldığı, maliyet 
artışlarının önlenemediği, finansal sıkıntıların olduğu ve yatırımların 
durduğu bir yıl olarak geride bıraktık. Ama sektör olarak umutlarımı-
zı ve geleceğe olan güvenimizi koruduk.

2012 yılı ilk ayları durgun geçti, kapasite anlamında daralma göz-
lendi, Sektörümüzün bir büyük firması sahneden çekildi. Bu durum 
tüm sektörün üzüntüsüne sebep oldu. İlkbahar den beri yaz aylarına 
girdiğimiz şu günlerde ise işler oldukça yoğun olmaya başladı ve 
büyük projeler olmasıyla da uzun süreli bir devamlılık dönemine gir-
dik. Galvaniz kaplamanın öneminin anlaşılması ve galvaniz kaplama 
kullanımının artması sektörün gelişmeye açık olduğunun habercisi. 
Bu gelişmelerin varlığı sektörü sevindirmektedir.

Bu sayımızda kongre, fuar, sergi ve seminer gibi bilgi paylaşım yel-
pazesini olabildiğince geniş tutmaya çalıştık. Sektörümüzü yakından 
ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmelerle, dolu dolu güncel ve 
zevkli konularla karşınızdayız.

Çok değerli, bilim adamlarımızın, yazarlarımızın ve sektör temsilci-
lerimizin güncel konularla ilgili bir birinden değerli çalışmalarına yer 
vererek sizlerle buluşturmaya çalıştık.

Yazı dizisi şeklinde birkaç sayı sürecek detayda, bilimsel ve kapsamlı 
konulara makaleler ve anlatımlarla güncel bilgi aktarımını ve mevcut 
bilgilerin de pekişmesini sağlayacak konular üzerinde durmaya çalış-
tık.

Dergimiz siz değerli okuyucularımız, üyelerimiz, yazarlarımız ve sek-
tör temsilcilerimiz sayesinde her geçen gün gelişerek ilgi toplamaya 
devam ediyor. Her konuda desteklerini sürdüren okuyucularımıza, 
Katkılarını esirgemeyen üye ve tedarikçilerimize, bilim ve akademi 
dünyasından değerli hocalarımıza, dayanışma ve yardımlaşmada hiç 
yalnız bırakmayan dost ve dernek kuruluşların yönetimlerine ve çelik 
dünyasının tüm değerli firmalarına yürekten teşekkür ediyoruz.

Sağlıklı, Başarılı ve bol kazançlı günler dileğiyle, esen kalınız.

G E N E L  G A L V A N İ Z C İ L E R  D E R N E Ğ İ
G A L D E R  İ K T İ S A D İ  İ Ş L E T M E S İ

başkandan
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Doğru projelendirilen, doğru malzemeyle doğru imal 
ve inşa edilen yapı güvenlidir. Yüzey koruması; doğru 
imalat için malzemenin ayrılmaz bütünleyicisidir. Ye-
terliliği belgelendirilmiş ehil kişi ve kurumlarla yola çı-
kın, ancak yapılan her işi de kontrol edin. Bunlardan 
biri olmazsa, yapınızın güvenliğini sorgulamak gerekir.

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA), Türkiye’de yapısal 
çeliğin galvanizlenmesini sağlayan genel galvanizciler ta-
rafından dört yıl önce kurulan Genel Galvanizciler Der-
neği (GALDER)’nin oluşumunda - bir nebze de olsa - kat-
kısı bulunduğu için büyük bir mutluluk duymaktadır. Birlik 
ve dayanışmanın güzel bir örneği olarak TUCSA üyesi 
olan GALDER’in yanı sıra bazı büyük galvaniz firmaları 
da TUCSA’nın “tamamlayıcı malzeme üreticileri ve servis 
sağlayıcıları”nın oluşturduğu Grup-4 üyeleri arasında yer 
almaktadır.   

“Birlikten kuvvet doğar” sözüne olan inancımızla iki derne-
ğin dayanışmasının artması yönündeki çabalarımız devam 
etmektedir ve edecektir. Bu dayanışmanın özellikle Yapısal 
Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (YAÇEM)’nin etkinlikleri-
nin paylaşılıp geliştirilmesi açısından da yararlı olacağına 
inanmaktayız. Bu kapsamda, Genel Galvanizciler Derneği 
yetkililerinin girişimi sonunda GALDER Dergisinin her sayı-
sında sizlerle sohbet edebileceğimiz bir köşe oluşturmayı 
düşündük. Bu köşeyi neden mi düşündük? 
• Çünkü çelik ile galvanizin ortak adresinin “eğitim ve 

araştırma” olduğunu ve iki derneğin diğer etkinliklerinin 
bunu izleyeceğini düşündük. 

• Çünkü galvaniz kaplama çeliğe güç katar, çelik galvani-
ze hayat verir, etle tırnak gibi...

Bundan böyle, güncel ve genel eğitim araştırma konula-
rından, çelik yapılardan, hedeflerden ve stratejilerden söz 
edeceğiz bu köşede. “Edeceğiz” diyorum, çünkü sizin 
sorularınızdan, görüşlerinizden ve önerilerinizden yararla-
nacağız ve onlara olanaklar ölçüsünde yer vereceğiz bu 
köşede. Amacımız bu köşeyi “bizim köşemiz” yapmak. 
Yukarıda ve yazılarımızda çelik yapılar deyince, bunu geniş 

anlamda kullandığımız malum. “Çelik yapılar” ile; konuttan 
endüstriyel yapılara, AVM’lerden kamusal yapılara kadar 
her tür binalar ile birlikte, köprüler, kuleler, direkler gibi çelik 
taşıyıcı sistemli yapılar ve onların alt birimlerini oluşturan 
korkuluklar, merdivenler, çelik cephe ve çatı kaplamaları, 
cephe kaplama konstrüksiyonları gibi yapısal çeliğin kulla-
nıldığı tüm yapıları ve yapı elemanlarını kastediyoruz.
İşte onun için yazımızın konusunu “Çelik Yapı ve Galva-
niz” diye belirledik. 
Yapılardan bahsederken çelikle ilgili olarak şunu söylüyo-
ruz: “Bir yapıda çelik, betonarme veya ahşap kullanabi-
lirsiniz. Ancak önemli olan doğru malzemeyi doğru yerde 
kullanmaktır. Bunun için her malzemenin avantaj ve deza-
vantajlarını iyi değerlendirmek gerekir”. Bir gün bunu de-
dikten sonra, yapı malzemesi olarak çeliğin öneminden ve 
homojenlik, hafiflik, süneklik, estetik, ekonomiklik gibi bir 
çok üstünlüklerinden bahsedince bir okurumuz şunu sor-
muştu: “Peki, bu çeliğin hiç mi hassasiyeti yok? …” 
Çelik malzemenin iki hassasiyeti; korozyon ve yangın da-
yanımı olarak bilinir. Her ikisi üzerinde de bilimsel çalışma-
lar çok ilerlemiş, bazı iddiaların bilinmezlikten kaynaklanan 
aşırı güven gereksiniminden, bazılarının da o zamanki 
teknolojik yetersizlikten kaynaklandığı görülmüştür. Günü-
müzde bilinçli önlemler alındığında her iki hassasiyetin de 
korkulacak yanı kalmadığı bilinmektedir.
Korozyonun; oksidasyon (paslanma), deniz kumunda bol-
ca bulunan ve demir ile kolay reaksiyona giren klor, hava-
da bulunan sülfür ve benzeri maddelerin kimyasal etkileri, 
toprak altında, suda veya diğer iletken ortamlarda başka 
bir metalle oluşturacağı pil etkisi (anot-katot ilişkisi sonucu 
katodik etki), korozyonun başlıca nedenleri arasında yer al-
maktadır. Biz bugün çelik neden ve nasıl korozyona uğrar 
konusundan çok, korozyona karşı alınacak önlemlerden, 
özellikle de galvaniz kaplama ile korumadan söz edeceğiz. 
Tabi burada teknik detaylara girmeyecek, genel esaslardan 
bahsedeceğiz. 
Bir metalin kimyasal reaksiyon sonucu meydana gelebi-
lecek korozyondan korunması metalin korozyona neden 
olan madde ile ilişkisinin kesilmesiyle mümkün. Bunu da 
genel olarak galvaniz ve boya kaplama kullanarak, bazen 
ankraj başları gibi özel durumlarda da koruyucu yağlarla 
yapıyoruz. Mimarları ve yatırımcıları en çok düşündüren ko-
nulardan biri: Galvaniz mi, boya mı?
Doğal olarak, biz burada “galvaniz iyidir” veya “boya iyi-
dir” gibi bir yorum yapmayacağız. Yukarıda belirttiğimiz 
gibi doğru malzemeyi doğru yerde kullanmak esastır. Bu-
nun seçimini hiç şüphe yok ki, şartlara bağlı olarak yatırım-

ÇELİK YAPI ve
GALVANİZ

H. Yener GÜR'EŞ
TUCSA 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
yenergures@gmail.com
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cı veya danışmanları ile koordineli olarak proje müellifleri 
yapacak. Biz aşağıda, her ikisi ile de ilgili bazı noktalara 
dikkat çekmeye çalışacağız. 
Korozyona Karşı Koruyucu Kaplama Öncesi Soruları
İster boya, ister galvaniz seçimi olsun, karar vermeden 
önce aşağıdaki gibi bazı temel soruların sorulmasına ih-
tiyaç var:
• Korumanın ömrü ne kadar olsun? (Burada maliyet / et-

kenlik ölçütü ve ileride yapının tipine balı olarak koroz-
yondan koruma kaplamasının tamirinin mümkün olup 
olmadığı da göz önüne alınır)

• Kullanılacak ortam ve onun korozyon kategorisi nedir?
• Darbe dayanımı veya elastikiyet istenmekte midir? 
• Renk, parlaklık gibi estetik tercihler var mıdır, varsa ne-

lerdir? 
Birçok orta ve küçük projede, herhangi bir kalınlık veya ni-
telik hatta sıcak daldırma mı, elektro galvaniz mi yoksa ter-
mal püskürtme galvaniz kaplama mı olduğunu belirtmeden 

“galvanizli malzeme kullanılacaktır” gibi ifadelere maalesef 
rastlamışızdır. Oysa yüzey hazırlama, boya ve galvaniz 
standartları, kullanımı en kolay standartlar arasında yer alır. 
Bunun için tüm çelikçilerin; “Yapı İşleri Teknik Şartname-
si” (http://www.tucsa.org/download/yayinlar/kitaplar/Yapi-
Celigi-Isleri-Teknik-Sartnamesi-070521-Indexed-v3.pdf lin-
kinden ücretsiz indirebilir) ile TS 1715 EN ISO 12329, TS 
EN ISO 8502-8503-8504, TS EN 10326, TS EN ISO 11124, 
TS EN ISO 12944, TS EN ISO 14713, TS EN ISO 14922 ile 
bu şartname ve standartlarda atıfta bulunulan diğer ilgili 
standartları ellerinin altında bulundurmasında yarar oldu-
ğuna inanıyorum.
Galvaniz 
Uzun dayanım süresi istenen yapı elemanlarında, sonra-
dan boya tamiri / yenilemesi zor olan yerlerde, pas payı to-
leransı az olan ince cidarlı (tin gauge) elemanlarda galva-
niz genellikle tercih edilmektedir. Ancak, bazı durumlarda 
estetik nedenlerle boyanın tercih edildiği görülmektedir. Bu 
durumda, istenirse galvaniz üzerine boya uygulamasının 
da yapılması mümkün. Maliyeti arttırmakla birlikte bunun 
hem galvanizin ömrünü uzatma, hem de estetik açıdan 
önemli yararları olduğu bilinmektedir. 
Galvaniz uygulaması genel olarak üç şekilde yapılmakta-
dır: Sıcak daldırma galvaniz, elektro galvaniz (elektrobiri-
kimli çinko kaplamalar) ve termal (ısıl) püskürtme. Her üçü 
de ülkemizde başarıyla uygulanmaktadır. Biz bugün bura-
da yapısal çelik için öncelikli olan sıcak daldırma galvaniz 
konusuna değineceğiz. 
Geçmişte galvanizleme işlemlerinin çevre açısından sakın-
calı olduğu düşünülürdü. Bu konuda galvaniz tesislerimiz 
tarafından, uzman uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve bilgi 
alış-verişi (bench marking) de yapmak suretiyle sağlanan 
iyileştirmelerden sonra söz konusu sakınca en alt düzeye 
indirilmiştir. 
Bütün korozyondan koruma sistemlerinde yüzey hazırla-
ma önemli. Galvanizlemede de bu işlem bir seri banyo ile 

yapılmakta, daha sonra aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 
galvanizleme ve denetim-kontrol işlemi yapıldıktan sonra 
galvaniz kaplanmış çelik malzeme kullanıma hazır hale 
gelmektedir. 

Yukarıda belirtilen galvaniz kaplamanın yalnız çeliğin at-
mosferle ilişkisini kesmekle kalmadığını, aynı zamanda bir 
yandan bünyesindeki çinkoyu feda ederek katodik koruma 
sağladığını, diğer taraftan galvanizin üzerinde oluşan, pasif, 
su ve hava geçirimsiz çinko küfü/pası ile de ilave bir koru-
ma sağladığını göz ardı etmemek gerekir.   
Bütün bunlardan sonra, boyanın estetik güzelliği yanı sıra 
kullanılacağı yere göre galvanizin uzun ömürlü koruması-
nı isteyen bir mimarın her iki kaplamayı birlikte kullanma-
sı yani galvaniz üzerine boya uygulaması da mümkündür. 
Boya teknolojisi bu konuda da önemli ilerlemeler kaydet-
miştir. 
Galvanizin taşınma veya montaj sırasında hasar görmesi 
halinde tamir amacıyla kullanılan soğuk galvaniz kullanma 
olanakları da gelişmiştir. Ancak, uygulamada sıkça görülen 
hata olasılıkları nedeniyle, bu uygulamanın da usulüne uy-
gun olarak yapılması ve kontrolü şarttır. 
Sipariş ve Şartname
Eğer proje veya projenin teknik şartnamesi; uygulan-
ması istenen galvanizin niteliklerini eksik tanımlamış ise, 
galvaniz yaptıracak olan bazı mühendislerin bir siparişten 
önce galvaniz firmasına danışıp, onlardan aldıkları bilgilere 
göre sipariş verdiklerine rastladım. Gerçi Türkiye’de boya 
firmaları gibi galvaniz firmaları da ihtiyaçtan kaynaklı olarak 
böyle bir misyonu üstlenmiş ve dürüstlükle yerine getir-
mektedir ama prensip olarak bu yöntem yanlıştır. Yapılması 
gereken: İlgili mühendisin galvaniz ile ilgili 40-50 sayfa gibi 
bir standardı okuması, sonra da ona göre doğru sorularla 
alım işlemini yönlendirmesidir. 
Galvanizle ilgili standartlardan yukarıda bahsetmiştik. Ko-
nuyu iyi bilenlerin dahi, kullanımı ve anlaşılması kolay olan 
bu standartları bir kontrol listesi gibi zaman zaman gözden 
geçirmesinde yarar var, çünkü bazen en basit şeyleri dahi 
gözden kaçırabiliyoruz. Ve yapılar hep bu gözden kaçanlar 
yüzünden çöküyor…
Sözün özü; ana taşıyıcı malzeme olan çeliğin yüzey hazır-
laması doğru olur, doğru korozyondan koruma yöntem ve 
malzemeleri seçilir ve bunlar doğru uygulanırsa, güvenli 
yapı için gerekli olan en önemli aşamalardan biri yerine 
getirilmiş olur. 
Bu köşede tekrar buluşuncaya dek çelik gibi sağlam ve 
sağlıklı kalınız.  u
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MEB Metal Ltd. Şti. kurucusu, 
dernek üyelerimizden Metalurji 
Yük. Müh. Kadir Kumcu ile gö-
rüştük.
Şirketinizin kuruluşu hakkında 
bilgi verirmisiniz?
1984 yılında İstanbul-Kartal’da ufak 
bir dökümhane şeklinde kuruluşuna 
başlandı. Kısa bir süre içinde sek-
törde büyüyerek Gebze’deki 10.000 
m2 kapalı alana yayılmış olan 2 ayrı 
üretim tesisinde faaliyetlerine devam 
etmektedir.
Galvaniz sektörü ürünlerinin yanın-
da değişik birçok alanda da faaliyet 
gösterdiğinizi biliyoruz. kısaca bu 
alanlardan bahseder misiniz? 

REACH kayıtlı olarak, ISO 9001:2008 
ve FAMIQS Kalite Güvence Sistem-
leri doğrultusunda Türkiye, Avrupa ve 
Uzak Doğu’da kimya, seramik, cam, 
lastik/kauçuk, hayvan yemi, boya, 
tarım/gübre ve galvaniz sektörlerine 
ürünler üretmekteyiz.
MEB Metal yeniliğe ve gelişmeye çok 
önem veren öncü bir firmadır, birçok 
üründe ilklere imza atmış ve uluslara-

rası patentler almıştır. 
Şirketinizin Galvaniz sektörüne 
getirdiği yeniliklerden bahseder 
misiniz?
Galvaniz sektöründen çıkan droslar-
dan Fransız proses yöntemi ile kauçuk 
sektöründe kullanılmaya uygun kim-
yasal ve morfolojik özelliklere sahip 
yüksek kalitede çinko oksit Türkiye’de 
ilk kez MEB Metal tarafından üretilmiş-
tir. Yine galvaniz sektöründen çıkan 
küllerden hayvan yeminde kullanılma-
ya uygun çinko oksit Türkiye’de ilk kez 
MEB Metal tarafından üretilmiştir. Yine 
galvaniz sektöründe kullanılan kristal 
fluks Türkiye’de gerçek anlamda ilk 
kez MEB Metal tarafından üretilmiştir 
daha öncesinde üretilen fluksler çin-
ko klorür ve amonyum klorürün kuru 
kristal formunda karışmasından mey-
dana gelmekteydi ve çinko klorür ve 
amonyum klorür karışımı olarak nitele-
nebilirdi halbuki çinko amonyum klo-
rür kristali yapı olarak ve ergime ısısı 
olarak bu karışımdan farklıdır ve özel 
reaktörlerde üretilir. Yine galvaniz sek-
törü için yapılan hem Türkiye’de hem 
de Dünya’da bir ilk de MEB nikel tab-

letlerdir. Son yıllarda çok popüler olan 
fakat bazı kullanım ve uygulama prob-
lemleri bulunan nikel çinko alaşımları 
ve nikel tozunun yerine yaprak yapıda 
nikel içeren MEB nikel tablet ile çinko 
banyolarına nikel takviyesi problemi 
ekonomik ve pratik bir şekilde çözül-
müş ve Türkiye’deki ve Avrupa’daki 
Galvanizciler tarafından kullanılmaya 
başlanmıştır. Galvaniz sektöründe ya-
şanan bir diğer sorun olan flukslerin 
rejenerasyonu ile ilgili problemi yine 
bir ilk olan MFR (MEB Fluks Regüla-
törü) ile çözmüştür.
Nano Teknolojik alanlarda yaptığı-
nız çalışmalar ve başarılarınızdan 
bahseder misiniz?
MEB Metal, tüm Dünyada devrim nite-
liği taşıyan Nano Teknoloji alanındaki 
yatırımlar, araştırmalar, iyileştirmeler ve 
üretimleri ile Türkiye’de ilkleri gerçek-
leştirmekten gurur duymaktadır. Nano 
teknoloji ile Nano boyutta gümüş üre-
timi ve bu üretimin cilt hastalıklarında 
kullanılması ile ilgili patent MEB Metal 
tarafından alınmıştır, ayrıca Nano içe-
rikli kaplamalar ile hava ve suyun anti 
bakteriyel filtrasyonu ile ilgili patent de 
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MEB Metal tarafından alınmıştır. 

Çin’den sonra Dünyadaki en büyük arı 
kovanı sayısı Türkiye’de olmasına rağ-
men arıcılar hastalıklardan dolayı bü-
yük problemler yaşamakta ve büyük 
kayıplara uğramaktadırlar. Bu problem-
lerin çözülmesi ile ilgili, Arıları hasta-
lıklardan korumak için nano teknolojik 
araştırmalar MEB Metal tarafından ya-
pılmış ve başarılı sonuçlar Uludağ Üni-
versitesi Veterinerlik Fakültesi Parazi-
toloji Anabilim Dalı tarafından saha ve 
laboratuar çalışmaları yapılarak göz-
lemlenmiştir. Sonuçlar Kayseri 1.nci 
Uluslararası Arıcılık Sempozyumu’nda 
sunulmuş ve konu ile ilgili patent baş-
vuruları yapılmıştır.
Besi hayvancılığında karşılaşılan 
problemler üzerine çalışmalar devam 
etmektedir. Sıkça görülen hayvan 
ayak hastalıkları ve ineklerin meme-
lerinde yer etmiş olan hastalıkların iyi-
leştirilmesi ve sütlere karışmaması için 
yapılan çalışmalar devam etmektedir

Son olarak Tarım alanındaki faali-
yetlerinizden bahseder misiniz?
Ülkemiz Dünyanın en zengin Bor Mi-
neral rezervlerine sahip olmasına 
rağmen ülkemizde yetişen bitkilerin 
%60’ında bitkiye yarayışlı Bor eksikliği 
gözlemlenmektedir.
Ayrıca ülkemiz topraklarının %90’ında 
bitkiye yarayışlı çinko elementi ek-
sikliği tespit edilmiştir. Bu iki element 
eksikliği, verimde büyük düşüşlere se-
bep olmaktadır. 
Bu mineral eksikliklerini gidermek için 
Dünyada ilk kez bitkiye yarayışlı form-
da ve yüksek konsantrasyonda Çinko-
Bor gübresi, MEBOR ticari ismi ile 
MEB Metal tarafından üretilmiştir. Böy-
lece var yılı yok yılı olarak da bilinen 
bazı bitkilerin (Örn: Zeytin) bir sene 
meyve verme ve diğer sene meyve 
vermeme problemi de MEBOR kulla-
nımı ile ortadan kalkmış ve her sene 
yüksek verimde kaliteli meyve almak 
mümkün olmuştur. 
Bitkiye özel iz element gübrelerin üre-
timine başlanmış ve bilimsel araştır-

malar sonucunda her bitkinin ihtiya-
cına göre değişik formülasyonda iz 
elementler içeren gübreler Şeker pan-
carı, Ayçiçeği gibi bitkilere özel üretil-
meye başlanmıştır. Çinko ve Kalsiyum 
içerikli özel bir gübre meyvelerin raf 
ömrünü uzatacak şekilde formülize 
edilmiş ve Dünya’da ilk kez, MEB Me-
tal tarafından üretilip piyasaya sürül-
müştür. Yine aşırı sıcaklarda bitkilerin 
fotosentezi yavaşlatmasını ve verim 
kayıplarının oluşmasını engellemek 
için SUNFILM ticari ismi ile bitkilere 
özel koruyucu üretimine başlamıştır. 
MEB Metal; 2008, 2009 ve 2010 yılla-
rında (İMMİB verilerine göre) inorganik 
kimyasallar ihracatçıları arasında Tür-
kiye genelinde ilk 10 şirketten biri ve 
sanayinin kalbi Kocaeli Bölgesi’nde 
de ilk 3 firmadan biridir. MEB Metal 
araştırma ve geliştirme çalışmalarına 
devam ederek hem ülkemize ithal 
edilen birçok kimyasalı bir Türk firma-
sı olarak kendi bünyesinde üreterek 
ekonomiye destek olacak hem de 
Türkiye’ye ve Dünya’ya yeni ürünler 
kazandırmaya devam edecektir. u

Kadir Kumcu Kimdir? 
Kadir Kumcu, 1947 yılında Ankara’da 
doğmuştur. Edirne’ye, oradan da 
Ankara’ya yerleşen Bulgaristan göçmeni 
bir ailenin en büyük çocuğudur. TED An-
kara Koleji’ni başarı ile bitirdikten sonra 
eğitim hayatına Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi Metalürji Bölümü’nde devam 
etmiştir. Bu bölümdeki lisans eğitimini 
tamamladıktan sonra yüksek lisans eğiti-
mini de aynı üniversitenin aynı bölümün-
de tamamlamış ve Metalürji Yüksek Mü-
hendisi olarak 1971 yılında ODTÜ’den 
mezun olmuştur. İş hayatına mezuniye-
tinden hemen sonra baba mesleği olan 
çinko işi ile başlamıştır. 1984 yılında 

ailesi ile İstanbul’a taşınarak Kartal’da 
ufak bir dökümhane gibi çalışan kendi 
işini kurmuş, kısa bir süre içinde işlerini 
büyüterek şu an üretime devam etmekte 
olan toplamda 10.000 m2 kapalı alana 
sahip Gebze’deki MEB Metal tesislerini 
kurmuştur. Bu tesislerde ürettiği çinko 
oksit ürününü dünya devi olan şirketlere 
kalitesiyle kabul ettirmiş ve bu şirketle-
re Türkiye’de ilk ve tek “onaylı tedarikçi 
firma” ünvanlı olarak uzun yıllardır ham-
madde sağlamaktadır. Ürettiği ürünlerle 
Türkiye’de her zaman ilk ve tek olabilme-
yi başarmış, sektörde kendi ismi ve şir-
ketiyle önemli bir yer edinmiştir. Üretimde 
kaliteyi en ön planda tutarak laboratuvar 
ve AR-GE yatırımlarını ilk sıraya koymuş-

tur. İki oğlu ile birlikte çalışan Kadir KUM-
CU, işleri oğullarına devrederek zamanı-
nın çoğunu şirketin araştırma/laboratuvar 
bölümünde AR-GE çalışmalarının bizzat 
başında bulunarak “üretilmeyeni üret-
mek” için çalışmakta ve MEB Metal ürün 
gamına yenilerini eklemektedir. Nano 
teknoloji alanındaki çalışmaları ve üretimi 
ile ülkemizde bir ilke daha imza atmış-
tır. Şirket bugün kauçuk, seramik, boya, 
hayvan yemi, kimya, kozmetik, hayvan-
cılık, tarım/gübre ve galvaniz sektörleri-
ne hammadde ve ürünler tedarik eden 
bir sanayi kuruluşu olarak son beş yıldır 
İnorganik Kimyasallar İhracatçıları ara-
sında Türkiye’deki ilk 10 firma arasında 
yerini almaktadır. 

Ocak - Mart Döneminde 
Türkiye’nin Çelik İhracatı 
Yüzde 10.7 oranında Arttı
Türkiye’nin Ocak-Mart dönemindeki demir çelik 
ihracatı, demir ve demir dışı metaller ihracatı içe-
risindeki çelik ürünleri ile birlikte,  geçen yılın aynı 
dönemine göre, miktar bakımından yüzde 10,7 ar-
tışla 5 milyon tona, değer bakımından da, yüzde 11 
artışla 4.3 milyar dolara ulaştı.

5 milyon ton

Ocak - Mart 
2011

Ocak - Mart 
2012
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Dünya ekonomisindeki daralma 
eğilimi, giderek artan ölçülerde 
Türkiye ekonomisine de yansı-

maya devam ediyor. Demir çelik sektö-
rü açısından baktığımızda, 2012 yılına, 
Ocak ayında gerçekleştirilen tarihinin 
en yüksek aylık ham çelik üretim mik-
tarı ile başlayan çelik sektörümüzün 
üretimi, kısmen enerji kesintilerinden 
kaynaklanan etkenlerle, Şubat ayında 
Ocak ayındaki rekor seviyesinden % 
12 oranında gerilemiş olmasına rağ-
men, geçen yılın Şubat ayına kıyasla 
% 12 oranında artış göstermişti. Mart 
ayında yeniden Ocak ayındaki seviye-
sine ulaşan ve yılın ilk çeyreği itibariyle 
% 13.7 oranında artış gösteren üretim-
de, Nisan ayında yeniden ivme kaybı 
gözlendi. Nisan ayında üretimin, ge-
çen yılın aynı ayına kıyasla % 4.7 ora-
nında sınırlı bir artış gösterirken, 2012 
yılının Mart ayına göre, % 8 civarında 
düşmesi, yılın ilk 4 aylık dönemindeki 
üretim artışının, % 11.4 seviyesine ka-
dar gerilemesine yol açtı. 
Türkiye’nin demir çelik ürünleri ihraca-
tında ise, Ocak-Şubat dönemindeki % 
14.3 seviyesinde gerçekleşen artışın, 
Mart ayında %  6 seviyesinde de olsa 
devam ettiği; Nisan ayında, geçici İM-
MİB verilerine göre, ihracattaki artış 
eğiliminin sona erdiği ve % 6.1 ora-
nında düşüş yaşandığı; Mayıs ayının 
ilk 21 günlük dönemine ilişkin geçici 
verilere göre ise, ihracattaki daralma 
eğiliminin devam ettiği görülüyor. 
Dünya çelik üretiminde de benzer 
eğilimler gözleniyor. Ocak ayında % 
8 civarında keskin bir düşüş gösteren 

dünya ham çelik üretiminin, sonraki 3 
ayda % 2’nin altında kalan sınırlı oran-
larda artış gösterdiği ve yılın ilk 4 aylık 
döneminde artış oranının, % 0.7 se-
viyesinde kaldığı anlaşılıyor. Ocak-Ni-
san döneminde, üretimi % 4.2 oranın-
da azalan AB’nin, yılın ilk çeyreğinde 
toplam çelik ithalatının % 34 oranında 
azalmış olması da, AB ekonomilerin-
deki gerilemeyi net bir şekilde gözler 
önüne seriyor. 
Avrupa Birliği piyasalarındaki durgun-
luk, sözkonusu ülkelere yönelik çelik 
ihracatımızı da olumsuz yönde etki-
lemiş bulunuyor. Yılın ilk çeyreğinde, 
AB’ye yönelik çelik ihracatımız, % 38 
oranında düşüşle, 634.000 tona ge-
rilerken, ithalatımızın % 13 civarında 
artışla, 1.24 milyon tona ulaşmasının, 
AB’den yapılan net çelik ürünleri itha-
latının miktar bazında 7 misli artışla, 
607.000 tona; değer bazında ise, % 
115 oranında artışla, 555 milyon do-
lara yükselmesine sebebiyet verdiği 
anlaşılıyor. Yılın ilk çeyreğinde, AB’ye 
yönelik yassı ürün ihracatımızın  % 63 
oranında azalmasına karşılık, AB’den 
yapılan yassı ürün ithalatının % 9’un 
üzerinde artış göstermiş olması dikkat 
çekiyor. 
Bu açıdan bakıldığında, Standard and 
Poors’un, Avrupa ve dünya piyasala-
rındaki daralmanın, Türk ekonomisin-
de yol açacağı kırılganlığa ilişkin tes-
bitlerinin, içerdiği tüm subjektifliklere 
ve diğer ülkelerle kıyaslandığında, çif-
te standart sayılabilecek bakış tarzına 
rağmen, bazı haklı yönlerinin de bu-
lunduğu hususunun gözardı edilme-
mesi gerekiyor. Gerçekten de, Ocak-
Şubat döneminde % 3 seviyesinde 
bulunan AB’ye yönelik demir çelik 
ürünleri ihracatımızdaki daralma, Mart 
ve Nisan aylarında, % 50 seviyelerine 
kadar derinleşmiş bulunuyor. AB ülke-
lerine ihracatımızdaki keskin daralma-
nın, diğer bölgelere yönelik ihracatla 
telâfi edilmesi amacıyla harcanan 
yoğun gayretlere rağmen, yılın ilk iki 
ayında % 14.3 seviyesinde bulunan 
toplam ihracattaki artışın, Nisan ayın-
da % 6 seviyesine gerilediği gözleni-

yor. Benzer şekilde, yılın ilk çeyreğinde 
% 13.7 oranında artış gösteren ham 
çelik üretimi de, Nisan sonu itibariyle, 
%11.4 seviyesine gerilemiş bulunuyor. 
Üretim ve ihracattaki daralma, Türkiye 
ekonomisini de olumsuz yönde etkile-
yecek unsurlar içeriyor. 
Bu durumun devam etmemesi için, 
başta girdi maliyetleri olmak üzere, 
çok yönlü tedbirlerin alınmasına ihti-
yaç duyulurken, en temel girdilerden 
olan enerji fiyatlarına yapılan birikti-
rilmiş yüksek oranlı zamlar, tüm sek-
törlerin ve demir çelik sektörümüzün 
rekabet gücünü olumsuz yönde etki-
lemiş bulunuyor. Diğer taraftan, Da-
hilde İşleme Rejimi uygulamasında 
karşılaşılan aykırılıklar da, tüm ikazları-
mıza rağmen, bir türlü giderilmiyor. Bu 
durum, yassı ürünlerde rahatsızlık ve-
rici boyutlardaki ithalâtın, yurtiçindeki 
atıl kapasitelere rağmen sürdürülme-
sine imkân sağlıyor.  
Bugün geldiğimiz noktada, endişele-
rin ve negatif algıların gerçeğe dönüş-
memesi için, tüm sanayi sektörlerinin 
ve özellikle çelik sektörümüzün yük-
sek kapasite kullanım oranları ile ça-
lışmasını mümkün kılacak tedbirlerin 
alınmasına ihtiyaç duyuluyor. 
Mevcut olumsuz global ekonomik ko-
şullar ve çelik tüketiminde global dü-
zeyde yaşanan yavaşlama da dikkate 
alınarak, sektörün üretim ve ihracat 
performansının arttırılabilmesini temi-
nen, 

• En azından yaz aylarında puant 
saatlerinin kısaltılması,
• Hafta sonlarında elektrik enerji-
sinin gece tarifesinden fiyatlandırıl-
ması,
• Çevre katkı payı uygulamasının 
kaldırılması,
• Dahilde İşleme Rejimi’nin yerli 
ürün tüketimini teşvik edecek bir 
çerçevede düzenlenmesi

gibi tedbirlerin, daha fazla geciktiril-
meden uygulamaya aktarılmasına ih-
tiyaç duyuluyor. u

PİYASALARDAKİ DURGUNLUK, 

ÇELİK ÜRETİM
ARTIŞINI YAVAŞLATIYOR

Dr. Veysel YAYAN
Genel Sekreter

Demir Çelik Üreticileri Derneği
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Çinko oldukça reaktif bir elementtir ve oksitlenme tabiatı 
vardır. Yeni galvanizlenmiş bir çelik üzerindeki çinko kapla-
mada atmosferik ortamda aşağıda ki reaksiyonlar gerçek-
leşir.

Depolama veya nakliye esnasında, ortamın nemli olması 
nedeniyle çinko yüzeyler, ıslak depolama lekesi olarak da 
adlandırılan beyaz lekeli bir görünüm alabilirler. Yeni galva-
nizlenmiş malzemelerde, özellikle yakın istiflenmiş levhala-
rın ve profillerin köşeleri birbiriyle temas ediyor, nem veya 
yağmur suyunun çabuk kurumamasına neden oluyorsa 
lekelenmeler oluşabilir. Çinko kaplamalar açık havada bı-
rakıldığında, çinko oksit ve çinko hidroksit meydana gelir.. 
Atmosferde mevcut olan karbondioksit bu bileşikleri bazik 
çinko karbonata dönüştürür. Eğer çinko kaplama yüzeyle-
rinin hava ile teması engellenirse dar çatlaklar yeterli dü-
zeyde karbondioksitle temas etmediğinden çinko karbonat 
tabakası meydana gelmez.

Çinko yüzeylerde oluşan geniş çinko oksit ve çinko hidrok-
sit tabakası gözenekli olup çinko yüzeye kuvvetlice bağlan-
mamıştır. Dolayısıyla sudaki oksijene karşı çinko yüzeye bir
koruma sağlamaz. Bu nedenle kaplama yüzeyi nemli oldu-
ğu sürece korozyon devam eder.
Depolama esnasında yüzeyde nemden dolayı lekelenme 
oluşuyorsa parçalar çabuk kuruyacak bir şekilde yerleşti-
rilmelidir. Böylece reaksiyon durdurulur ve koruyucu bir ko-
rozyon tabakası
oluşur. Beyaz korozyon ürünleri, yavaş yavaş aşınır ve kap-
lama yüzeyi sıcak daldırma galvaniz görünümünü alır.
 Beyaz pas oluşumunu önlemek için depolama ve taşıma 
sırasında aşağıdaki önlemler alınmalıdır;

1.	 Yeni galvanizlenmiş ürünlerin taşıma veya depo-
lanma esnasında yağmur yada su buharı ile tema-
sı engellenmelidir ( mümkünse kapalı alanlarda 
depolanmalı ve taşınmalı )

2.	 Galvanizli ürünler dışarıda depolanacaksa; suyun 
yüzeyden kolayca akabileceği ve  tüm yüzeylerin 
kolayca kuruyabileceği şekilde istiflenmelidir,

3.	 Galvanizli ürünlerin yüzeyi birbirine temas ettiril-
memelidir ( araya takoz konulmalı )

4.	 Galvanizli ürünlerin yerle teması kesilmeli, takoz 
ya da paletler üzerine konulmalıdır,

5.	 Stoklama alanlarında aşırı sıcaklık farkı 
olmamalıdır,(max.10 ºC)

6.	 Stoklama alanlarında hava dolaşımı olmalı ve 
rölatif  rutubet  %70’ten fazla olmamalıdır.

ISLAK DEPOLAMA LEKESİ

(BEYAZ PAS)

Serdar KAZANCI
Çepaş Galvaniz Demir Çelik A.Ş. 

Galvaniz Müdürü 
skazanci@cepas.com.tr

 

 

Zn + O2                   ZnO      Çinko oksit 
 
ZnO + H2O            Zn ( OH ) 2       Çinko Hidroksit  (Beyaz Pas )  
 
Zn ( OH ) 2 + ZnO +  CO2               3Zn(OH)2.ZnCO3.H2O Bazik çinko karbonat
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Islak depolama lekesi oluşumu galvanizleme işleminden 
sonra çinko kaplama üzerine pasivasyon yapılması ile ön-
lenebilir. Kromlu ve kromsuz pasivasyon ürünleri kullanıl-
maktadır. Avrupa’da insan sağlığına ve çevreye zararlı olan 
Cr+6  kullanımı yasaklanmıştır. Bunun yerine Cr+3 pasivas-
yon çözeltileri geliştirilmiştir.

Galvaniz kaplama üzerinde yoğun oluşmuş beyaz ve gri 
korozyon ürünlerinin temizlenmesi gerekmektedir. Aksi tak-
dirde çinko kaplama hızlı korozyona uğrayarak işlevini yiti-
recektir. Beyaz pası oluşturan korozyon ürünleri kuru iken 
fırça ile kaplamaya zarar vermeden temizlenmelidir. Eğer 
başarılı olunamazsa %5 lik sodyum dikromat ( veya po-
tasyum dikromat) hacimce %0,1 lik konsantre sülfürik asit 
çözeltisi ile fırçalanarak giderilir. Bu uygulama sert naylon 
bir fırça ile yapılır,30 sn beklenir daha sonra durulanıp ku-
rutulur.2007 yılında Amerikan Galvanizciler Birliği’nin ( AGA 
) yapmış olduğu araştırmada ilginç bir sonuca varılmıştır. 
Beyaz pas ve kalıntılarını temizlemede beyaz sirke en etkili 
ve çevre dostu ürün olarak tespit edilmiştir. Çok şiddetli 
çinko oksit oluşumları fırça ile temizlendikten sonra mut-
laka çinko esaslı boyalar ile tamir edilmelidir. Bu mümkün 
değilse yeniden galvanizlemek gerekir.

Sonuç olarak ıslak depolama lekesi galvaniz kaplamanın bir 
olgusudur. ‘’ Kaplama kalınlığı standartta belirtilen en düşük 
değerin altında olmamak kaydıyla, ıslak depolama lekeleri 
( esas olarak sıcak daldırmalı galvanizleme sonrası nemli 
şartlarda stoklama sırasında oluşan çinko oksit ) ret sebebi 
olmamalıdır. Not: Bazı durumlarda, örneğin çinko kaplanmış 
malzemeye ilave kaplama yapılacaksa müşteri kaplamacı-
dan; depolama ve nakliye sırasında çinko kaplanmış malze-
me üzerinde korozyon ürünleri oluşmasını engellemek için 
önlemler almasını isteyebilir.’’ ( TS EN ISO 1461 )

KAYNAKLAR

1. TS EN ISO 1461 -  ( DEMİR ve ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞ 
MALZEMELER ÜZERİNE SICAK DALDIRMAYLA YAPILAN GALVANİZ 
KAPLAMALAR -ÖZELLİKLER VE DENEY METOTLARI – 2011 )

2. AMERICAN GALVANIZERS ASSOCIATION – CLEANING WET 
STORAGE STAIN FROM GALVANIZED SURFACES ( 2007 )

3. http://www.yuzeyislemler.com/indir/sicak_daldirma_galvaniz.pdf

4. DERYA YALUK - ÇELİK SİSTEMLERİN YÜZEY ÖZELLİKLE-
RİNİN SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMALARA ETKİSİ FİZİK 
ANABİLİM DALI ADANA, 2009   u
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ANAHTAR KELİMELER: CLP, EEC, 
EC, GHS, DSD, DPD, SIEF, KGR, GBF, 
SEE, LD, EEA, İMMİB, İKMİB.

ÖZET :

Tehlikeli Maddeler  Direktifleri ile Teh-
likeli Karışımlar Direktifleri artık tarihe 
karışıyor. “CLP”Tüzüğü;sınıflandırma,
etiketleme ve ambalajlama kriterlerin 
devreye sokuyor.                                                                                                        

Nehirler,göller, denizlere karışan zehir-
li kimyasallar kontrol altına alına-                                               

cak.”CLP”Tüzüğünün ciddi olarak 
uygulanacağına,canlıların rahat nefes                                   

alacağına inanıyoruz.                                                                         

VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstri 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Marmara Üni-
versitesi Teknoloji Fakültesi Plastik 
Mühendisliği Bölümü,Yalova                                                 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Po-
limer Mühendisliği Bölümü’nün                                    

“REACH veCLP”  konularına ilgi duy-
maları memnuniyet vericidir.               

                                  

GİRİŞ :

Maddelerin ve Karışımların Sınıflan-

dırılması, Etiketlenmesi ve Ambalaj-

lanmasına ilişkin EC / 1217 / 2008 

sayılı Avrupa Parlementosu konseyi 

kararı 30.12.2008 tarihinde yayınla-

narak 20.01.2009 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.

İngilizce tam açılımı:

EU Regulation on Classification, La-
belling and Packaging of Substances 
and Mixtures AB üyesi ülkelerde faali-
yette bulunan “ kimyasal madde ve ka-
rışım üreten veya ithal eden “ firmaların, 
CLP tüzüğü usul ve esaslarına göre  

“Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalaj-
lama “ yükümlülüğü mevcuttur.

CLP tüzüğü, Birleşmiş Milletlerin Sı-
nıflandırma ve Etiketleme deki GHS 

“Globally Harmonised Systems” Küre-
sel Uyumlaştırma Sistemi kriterlerine 
uyum amacıyla hazırlanmıştır.

Bir madde veya karışım, CLP tüzüğün-
deki tehlike sınıfları ve kategorilerine göre 
değerlendirilmeli ve sınıflandırılmalıdır.

CLP tüzüğü kademeli olarak: 

DSD: Dangereous Substances Di-

rective ( 67/ 548 /EEC )

Tehlikeli Maddeler Direktifi

DPD: Dangerous Preperations Di-

rective ( 1999 /45 /EC )

Tehlikeli Karışımlar Direktiflerinin yeri-
ne geçecektir.

Sınıflandırma ve etiketlemeye ilişkin 
temel özellikler için “DSD/DPD” ile 

“CLP “de benzer olmakla birlikte, TER-
MİNOLOJİSİ, SINIFLANDIRMA KRİ-
TERLERİ, ETİKETLEME ÖĞELERİ ve 
EC 1907 /2006 REACH tüzüğünden 
devralınan prosedürden ötürü farklı 
yükümlülükler getirmiştir.

CLP TÜZÜĞÜ NELERİ DEĞİŞTİ-
RECEK :

1)	 Madde ve Karışımların sınıflandırıl-
ması için kriterleri

2)	 Halihazırda kullanılan tüm sınıflan-
dırmaları

3)	 Tüm kimyasal madde ve karışımla-
rın tehlike etiketlerini

4)	 Tüm kimyasal madde ve karışımlar 
için (GBF) Güvenlik Bilgi                                       

Formlarını DSD ve DPD direktiflerine 
göre tehlikeli olarak sınıflandırılmayan 
madde ve karışımlar, CLP tüzüğüne 
göre tehlikeli olarak sınıflandırılır.

CLP ‘ye göre sınıflandırmada değişik-
lik olursa, REACH yükümlülüğünde  
değişikliğe yol açabilir.

CLP TÜZÜĞÜNDE  
TARİHSEL SÜREÇ :

Maddeler ( Substances ) sınıflandır-
ması 01.12.2010 tarihinde başladı.

Karışımlar ( Mixturers ) Sınıflandırması 
01.06.2015 tarihinde başlayacak.

Piyasaya sürüldüğü resmi olarak 
kanıtlanan ürünlerin ( Raflardaki ve 
Depolardaki ) maddeler için Yeniden 
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması 
30.11.2012 ‘ye kadar , Karışımlar için 
Yeniden Etiketlenmesi ve Ambalajlan-
ması 31.05.2017 ‘ye kadar zorunlu 
değildir.

CLP:

CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING

SINIFLANDIRMA, ETİKETLEME VE 
AMBALAJLAMA

Hazırlayanlar: Prof.Dr. Tekin Arda PAGEV EĞİTİM, AR-GE VE INNOVASYON KOORDİNATÖRÜ 
tekinardadr@yahoo.com 

Kimya Müh. Neslihan Ergün Teknik Uzman 
neslihan@etkinproje.com
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SEMBOLLER  DEĞİŞİYOR:                                                                                                  
CLP Tüzüğünün yürürlüğe girmesiyle:                                          
7 tehlike sembolünün kullanımı kalkmaktadır.                           
9 tehlike sembolü kullanılmaya başlanmaktadır.

KULLANILACAK  YENİ  TERİMLER :

Mühtahzar:Hazır ilaç,Hazırlanan şey, Hazırlama,

CLP – REACH  BAĞLANTISI :
*SIEF: Substances Information Exchange Forum

            (Madde, Bilgi, Değişim Formu)
*Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR ) hazırlanması
*İzin (Authorisation )
*Güvenlik Bilgi Formu (GBF )
*Kayıt ( Registration )
*Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri (SEE )
REACH Tüzüğünün iletişim gerekliliklerinin en temel aracı 
olan Güvenlik Bilgi Formlarındaki, Sınıflandırma ve Etiketle-
me Envanteri, CLP Tüzüğü kapsamındaki belirlenmiş usul 
ve esaslarla hazırlanır.

ÖRNEK  SINIFLANDIRMA:
AKUT  ORAL  TOKSİSİTE  LD 50 (mg/kg)
Akut Oral Toksisite : Bölgesel Ağızdan Bulaşma ( Zehir )
LD    : Letal Consantration ( Öldürücü Konsantrasyon )
EEC : European Economic Community ( Avrupa Ekonomik 
Topluluğu )
EC   : European Conformity ( Avrupa Uygunluğu )

DSD: Dangerous Substances Directive(Tehlikeli Maddeler 
Direktifi)

HEPTAN İÇİN:

67/548/EEC no’lu AB direktifine göre etiket örneği:
 Isoheptane, EC Number: 250/610/8
Tehlike Faktörü:
R11: Son derece yanıcı.  
R65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden 
olabilir. 
R67: Buharlar baş dönmesine ve uyuşukluğa neden ola-
bilir.  
R38: Cildi tahriş eder. 
R50/53: Sudaki organizmalar için toksik, suda uzun süren 
olumsuz  etkilere neden olabilir 
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S9: Kabı çok iyi havalandırılmış or-
tamda tutun  
S16: Tutuşturucu kaynaklardan uzak 
tutun  – Sigara içilmesi yasaktır.  
S29: Kanalizasyona boşaltmayın.  
S33: Elektrik sızıntılara karşı statik 
tedbir alın 
S60: Bu materyal ve kabı tehlikeli atık 
olarak bertaraf olmalıdır. 
S61: Talimatlara / güvenlik veri dökü-
manlarına bakarak uygulayın.  
S62: Yutulması halinde kusturmaya 
çalışmayın:  derhal tıbbi yardım alınız 
ve bu kabı veya etiketi gösteriniz
EEA dayalı tedarikçi telefon numarası, 
adı ve adresi  

Not: Sembolde 67/548/EEC‘in  ekin-
de "EC”numarası  yoksa  ekranın “ R 
ve S” ifade harflerle sembolü, zorunlu 
DEĞİLDİR. 

HEPTAN İÇİN:
CLP Tüzüğüne göre yeni tehlike 
etiket örneği:
Isoheptane, EC Number: 
1272/2008

Tehlike Faktörü:
H225: Son derece yanıcı sıvı ve buhar. 
H304: Yutulması halinde zararlıdır, 
hava yollarına girer
H315: Cilt tahrişine neden olur. 
H336: Uyuşukluk veya baş dönmesi-
ne neden olabilir
H410: Uzun süre etkilerinin sürdüğü 
su yaşamında çok toksiktir. 
P210: Isı kaynaklarından / kıvılcımlı 
yüzeylerden / açık alevden sıcaktan 
uzak tutun  –    Sigara içilmesi yasaktır. 
P261: Nefes toz / duman / gaz / sprey 
/ buhar / sisden kaçının
P280: Yüz koruyucusu /koruyucu eldi-
ven / koruyucu giysi / göz    koruyu-
cusu giyin
P301 + P310: Yutulursa: Hemen bir 
Zehir Tedavi  Merkezi /veya doktor ça-
ğırın 

P302 + P352: Açık cildi su ve bolca 
sabunla yıkayın
P304 + P340: İçine çekildiğinde: kişi-
yi temiz havaya çıkartın ve nefes  için 
rahat dinlenme pozisyonunda tutun. 
P273: Çevreye salıvermekten kaçının. 
EEA dayalı tedarikçi telefon numarası, 
adı ve adresi  

Not: Makale 18 göre numara tanımla-
mada “EC “numarası "yoksa  ekranın 

“H ve P” ifade  harflerle  sembolü zo-
runlu  DEĞİLDİR. 

UYUMLAŞTIRILMIŞ SINIFLAN-
DIRMA :
AB düzeyinde alınan sınıflandırma 
kararı”Uyumlaştırılmış Sınıflandırma”  
olarak ifade edilir.
Bir uyumlaştırılmış sınıflandırma, 
maddenin tedarikçisi tarafından da 
uygulanmalıdır.
Uyumlaştırılacak sınıflandırma önerisi, 
European Chemicals Agency “ECHA” 
Avrupa Kimyasallar Ajansı ‘na , AB 
üye devletlerin yetkililerince sunulur.
Üreticiler, İthalatçılar tarafından iletile-
cek, uyumlaştırma önerileri ise ücrete 
tabidir.

ENVANTER  OLUŞTURMA :
CLP Tüzüğüne göre, tehlikeli mad-
delerin sınıflandırma bilgileri Avrupa 
Kimyasallar Ajansı ‘na “ECHA” bildi-
rilmesi gerekir.
Sınıflandırma ve etiketleme 
bildirimiyle”ECHA” tarafından Sınıf-
landırma ve Etiketleme Envanteri 
oluşturulur.

SINIFLANDIRMA VE  ETİKETLE-
ME  BİLDİRİMİ :
CLP Tüzük kapsamında, AB’de kim-
yasal madde üretici ve ithalatçıları, 
Sınıflandırma ve Etiketleme Bilgilerini 

“ECHA”ya bildirimde yükümlüdürler.
01 Aralık 2010 tarihinden sonra piya-
saya sürülen kimyasal maddeler için, 
pazara sürüldüğü tarihten itibaren en 
geç bir ay içinde bildirim zorunluluğu 
mevcuttur.
Zorunlu bildirim; aşağıda şartları sağ-
layan maddeler için “ECHA”ya Sınıf-
landırma ve Etiketleme bilgisinin su-

nulması ile sağlanır.
1 ) REACH Tüzüğü kapsamında 
“ECHA” kayıt ettirilecek kimyasal mad-
delerin yıllık üretimi 1 ton ve üstü olan-
lar
2 ) 67/ 548/EEC sayılı Tehlikeli Mad-
deler Direktifi uyarınca tek başına 
veya hazır kimyasal madde olarak 
piyasaya sürülen 1999/ 45/EC sayılı 
Tehlikeli Karışımlar Direktifi’nde belir-
tilen limitlerin üzerine çıkan kimyasal 
maddeler                         

SINIFLANDIRMA BİLDİRİMİNDE  
NELER  BULUNACAK :
1)	 Bildirimi yapan kişi(REACH Ek:VI, 

Bölüm:1 )
2)	 Maddenin tanımı ( REACH Ek: VI, 

Bölüm:2.1; 2.3.4 )
3)	“CLP” Tüzüğü Madde: 13 ‘e göre 

madde veya karışımın sınıflandırıl-
ması

4)	“CLP” Tüzüğü Madde:10’a göre 
Spesifik Konsantrasyon Limitleri 
ve M-faktörleri 

5)	 Etiketteki bütünleyici elemanlar 
(piktogramlar, ibareler ve ek iba-
reler )

6)	 Sadece bazı tehlike sınıflarında sı-
nıflandırılması yapılmış maddeler 
için, diğer sınıflarda neden yapıla-
madığına dair gerekçe yazısı

CLP YARDIM KAYNAKLARI :

*http: //clp.immib.org.tr

*http://echa.europa.eu/classification_
en.asp

*http://echa.europa.eu/classification/clp_
guidance_en.asp

REFERANSLAR :

1)	 CLP, AB ‘nin Yeni Sınıflandırma Etiketle-
me ve Ambalajlama Tüzüğü, İKMİB, Ekim 
2009, İstanbul

2)	 CLP Neleri Değiştiriyor, İKMİB, Eylül 2010, 
İstanbul

3)	 REACH ve CLP Haberleri, İMMİB, REACH 
ve CLP Yardım Masası Bülteni, Ağustos 
2010, İstanbul

4)	 Sınıflandırma Değişiyor!, Yeni Etiketler Ge-
liyor, İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası, 
06.12.2010, İstanbul u
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KOROZYON NEDİR?
Teknolojik öneme sahip metallerin, birkaç 
istisna dışında hemen hemen tümü tabiat-
ta "bileşik" halinde bulunurlar. Başka bir de-
yişle metallerin tabiatın etkisine milyonlarca 
yıl dayanabilen şekli "bileşik" halidir. Bile-
şiklerden "metal" veya "alaşımların" üretimi 
ancak ilave bir "sermaye - malzeme - enerji 

- emek ve bilgi" sarfı ile mümkündür.
Üretilen metal ve alaşımların ise tekrar 
kararlı halleri olan "bileşik" haline dönme 
eğilimleri yüksektir. Bunun sonucu olarak 
metaller içinde bulundukları ortamın ele-
manları ile reaksiyona girerek, önce ionik 
hale ve oradan da ortamdaki başka ele-
mentlerle birleşerek "bileşik" haline dön-
meye çalışırlar; yani kimyasal değişime 
uğrarlar ve bozunurlar. Sonuçta metal 
veya alaşımın fiziksel, kimyasal, mekanik 
veya elektriksel özelliği istenmeyen deği-
şikliklere ("zarara") uğrar. 
KOROZYON hem metal veya alaşımın 
bozunma reaksiyonuna, hem de bu reak-
siyonun sebep olduğu zarara verilen addır.
Korozyon metalik malzemelerin içinde bu-
lundukları ortamla reaksiyona girmeleri so-
nucu, hariçten enerji vermeye gerek olma-
dan, tabi olarak meydana gelen bir olaydır.
İçinde su bulunan ortamlarda meydana 
gelen korozyona "sulu ortam korozyonu" 
denir. Atmosferde, toprak altında, sular 
içinde veya her tür sulu kimyasal madde 
içinde oluşan korozyon buna örnektir. Su-
yun kararlı olmadığı yüksek sıcaklıklarda, 
gazlarla metallerin kimyasal reaksiyonu 
sonucu oluşan korozyon ise "kuru" veya 

"yüksek sıcaklık korozyonu"dur. Kazanların 
alevle veya sıcak gazlarla temas eden böl-
gelerinde oluşan korozyon gibi.
Bu iki çok önemli korozyon türü yanında 

"organik sıvıların" veya "ergimiş metallerin" 
sebep olduğu korozyonlardan da bahse-
dilebilir. Ayrıca sulu ortamda mikropların 
oluşturduğu “mikrop korozyonu” ve kaçak 
akım nedeni ile gelişen “kaçak akım koroz-
yonu” da vardır.
KOROZYONUN NEDEN OLDUĞU 
EKONOMİK KAYIP
Korozyon bir ülkenin en büyük israf kay-
nağıdır. Korozyon nedeni ile ülkelerin uğra-
dıkları  “toplam korozyon kaybı” “sermaye, 
malzeme, enerji, emek ve bilgi” kaybının 

yıllık değeri "Gayri Safi Milli Hasılalarının" 
(GSMH) % 6 sından fazladır. Bu ülkemiz 
için yılda 45 milyar dolardan fazla bir kayıp 
demektir.
Korozyondan korunma yöntemlerinin doğ-
ru uygulanması sayesinde, bu amaçla ya-
pılan ek harcamalar çıktıktan sonra dahi, 
korozyon kaybını yerine göre %20 ila 40 
arasında azaltmak mümkündür.
Korozyon, metalik malzeme kullanılan her 
alanda beklenilen tabii bir olaydır. Sebep 
olduğu maddi~ kayıplar yanında çevreyi 
kirleten, insan hayatını tehlikeye sokan bir 
değişimdir. Dolayısı ile korozyon ve koro-
zyondan korunmanın ilkelerini ve önemini 
metal kullanan herkesin yanında özellikle 
teknik elemanların bilmesinde büyük ya-
rar vardır. Korozyondan korunma, koro-
zyonu azaltma veya önleme tedbirlerinin. 
alınmasında ise mutlaka bu konuda ih-
tisas sahibi olmuş kişi ve kuruluşlardan 
yararlanılmalıdır.
KOROZYON HÜCRESİ
Yalnız sulu bir ortam içindeki metallerin 
yüzeyinde değil, atmosfere maruz veya 
toprak altına gömülü metallerin yüzeyinde 
de her zaman değişik kalınlıkta su veya su 
filmi mevcuttur. Hava ve dolayısı ile onun 
bir bileşeni olan oksijen gazı atmosfer-
le temas eden her tür su içinde belirli bir 
oranda çözünür. Su içinde çözünmüş ok-
sijen gazı metal yüzeyinde "redüklenerek",  
yani elektron alarak, ionik hale dönmeye 
meyillidir. Eğer redüksiyon için gerekli 
elektronlar metal tarafından sağlanırsa, 
elektronlarını oksijene vererek "oksitlenen" 
metal atomları katı halden "sulu ion" haline 
geçerek kimyasal değişime uğrarlar.
 “Metal-sulu ortam” ara yüzeyinde metalin 
bu kimyasal şekil değiştirmesi "korozyon" 
olarak tanımlanır.
Sulu ortamlarda elektron alış verişi ile ge-
lişen oksidasyon (elektron verme) ve re-
düksiyon (elektron alma) reaksiyonlarına 

"elektrokimyasal" reaksiyonlar denir. Elekt-
rokimyasal bir reaksiyonda elektron alış 
verişi  iki farklı faz arasındaki (örneğin: katı 

– sıvı) devamlı ve elektriksel yük dengesi 
bozulmuş bölgede (çift tabaka) gerçekle-
şir. Su içinde, atmosferde ve toprak altında 
meydana gelen tüm korozyon reaksiyon-
ları "elektrokimyasal" reaksiyonlardır.
KOROZYON HÜCRESİ ELEMANLARI 
Elektronik iletken: Anotta açığa çıkan 
elektronları katoda taşıyan metalik iletken 
. Anot ile katodun birbiri ile teması da bu 
iletişimi sağlar, veya aynı bir metalin bir 
bölgesi anot, diğer başka bir bölgesi ise 
katot olarak davranır.
Anot : Korozyona uğrayan (oksitlenen) 
metal. 

Katot : Anotta açığa çıkan elektronları 
harcayan reaksiyonun (redüksiyon) mey-
dana geldiği metal yüzeyi

Elektrolit : Elektrolitik iletken. Sulu çözelti. 
Anot ve katot arasında ionik bağ sağlayan 
ve elektrik akımının iyonlar vasıtası ile ile-
tildiği ortam. 
Ara Yüzey : Korozyon reaksiyonunun. ve 
redüksiyonun meydana geldiği metal-çö-
zelti ara yüzeyleri
Korozyonun meydana gelebilmesi için 

"korozyon hücresi" çevriminin kesintisiz ça-
lışması gereklidir. Yani anottaki kimyasal 
değişim ile metal ionları meydana gelip 
çözeltiye geçerken açığa çıkan elektronlar, 
elektronik iletken vasıtası ile katoda taşınır-
lar  ve orada harcanırlar. 
Metallerde elektron hareketi akım (I) olarak 
ölçülür. Elektron hareketi ile akım yönü bir-
birine terstir. Akım birim zamanda hareket 
eden elektronların bir ölçüsü olduğu için 
aynı zamanda anottaki kimyasal değişikli-
ğin de miktarını gösterir. 
Katot yüzeyinde harcanan elektronlar 
yüzeyde örneğin oksijenin (O2), hidrok-
sil (OH-) ionu haline dönüşümüne neden 
olurlar. İonlar sulu çözelti içinde hareket 
ederek akımın anot ile katot arasında ge-
çişini sağlarlar. Pozitif yüklü ionlar katoda, 
negatif yüklü ionlar anoda giderler. Böyle-
ce hücre çevrimi tamamlanmış olur.
Korozyon hücresinden geçen akıma "ko-
rozyon akımı" (ikor) denir. Korozyon hücre-
sinde anot reaksiyonunun (korozyon) hızı 
ile katot reaksiyonunun hızları birbirine eşit-
tir (ıanot = ıkatot  = ıkor). Eğer ortamda redük-
lenecek yani elektron harcayacak madde 
yoksa korozyon da meydana gelmez, 
yani anotta açığa çıkabilecek elektronlar 
harcanamaz. Başka bir deyişle katodik 
olay yoksa veya oluşumu engellenebilirse 
anodik reaksiyon, yani korozyon da olmaz. 
Örneğin kazan sularından çözünmüş oksi-
jenin temizlenmesi korozyonu durdurabilir. 
Buna ilave olarak aşağıdaki durumlarda 
da korozyon meydana gelmez.
1-	 Anot ile katot bölgeleri arasında elekt-

ronik bağ yoksa; yani elektronlar anot 
olarak davranan bölgeden katot olarak 
davranan bölgeye taşınamıyorsa, 

2-	 Anot ile çözelti veya katot ile çözelti 
arasında temas engellenirse,

3-	 Sistemde sulu iletken yoksa.
Metalin çözünmesi, yani korozyon hızı, 
karşıt reaksiyonun yani redüksiyon reak-
siyonunun hızı ile orantılıdır. Çözelti içinde 
redüklenecek madde miktarı düşük ise ko-
rozyon hücresindeki korozyon hızı da (ikor) 
düşüktür. Zira korozyon hızı katodik reak-
siyonun hızı ile (ikatot) kontrolludur, artma 
tehlikesi yoktur. Örneğin deniz suyunda 
metallerin korozyonu çözünmüş oksijen 
miktarı ile orantılıdır; dolayısı ile de deniz 
suyunda metallerin korozyon hızları metal 
cinsine göre çok büyük oranlarda değiş-
mez.
Korozyona neden olan en önemli katodik 

KOROZYON ve KOROZYONDAN 
KORUNMANIN TEMEL İLKELERİ

Prof.Dr. Ali Fuat ÇAKIR
afcakir@itu.edu.tr
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olay, sulu ortamda çözünmüş oksijen gazının redüksiyonudur. Bunu sulu çözeltilerdeki 
hidrojen ionunun redüksiyonu takip eder. Asit ortamlardaki hidrojen ionu miktarı çözün-
müş oksijenden çok daha fazladır ve dolayısı ile asidik çözeltilerde hidrojen ionu redük-
siyonu, çözünmüş oksijen reaksiyonundan daha önemli bir katodik olaydır. Ayrıca sulu 
çözeltide bulunan diğer redüklenebilecek ionlar da ( örneğin ferrik demir ve nitrat gibi) 
katodik reaksiyonu oluşturabilirler.
Korozyon olayında çözünmenin meydana geldiği bölge (anot) ile redüksiyonun oluştuğu 
bölge (katot) birbirinden ayrı ise metal yalnız anot bölgesinde çözünür. Bu durumda "böl-
gesel" veya "tercihli" bir korozyon söz konusudur. Bu tip korozyonun oluştuğu korozyon 
hücresine "makrokorozyon hücresi" de denir. Uygulamada karşılaşılan korozyon hücreleri-
nin büyük bir kısmı "makrokorozyon" hücresi ve korozyon şekli de "bölgesel" korozyondur.
Bazı durumlarda metal yüzeyinde atomal boyutta bir nokta, hemr anot, ve bunu taki-
ben de katot olarak davranabilir. Sonuçta metalin tüm yüzeyi “tekdüze” olarak çözünür. 
Herhangi bir zaman kesitinde olayları incelediğimizde ise bu durumda dahi "anot-katot 
ve diğer elemanlardan" oluşan korozyon hücresini tanımlayabiliriz. Bu tip korozyonun 
meydana geldiği korozyon hücresine "mikrokorozyon" hücresi denir. Asit bir çözeltide 
çinko metali bu şekilde homojen olarak çözünür. Katot reaksiyonu hidrojen ionunun re-
düklenmesi ve hidrojen gazı çıkışıdır 

KOROZYON NASIL MEYDANA GELİR?
Korozyon birbiri ile elektriksel ve elektrolitik teması olan ve aralarında potansiyel farkı olu-
şabilen metalik “iki bölge” veya “iki nokta” arasında oluşur. Bu bölge veya noktalardan 
potansiyel olarak daha asil olanın yüzeyinde “katodik” reaksiyon oluşur, daha aktif olan 
diğer bölge veya nokta ( anot) çözünür.
Potansiyel farkının oluşum nedenleri şu şekilde gruplandırılabilir:
1- Metalin veya alaşımın kendi bünyesindeki yapısal, kimyasal, mekanik veya ısıl farklılık-
lar gösteren bölgeleri arasında potansiyel farkı oluşabilir.
2- İki ayrı metal veya alaşımın teması sonucu potansiyel farkı oluşur.
3-Metalin temas halinde olduğu ortamdaki bileşenlerden katodik olarak redüklenebile-
ceklerin konsantrasyonunun, metalin değişik bölgelerinde farklı olması potansiyel farkı 
oluşturabilir.
Korozyon hücresini oluşturan anodik ve katodik reaksiyonları yazalım. Örneğin demirin 
korozyonu ve oksijenin redüksiyonu gibi:

Hücre reaksiyonunun sol tarafındaki bileşenlerin oluşum serbest enerjileri toplamı (DGsol), 
sağ tarafındakilerinden fazla ise (DGsağ) reaksiyon soldan sağa kendiliğinden gelişir; de-
mir çözünür, oksijen redüklenir. 
Bu olay suyun yüksekten alçağa veya ısının sıcak bölgeden soğuk bölgeye tabi akışına 
eşdeğerdir.
Hücre reaksiyonunun iki yanı arasındaki enerji farkı korozyon hücresinin enerjisidir ve 
değeri negatif olarak bulunur.

n: Korozyon hücresinde alınıp verilen elektron sayısı (yukarıdaki reaksiyonda n = 4)
F: Faraday sabiti
Korozyon hücresinin enerjisinin (veya potansiyelinin) bir kısmı anodik reaksiyonun ( a), 
bır kısmı katodik reaksiyonun ( k) belli bir hızla (ikor) gelişmesi için, ayrıca bir bölümü 
de sistemin direncini (elektronik-elektrolitik bölümlerin ve metal/çözelti ara yüzeylerinin 
direnci : Rj) yenmek için harcanır.

Sistemin direnci ne kadar yüksek ise ona harcanacak enerji de   o denli büyük 
olur ve sonuçta toplam enerjiden anodik ve katodik reaksiyonlara harcanacak enerji payı 
azalır, yani korozyon yavaşlar. Bu şekilde sistem direncini artırarak korozyon hızını yavaş-
latma uygulamada yaygın kullanılan bir yöntemdir.
Hücre reaksiyonu örneğinde görüldüğü gibi anodik ve katodik reaksiyonların da potansi-
yel farkları hesaplanabilir. Örneğin “metal – iyon” arasındaki reaksiyon redüksiyon olarak 
yazılır ve hesapla bulunan potansiyel farkları en yüksek pozitiften (en asil) en düşük 
negatife (en aktif) sıralanarak metallerin "elektromotif kuvvet serisi" elde edilir. Bu seride 
hidrojen ionunun redüksiyon potansiyeli "sıfır" olarak kabul edilmiştir.

Seride (+) yönde olan bir metal ile bunun 
(-) yönde altındaki bir başka metalin birbiri 
ile teması halinde (+) yöndekinin yüzeyin-
de redüksiyon reaksiyonu meydana gelir 
ve (-) yöndeki metal ise”korozyona” uğrar. 
Fakat teorik olarak mümkün olan bu olay 
pratikte meydana gelmeyebilir. Bunun için 
metallerin hesapla bulunan teorik potansi-
yelleri yerine kullanıldıkları ortamda (örne-
ğin deniz suyunda veya toprak altında) öl-
çülerek bulunan potansiyelleri yine benzer 
bir sıralamaya tâbi tutulabilir. Elde edilen 
seriye "galvanik seri” denir. Bu seriler uy-
gulamada korozyon tahmininde hakikate 
daha uygun sonuçlar verirler.
Tablo 1 de deniz suyu ve toprak altındaki 
ölçümlerle elde edilmiş iki galvanik seri 
verilmiştir.
TABLO 1  GALVANİK SERİ
A- DENİZ SUYU
(+) Asil: Platin
 Altın
 Grafit
 Titanyum
 Gümüş
 18/8 Paslanmaz çelik (pasif)
 Nikel (pasif)
 Gümüş lehimi
 Bronzlar
 Bakır
 Piriçler
 Nikel (aktif)
 Kalay
 Kurşun
 Kurşun – Kalay lehimleri
 18/8 Paslanmaz çelik (aktif)
 Yüksek nikelli dökme demir
 Dökme demir
 Duraslumin
 Kadmiyum
 Aluminyum (ticari saflıkta)
 Çinko 
 Manganez
(-) Aktif
Not: Deniz suyu pH sı 8.1 – 8.3
B-  TOPRAK ALTINDA
(+) Asil Karbon, kok, grafit
 Yüksek silisli dökme demir
 Bakır, pirinç ve bronzlar
 Yumuşak çelik (betonda)
 Kurşun
 Dökme demir
 Paslı yumuşak çelik
 Temiz yumuşak çelik
 Aluminyum
 Çinko
 Magnezyum
(-) Aktif
Not: Toprak pH sı 5 - 8

                                  (DEVAM EDECEK) u
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ÖZET

Şu andaki mevcut teknoloji içinde ço-
ğunlukla şerit malzemeler üzerinde  
tüm yüzey kaplaması yapılmaktadır. Bu 
yapı gereksiz yere yüzeyin aktif olacak 
kısımlar dışındaki alanlarında kaplan-
masına yol açmaktadır.Bunun sonu-
cu ekonomik kayıp yanında kullanım 
açısından bazı sorunların çıkmasına 
neden olmaktadır. Çünkü günümüzde 
artık kar tanımı; sadece maddi yönden 
olmadığı ,insan sağlığı açısından mutla-
ka ele alınması gerektiği ,sadece  imal 
etmek değil bunun kullanım dahil tüm 
aşamalarında benzer birçok proble-
min oluşabileceği düşünülerek reka-
betin bir başka boyutunu kavramamız 
gerekmektedir. Yüzey işlem teknoloji-
sinde bu amaçla değişik uygulamalar 
günümüzde gerek ARGE aşamasında 
gerekse bizzat üretim hatlarında kulla-
nılmaktadır. Bu uygulamalardan biride 
yüzeyin seçilerek önce tanımlanması 
ve daha sonra tanımlanmış alanlar üze-
rinde kaplama teknolojisini uygulamak 
şeklinde olan SELEKTİF KAPLAMA 
TEKNOLOJİSİ dir.Bu makalede bu tek-
nolojinin genel karakteristikleri yanın-
da maskeleme şeklinde yapılan şerit 
malzemeler üzerinde kullanılan selektif 
kaplam teknolojisinden bahsedilmiştir.
1.GİRİŞ
Günümüzde malzeme yüzeylerinin 
değiştirilmesine yönelik işlemler yü-
zey ve altlık malzemenin tasarımını 

bir arada ele alan ve bu ikisinin tek 
başlarına sağlayamayacağı özellikleri 
ekonomik olarak sağlayabilen işlemler 
Yüzey Mühendisliği işlemleri adını alır.
Yüzey Mühendisliğinden amaç; belirli 
uygulamalar için en ekonomik mana-
da, optimum yüzey özellik tasarımları-
nı verecek uygun teknolojilerin ortaya 
konmasını sağlamaktır.Bu teknolojinin 
metal yüzeylere uygulamasındaki te-
mel amaç yüzeyi korozyon ve yıpran-
madan korunmak,sertlik ve iletkenlik 
sağlamanın yanında malzeme albenisi-
ni arttırmaktır.Sadece korozyondan olu-
şan kayıplar Dünya genelinde önemli 
yer tutmaktadır.İşte bu durum karşısın-
da doğal kaynakları korumak enerji ve-
rimliliğini sağlayabilmek için elektrolitik 
kaplama belki en iyi yüzey işleme tek-
nolojisi içinde kaplama yöntemi olarak 
karşımıza çıkmaktadır.Ancak genelde 
bakıldığında çok değişik kaplama tek-
nikleri kullanılmaktadır.
Elektrolitik metal kaplama, metalik veya 
metalik olmayan bir malzeme yüzeyine 
elektro-kimyasal metotlarla metalik film 
oluşturulmasıdır. Elektrolitik kaplama 
mühendislik hizmetlerine kolaylık ge-
tirmiştir. Eğer bileşimlerindeki bulunan 
elemanların özellikleri iyi bilinirse doğ-
ru kaplamanın yapılmasını sağlamak 
mümkündür.Tasarım ve teknik planla-
manın bu kaplamanın başarısında en 
büyük etken olduğu söylenebilir.
Yüzey mühendisliği, disiplinler arası 
bir tanıma sahiptir.Bu tanıma uygun 
olarak geliştirilen yüzey mühendisliği 
teknolojileri,problem çözme kabiliyeti 
yanında katma değer sağlamaya da 
haizdir.Yüzey Mühendisliğinin amaç-
larından biride belirli uygulamalar için 
en ekonomik manada, optimum yüzey 
özellik tasarımlarını verecek uygun tek-
nolojilerin ortaya konmasını sağlamaktır.

Yüzey Mühendisliği teknolojilerinin 
avantajları ;
I.Performans artışı
II.Maliyet düşüşü
III.Fonksiyonellikte iyileşme
IV.Mühendislik problemlerine çözüm 
getirme
V.Nadir malzeme kaynaklarının dönü-
şümü
VI.Güç tüketiminde düşüş
VII.Verim artışı
sayılabilir.
Genellikle difüzyon yoluyla gerçekleşti-
rilen yüzey işlemleri, altlık malzemesinin 
termodinamik özellikleriyle doğrudan il-
gilidir. Yüzey kaplamaları ise, altlık mal-
zemesinin termodinamiği ile doğrudan 
ilgili olmadığı için geniş bir uygulama 
imkanı sunmaktadır.Böylece oluşturu-
lan malzeme; gerek alt yüzey ve gerek-
se kaplama malzemeleri açısından çok 
geniş bir özellik çeşitliliği vermekte, bu 
ise teknolojik önemini artırmaktadır.Bu 
teknolojik önem sektörden sektöre de 
değişmektedir.
Öte yandan yüzey işleme teknolojileri 
içinde çok iyi bilinen kaplama teknolo-
jisi ve buna bağlı olarak oluşan kapla-
ma sektörü ülkemizde hızla gelişmekte 
olan bir sektördür. Gerek teknoloji biri-
kimi gerekse bilgi birikimi bu teknoloji-
nin uluslar arası rekabet içinde ülkemiz 
açısından büyük atılımlar gerçekleştire-
ceği görülmektedir. Bununda gerçek-
leştirilmesi klasik kaplama teknolojisi 
yanında daha özele inerek seçici alan-
lar üzerinde kaplama teknolojisinin  uy-
gulanması ülkemiz açısından da büyük 
kazanımlar sağlayacaktır. Aynı zaman-
da geliştirilecek teknolojiler günümüz 
teknolojisi olarak bilinen nano teknolo-
jinin de temelini oluşturacaktır.

ŞERİT MALZEMELERDE 
SELEKTİF KAPLAMA 
TEKNOLOJİSİ 
UYGULAMASI

Prof. Dr. BÜLENT EKER
beker@nku.edu.tr

Namık Kemal Üniversitesi
Biyosistem Mühendisliği Bölümü
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2.SELEKTİF KAPLAMA
Yüzey işleme teknolojileri içinde mev-
cut kaplama teknolojileri çevresel per-
formans ve süreç verimliliği bakımın-
dan endüstrinin artan taleplerine cevap 
veremeyecek duruma gelerek çağın 
gereklerini yerine getirememeye başla-
mıştır. Bunun yanında sektörel talepler 
daha ekonomik daha verimli ve güvenli 
sistemleri kullanmaya yönelik olmakta-
dır.Bu konuya enerji verimliliği de eklen-
diğinde artık tüm sektörel uygulamala-
rın çok değişik parametreleri ele alma 
zorunluluğu ortaya çıkarmıştır.
Bilindiği gibi metal kaplama teknolo-
jisi prosesleri; ana metalin temizleme, 
sertleştirme yada yumuşatma, düzgün 
yada pürüzlü başka bir metalin kimya-
sal değişim yoluyla, bir metali yada bir 
dizi metali elektrolitik yolla ve organik 
materyallerle ve oksitlenme yolu ile 
elektrolize etmektir. Bu amaçla kullanı-
lan metotlardan biri de elektrogalvanik 
kaplama metodudur. Sektörde bu yön-
tem REEL TO REEL KAPLAMA olarak 
bilinmektedir.Bu metodun esası temel 
metalin üzerinde kristal çekirdeklerinin 
oluşturulması ve bu çekirdeklerin geliş-
tirilip büyütülmesidir. Bir kaplama pro-
sesinde bu oluşumlar kontrol altında 
tutulmalıdır.
Tanım olarak selektif kaplama ; yüzeyin 
belli bir kısmının istenilen malzeme ile 
kaplanmasıdır. Selektif kaplama tek-
nolojisinde kaplanacak yüzeyin daha 
önce tanımlanması ve bu yüzeyin dı-
şındaki alanların kaplama yapılmama-
sı ilkesine dayandırılır. Bu tip kaplama 
daha çok düşük akım teknolojisinin 
kullanıldığı tüm sektörler yanında başta 
otomotiv,beyaz eşya sektörü ve uzay 
havacılık sektörleridir.Selektif  kapla-
mada daha çok kaplanan malzeme 
kıymetli metaller olarak adlandırılan 
gümüş,altın gibi maddelerdir.Bu mad-
delerin seçilmesinin temel nedeni 
gümüş ve altının elektriksel iletim ran-
dımanının yüksek olması yanı sıra ko-
rozyona karşı dayanıklılığıdır. Selektif 
kaplamada kendi içinde değişik yön-
temleri barındırmaktadır.Bunlar;
a.Seçilen noktaların kaplanması,
b.Seçilen şeritlerin kaplanması
c.İki taraflı pin kaplama,
d.Maskeleme

e.Geniş kaplama
Uygulamada son yıllarda bu tip selektif 
kaplama yöntemleri içinde daha çok 
maskeleme tipi tercih edilmektedir.Bu 
yöntem daha çok şerit malzeme üze-
rine uygulanmaktadır.Çünkü şerit mal-
zeme düzlemsel yapıda oluşu ve kar-
maşık bir geometriye sahip olmaması 
maskeleme uygulaması için ideal yapı-
dır.Maskelemedeki amaç tasarıma uy-
gun olarak bazı yüzeyleri kapatarak bu 
yüzeylerin kaplama malzemesinin ulaş-
masını engellemektir.Bu amaçla çok 
değişik malzemeler kullanılmaktadır.
1. ÖRTME LAKLARI VE BOYALARI
Üzerinde çalışılacak malzemenin do-
ğasına ve boyutlarına göre özel kesil-
miş maskeler kullanılarak elle fırçalama 
veya püskürtmek suretiyle tatbik edi-
lebilirler. ÇÖZÜCÜLERLE (SOLVENT) 
VEYA SOYMA YOLUYLA ÇIKARILIR-
LAR.
2. ÖRTME MUMLARI
Batırma, fırçalama, eritme veya püs-
kürtme yoluyla uygulanabilirler.Bunlar, 
özellikle sert krom kaplama problemle-
rine iyi gelirler. ÇÖZÜCÜLERLE ÇIKA-
RILABİLİRLER
3. ÖRTME KÂĞIDI
Basınca duyarlı yapışkan arka yüzeyi 
olan istenilen büyüklükte ve şekilde 
kesilebilecek özel işlenmiş bir kağıttır. 
Kaplamacı Selobandı. Kimyasal daya-
nıklılığı vardır ve birçok örtme işi için uy-
gundur. SÖKÜLEREK ÇIKARILIR.
4. ÖRTME PLASTİKLERİ
Sayfa, şerit, çubuk ve plaka formunda, 
yapıya uydurulabilir, kesilip şekil verile-
rek kendisinden mükemmel maskeler 
ve koruyucu tabakalar elde edilebilir 
birçok plastik çeşidi vardır. Bu plastik-
ler şunlardır: Polistiren, Vinilit, Koroseal, 
Geon, Politen (polietilen), Lucite, Nay-
lon
Uygulamada şerit malzemelerin kap-
lanmasında istenen malzeme çoğun-
lukla gümüş,altın vb kıymetli malze-
melerdir.Bu malzemelerin tüm yüzeye 
kaplanması ekonomik olmaması yanın-
da doğada yeteri kadar bulunmaması 
da asıl nedendir.Ancak sözü edilen bu 
malzemelerin düşük akım tekniği için-
de kullanılması da bir bakıma zorun-
ludur.Bu zorunluluk bu malzemelerin 

aşınmaya ve korozyona dayanıklılık-
larının yanında elektrik akımı iletim ve-
rimliliğinin yüksek olmasından kaynak-
lanmaktadır.Özellikle son yıllarda beyaz 
eşya,otomotiv ve uçak sanayi sektörü 
bu nitelikteki selektif kaplanmış değişik 
nitelikte  elemanlara talebi arttırmıştır.
Özellikle teknolojik sektörlerde kullanı-
mı yaygınlaşan DÜŞÜK AKIM TEKNO-
LOJİSİ çok özel yapıda kaplamalı ele-
manları istemektedir. Bu elemanlarda 
kullanılacak yüzey kaplamalarının hem 
kimyasal içerik hem de tasarımsal ola-
rak özel bir konumda olmasını gerek-
tirmektedir. Bunun kaplama yöntemleri 
içindeki karşılığı SELEKTİF KAPLAMA 
olarak tanımlanmaktadır.
Klasik uygulamalarda maskeleme in-
san emeği ile oluşturulan yüzeylerde 
yapılırken modern uygulamalarda bu-
nun için geliştirilmiş özel düzenekler 
kullanılmaktadır. Bu düzenekler oto-
matik kaplama tesislerinde tesis girişi 
ve sonunda yer almaktadır. Öncelikle 
elektroliz kaplama öncesinde kullanı-
lacak maskeleme yapma ünitesinden 
ve elektroliz kaplama sonrasında mas-
kelenen kısımdaki maskeleme bandı-
nın malzemeye zarar vermeden kalite 
parametrelerini bozmadan üzerinden 
adeta sökülerek alınmasını sağlayacak 
ünitelerden oluşmaktadır.
3.SONUÇ
Selektif kaplama sektörel uygulamalar-
da önemli çözüm sağlayacak bir tekno-
lojidir.Bu teknoloji ile

a.Kaplama işleminde malzeme ve işci-
lik azalması,
b.Kullanım koşullarında daha verimli ve 
emniyetli çalışma ve buna bağlı olarak 
uzun ömür,
c.Ölçü karalığı yanında üretimde ve-
rimlilik artışı,geri dönüş maliyetlerinde 
düşme sağlayarak bu sektöre bir baş-
ka ufuk tanıyacaktır.Yine son yıllarda 
geliştirilen nano teknolojik uygulamala-
ra da yardımcı olabilecek özellikler ka-
zandıracaktır.Hatta bio tabanlı bazı uy-
gulamalarında kaplama teknolojisinde 
kullanılmasına da yol açacaktır. u
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Kongrenin diğer Uluslararası iki 
ortağı; Alman araştırma ku-
rumu DECHEMA ve Amerika 

Birleşik Devletleri’nin en önemli ko-
rozyon derneği NACE’dir (National 
Association of Corrosion Engineers).

Avrupa Korozyon Federasyonu 
1955 yılında kurulmuştur ve halen 
başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 

toplam 26 ülkenin korozyondan ko-
runma konusunda faaliyet gösteren 
33 dernek ve kurumu ile bunların 
25.000 civarındaki üyelerinin katılımı 
ile faaliyetini sürdürmektedir. 

Türkiye’de ki Korozyon Derneği de, 
EFC’nin aktif bir üyesidir. Avrupa 
Korozyon Kongresi, Avrupa’daki 
korozyon ve korozyondan koruma 

alanında gerçekleştirilen en önemli 
bilimsel ve teknik kongredir. Kongre 
bilim insanları ve araştırmacılar ya-
nında sanayide söz sahibi ve karar 
vericiler ile üst düzey yöneticilerin 
bir araya geldiği çok önemli bir plat-
formdur.

Bu yılki 28 nci kongrede bir rekor 
kırılarak 56 ülkeden 750 ye yakın 

AVRUPANIN EN ÖNEMLİ YILLIK KOROZYON KONGRESİ

EUROCORR 2012
BU SENE 9-13 EYLÜLDE İSTANBULDA YAPILACAK

Avrupa Korozyon Kongresi 2012 (EUROCORR 2012) Avrupa Korozyon Federasyonu’nun (Europe-
an Federation of Corrosion: EFC) bir etkinliğidir. Bu etkinlik Türkiye’de ki Korozyon Derneği’nin or-

ganizasyonunda bu yıl 9-13 Eylülde İstanbulda SHERATON Maslak Otelinde yapılacaktır.

European Federation of Corrosion Event No 330
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tebliğ gönderilmiştir. Tebliğler sözlü 
ve poster olarak 33 değişik başlık 
altındaki oturumlarda 4 gün süre ile 
sunulacaktır. Konu başlıkları koroz-
yonun hemen hemen her konusunu 
kaplamaktadır. Kaplamalar konusu 
konrede en çok makale göndelilen 
başlıktır.   Kongrede yüzey hazırla-
ma, organik, inorganik ve “metalik 
kaplamalar” konularında 170 e ya-
kın tebliğ sunulacaktır.

Bu kongre alanında şimdiye kadar 
Türkiyede organize edilmiş en büyük 
ve önemli kongredir ve daha uzun 
yıllar öyle kalacaktır.

Ülkemizde “doğrudan ve dolaylı” 
olarak yılda 45 milyar dolar zarara 
neden olan KOROZYON ile müca-
delede en önde gelen yöntemlerden 

birisi metalin çinko ile kaplanmasıdır. 
Özellikle sıcak daldırma yani GALVA-
NİZLEME yöntemi ile çeliğin kaplan-
ması fevkalade önemlidir. Böyle bir 
Kongrede galvaniz in korozyondan 
korunmada etkisi daha açık olarak 
ortaya çıkacaktır. Katılımcılar hem 
bilimsel ve teknik hem de ekonomik 
açıdan galvanizin önemini, çok bü-
yük resim içinde daha iyi takdir ede-
bileceklerdir.

900 ila 1000 arasında katılımcının 
iştirak edeceği bu Kongre korozyon 
ve korozyondan korunma alanında 
bilimsel ve teknik bilgi üretenleri bu 
bilgileri kullanıp korozyonla müca-
delede ürün üretenlerin bir araya 
gelebileceği en önemli şölendir. Bu 
şölende galvaniz sanayiinin rolü çok 

önemlidir. 

Ülkemizin seçkin sanayicileri olan 
demir - çelik esaslı yüzeylerin çin-
ko kaplamacıları GALVANİZCİLERİ 
katılımcı ve/veya sponsor olarak 
kongremiz çatısı altında görmek 
Korozyon Derneği ve Organizasyon 
Komitesi olarak bizlere ayrı bir gurur 
ve mutluluk verecektir.

Saygılarımızla, u

Prof. Dr. Ali Fuat Çakır 

EUROCORR 2012   
Kongre Başkanı

Necil Kurtkaya

(Elk. Yük. Müh)

KOROZYON DERNEĞİ   
Dernek Başkanı

Türk Çelik Sektörü Dünya’da Sekizinci Sırada

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafın-
dan yayınlanan Mart 2012 Ham Çelik Üretimi

2011 - 2012 Mart Dünya Hamçelik Üretim         
Sıralaması (1000 Ton)

2012 2011 % değişim
1. Çin 61.581 59.279 3,9
2. Japonya 9.324 9.113 2,3
3. ABD 7.764 7.368 5,4
4. Rusya 6.400 6.014 6,4
5. Hindistan 6.200 6.124 1,2
6. G.Kore 6.019 5.834 3,2
7. Almanya 3.900 4.026 -3,1
8. Türkiye 3.128 2.733 14,5
9. Brezilya 3.105 3.038 2,2
10. Ukrayna 2.700 3.154 -14,4
11. İtalya 2.691 2.575 4,5
12. Tayvan, Çin 2.050 2.023 1,3
13. Meksika 1.500 1.571 -4,5
14. Fransa 1.480 1.425 3,8
15. İspanya 1.326 1.646 -19,5

En fazla ihracat yapan ilk 5 sektör

Sektör   Nisan 2011 Nisan 2012 

1  Otomotiv     1.769.827   1.636.517
Endüstrisi

2 Kimyevi Maddeler   1.553.983   1.498.411 
 ve Mamulleri 

3 Çelik     1.455.420   1.332.273

4 Hazırgiyim ve    1.393.248   1.227.598
 Konfeksiyon

5 Elektrik-Elektronik      880.442   1.061.315

 Toplam İhracat (Bin $) 11.744.357 11.407.106
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Günümüzde İşletmelerin yaşam 
süreçlerini etkileyen, istikrarına, 
karlılığına, büyümelerine veya 

küçülmelerine doğrudan yön verebilen, 
işletme yönetimine dair önemli kafa kav-
ramlar vardır.

Bu kavramların ilk başında vizyon ve 
misyon gelir.  Bahse konu kavramlar 
çoğu kez karışık gelir bize. İçini doldur-
makta, anlamlandırmakta güçlük çeke-
riz. Hatırlamak ve karışıklığı anlamak için 
Mevcut  bilgi ve anlatımlara beraber göz 
atalım..
Vizyon, zihin gücüyle gelecekteki bir 
durumu görmektir. Uygulamalı hayal 
gücüdür. Her şey iki kez yaratılır: İlki, zi-
hinsel; ikincisi fiziksel yaratış. İlk yaratış, 
vizyon,  kişinin veya kurumun kendisini 
yeniden yaratması sürecidir. Arzular, ha-
yaller, umutlar, hedefler ve planları temsil 
eder. Ama bu hayaller ve umutlar sade-
ce birer fanteziden ibaret değildir. Fizik-
sel olarak var olmasalar da gerçektirler, 
tıpkı bir binanın inşa edilmeden önceki 
projesi ya da çalınmayı bekleten bir mü-
zik parçasındaki notalar gibidir.(Stephan 
R. Covey)”

‘’Sanayi alanında ilk 500 firma sırala-
masında yer almayan bir işletmenin 
gelecek 4 yıl içinde ilk 100’e girmek is-
temesi.’’  Vizyon için örnek olarak gös-
terilebilir.

Vizyon, geleceğin düzenlenmesi ve 
şekillendirilmesidir. Tertip edilmesi is-
tenilen şeyin hayal edilmesidir. Vizyon 
hayal edilen hedefe kilitlenmektir. Ça-
lışanlar hedefi 12’den vurabilecek lide-
rin ekibinde bulunmaktan dolayı cesur 
davranırlar. Çalışanlar, yöneticilerinin bu 
husustaki gücü ve pratize ettiği projeleri 

ile doğalarında bulunan hedefe varma 
isteğini yerine getirme imkanı bulurlar. 
İnsanlığa yeni bir şey kazandırmak ve 
bunun insanlık tarafından kullanıldığını 
görmek vizyonun en büyük ödülü ve 
tatmin aracıdır. Bu kazanımın vereceği 
tatmin duygusu insanlar için en büyük 
itici güç ve en etkin isteklendirme ara-
cıdır. İyi bir lider, çalışanlarını bu yönüyle 
de etkilemeyi bilir. 

Her insan vizyon sahibi olamaz. An-
cak her insan vizyon sahibi liderin 
ekibinde aynı vizyonu benimseyebilir.
’’ Gideceği yeri bilmeyen gemiye, hiçbir 
rüzgâr yardım edemez.’’ (Çin Atasözü)  

Misyon, kelime anlamı itibariyle, bir kişi 
veya topluluğun üstlendiği özel görev 
demektir. Misyon, işletmenin niçin var 
olduğunu ve ne yapmak istediğini gös-
termektedir. Her işletme yazılı olsun veya 
olmasın bir felsefe veya misyona sahip-
tir. Misyon, herhangi bir örgütün varoluş 
nedenidir ve onun stratejik amaçlarını 
nasıl gerçekleştireceğini belirleyen çer-
çeveyi oluşturmaktadır. Misyon, varoluş 
nedenini açıklayan, amacı net bir şekil-
de ortaya koyan bir ifadedir ve “niçin?” 
sorusuna cevap vermektedir.

‘’Müşterilerimize güvenilir galvaniz kap-
lama hizmeti sunmak, Galvaniz kapla-
ma bilgileri ve çeliğin korozyonunu önle-
me konusunda ihtiyaçlarını en iyi şekilde 
tatmin eden hizmetleri sunarak, sektörü-
müzün başarısı ve ülkemizin kalkınması 
için çalışmaktır.’’ Misyona uygun bir ör-
nek olarak gösterilebilir.
Misyon, kuruluşun var oluş nedenini 
ortaya koyar; onun kalıcı ve sürekliliğe 
bakışını belgeler. Misyonun açık ve net 
olarak tanımlanması ve çalışanlar tara-
fından bilinmesi gerekir. Bu tanımlama 
ile işletmedeki tüm çalışmalar ve çalı-
şanlar aynı amaca yönlendirilebilir.

Anlamları en çok karıştırılan kavramlar-
dan ikisi misyon ve vizyon kavramlarıdır. 
Gerçekte bu iki kavram birbirinden çok 

farklı anlamlar taşır. Bir işletmenin vizyo-
nu ve misyonu aynı ya da benzer olabil-
mektedir. Ancak, vizyon ve misyon tam 
anlamıyla benzer kavramlar değildir. Viz-
yon, gelecekte, şimdi var olan konum-
dan daha iyi bir konumu anlatırken; mis-
yon, şu andaki durumu anlatmaktadır. 

Milenyumun dünyasında, kurumların 
başarılı olabilmesi için, yöneticilerin sa-
dece olayların izleyici ve takipçisi olma-
ları artık yeterli değildir. Her şeyin hızla 
değiştiği günümüzde yöneticilerin gele-
ceği tahmin edebilmeleri ve bugünden 
geleceğe hazırlanmaları gerekir. ‘’Yöne-
ticilerin geleceği görebilmeleri, gelece-
ğin başarılabilmesi için şarttır.’’ Bazı kay-
naklarda geleceği görmek ile ilgili olarak 
aşağıdaki zaman dilimleri önerilmektedir.

Üst düzey yöneticilerin 10 yıl, orta ka-
deme yöneticilerin 5 yıl, birim yönetici-
lerinin 3 yıl ve şeflerin en az 1 yıl ötesini 
görebilmeleri gerekir.                              

Bir insan hedefinin (vizyon) büyüklüğü 
nispetinde büyür. İnsan hedefini büyük 
tutmalıdır. O hedefe ulaşmak için kendi-
ne bir misyon (görev) belirlemelidir. Yani 

“ Belirlediğim hedefe ulaşmak için neler 
yapabilirim. Karakterime, şahsiyetime 
ve yeteneklerime uygun bir hareket pla-
nı hazırlamalı ve bu plan çerçevesinde 
bir program oluşturarak var gücümle 
çalışmalıyım” düşüncesiyle harekete 
geçilmelidir. (Muhammed ÖRTLEK)

Sonuç olarak, insan hayatı boyunca 
kendisi için oluşturduğu uzun ve kısa 
vadeli hedeflerle bütünsel başarı için bir 
zemin oluşturulabilir. Bu hedeflere ulaş-
mada en önemli konulardan biri istikrar 
ve tekrarlanan davranışların hedeflere 
uygunluğunu kontrol etmektir. Bir İngiliz 
atasözünde denildiği gibi , “ Yuvarlanan 
taş yosun tutmaz (Arolling stone gat-
hers no moss)”

O halde hedefe ulaşmak için önemli 
sapmalara kaymadan istikrarlı bir şekil-
de çalışmak gerekiyor. u

VİZYON - MİSYON

Alim KINOĞLU
ALKA Group Galvaniz

Tesis Müdürü
kinoglu@alkagroup.com.tr
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Çürük asit problemine çözüm konulu 
toplantı, Koruma Klor firmasından ilgi 
katılımcılarla 29 Mart Perşembe günü 

gerçekleşti.
Koruma Klor, çürük asit alımındaki sıkı-
şıklığı; galvaniz sektörünün kapasitesinin 
büyümesinden, İlgi çevre denetimlerinin 
yaygınlaşmasından, galvaniz firmalarının 
üretimlerinin artmasından ve Fe3Cl talebinin 
artmamasından (satılamamasından)   kay-
naklandığını beyan ettiler.
Toplantıda; Arıtma tesisleri tam ve uygun 
malzeme ile çalıştırılmadığı için mevcut 
üretilen Fe3cl arzının yeterli olduğunu dola-
yısıyla çürük asit alıp Fe3Cl üretimi ile bu so-
runun çözülmesinin mümkün olamayacağı, 
Çürük asit bertaraf ve değerlendirilmesi 
konusundaki sorunun her geçen gün büyü-
düğünü ve de İleride daha da sorun olacağı 
mutabakatla taraflarca beyan edildi.
Kendi bünyelerinde olası bir  üretim, rejene-
rasyon veya bertaraf tesisi ile ilgili bir oluşu-
ma gitmeyeceklerini bildiren firma yetkilileri, 
Galder ile işbirliği (araştırma, geliştirme, tek-
nik destek) konusunda talep edilirse Koru-
ma Klor’a  ait Fe3Cl üretim tesisini Galder’e 
kiraya verebileceklerini beyan ettiler.

Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. Derince-Kocaeli, Kırıkhan-Hatay 
ve (Mayıs 2012den itibaren) Honaz-Denizli’de kurulu üç ayrı Klor Alkali te-
sisinde yaptığı üretim ile hem Türkiye’nin her bölgesine hem de komşu 
ülkelere hizmet vermektedir.
1949 yılında İstanbul’da ilk zirai ilaç üreticisi olarak kurulan Koruma Ta-
rım, 1963 yılında Derince-Kocaeli’nde Türkiye’nin ilk Klor-Alkali tesisinin de 
kurucusudur. Bu tesislerin 1994’te V.İbrahim ARACI tarafından satın alın-
masından sonra modernizasyon ve büyüme amaçlı yatırımlara başlanarak, 
Cıvalı üretim sisteminden yeni Membran sistemine geçilmiş, Kojenerasyon 
projesi tamamlanarak elektrik üretimine başlanmış, Kırıkhan/Hatay ve Ho-
naz/Denizli fabrikaları kurularak devreye alınmıştır. Her üç üretim tesisinde 
de bilinen en yeni ve çevre dostu teknoloji olan Membran sistemi kullanıl-
maktadır.
Koruma Klor Alkali, adı geçen tesislerde gerçekleştirdiği sıvı & gaz klor, sıvı 
& payet kostik, sodyum hipoklorit, hidroklorik asit, kloraparafin, demir (III) 
klorür, sodyum silikat, kalsiyum klorür üretimleri ile müşterilerine hizmet 
vermekle beraber Derince/Kocaeli, Yumurtalık Serbest Bölge/Adana ve 
Çorlu/Tekirdağ’da kurulu depolama tesislerinin de lojistik desteği ile asetik 
asit ve sıvı kostik ithalatını & satışını yapmaktadır.
Gerek kimyasal madde üretim gerekse geri kazanım tesisleri ile Tekstil, 
Metal, Gıda, Kağıt, Deterjan, Arıtma, Rafineri, Petrokimya, Madencilik vb. 
alanlarda faaliyette bulunan şirketlere hammadde ve yardımcı madde 
sağlayan Koruma Grubu, bünyesinde bulunan diğer şirketleri ile Zirai İlaç 
üretimi, Endüstriyel & Evsel Temizlik ürünleri üretimi, Liman hizmetleri, 
Kimyasal Sıvı Depolama (Antrepo) hizmetleri, Kuru ve Sıvı ürün nakliye-
sinden oluşan geniş bir mal ve hizmet yelpazesi ile hem yurtiçi hem de 
yurtdışı müşterilerine hitap etmektedir.u

ÇÜRÜK ASİT PROBLEMİNE ÇÖZÜM 
İÇİN KORUMA KLOR İLE GÖRÜŞTÜK
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WIN Fuarları 2. Fazında “Elektrik-Elekt-
ronik” , “Endüstriyel Otomasyon”, “ iç 
Lojistik” ve “Hidrolik-Pnömatik”   sek-

törleri bir çatı altında buluştu.
Hannover Messe Bileşim Fuarcılık A.Ş tarafın-
dan 29 Mart-01 Nisan 2012 tarihleri arasında 
TÜYAP fuar alanında düzenlenen organizasyo-
na, GALDER dernek üyelerimizden Gersan 
Elektrik Tic. ve San. A.Ş. ile Kartal Metal 
Galvaniz San. ve  Tic. Ltd. Şti. de stant aça-
rak yerini aldı.
Fuarda, Almanya,  Avusturya, Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Çin Fransa, Güney Kore, Hindis-
tan, Hollanda, İngiltere, İran, İspanya, İsviçre, 
İtalya, Polonya, Tayvan, Ürdün ve Yunanistan 
firmalarından da katılımlar gözlendi.

Katılım ve ilginin de yoğun olduğu, çeşitli konu-
larda birçok seminer düzenlendi. 
YILKODER  “Yıldırımdan Korunma ve Toprak-
lama” Derneği tarafından düzenlenen Dernek 
Müdürü Alper Coplugil ‘in moderatörlüğünü 
yaptığı “Mevzuat ve Uygulamalar” konulu etkin-
likte, 
Serkan Yılmaz “Yıldırımdan Korunma Sistemleri” 
Orhan Kovank “Yıldırımdan Korunma Sistemle-
rinde Uygulama ve Bakım”
Serkan Aksoy “Aşırı Gerilimlerden Korunma ve 
Önemi”
Mevlüt Uyanık “Topraklama ve Eş potansiyel 
Sisteminin Önemi” konularında bilgi verdi.

WIN FUARLARI
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Fuara katılan üyelerimizden Kartal Metal San. ve Tic. 
Ltd. Şti. şirketi sahibi Tekin KARTAL ile sizler için rö-
portaj yaptık.
Tekin bey öncelikle şirketiniz tanıtımı kadar GALDER üyesi 
olarak da bu gibi fuarlarda katılım göstererek Galvaniz sek-
törünün temsil edilmesini, Galvaniz kullanımını ve Galvaniz 
Kullanımının Korozyona karşı faydalarını, çevre ve insan 
sağlığına etkilerini de ön plana çıkarttığınız için teşekkür 
ederiz.
Fuardan memnun musunuz? Fuar beklediğiniz gibi 
verimli geçti mi?
Kartal Metal Galvaniz olarak WIN fuarına son iki senedir 
katılmaktayız. topraklama ürünleri konusunda yurt içinde 
%70’in üzerinde bir pazar payına sahibiz. Bildiğiniz üzere 
geçen sene bayilik sistemine geçerek bu pozisyonumuzu 
daha da güçlendirdik. 
WIN fuarlarına katılmamızda öncelikli amaç uluslararası stan-
dartlarda ürettiğimiz topraklama ürünlerimizi yurt dışından 
gelen firmalara da tanıtarak markamızın yurt dışındaki tanı-
nırlığını arttırmaktır. WIN fuarları birçok uluslararası firmanın bir 
araya geldiği bir platform olarak bu amaca hizmet etmektedir. 
Bu seneki katılımdan da bu açıdan oldukça memnunuz.
Şirketiniz hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Kartal Metal Galvaniz şirketimizin temeli 1956 yılında Dur-
sun Kartal tarafından kurulan Kartal Hurdacılık şirketine 
dayanır. 1983 yılında kurulan Kartal Haddecilik firmamız ile 
başlayan sanayileşme faaliyetlerimize, 1990 yılında Tekin 
Kartal tarafından Kartal Metal Galvaniz şirketimizin elekt-
riksel topraklama ürünlerinin üretimi ve galvanizlemesine 
yönelik yapılan yatırımı ile devam edilmiştir. Firmamız baş-
langıçta sıcak daldırma galvanizli topraklama şeridi, levha-
sı, elektrodu, bağlantı klemensleri ve mono tel üretimine 
başlamış olup Türkiye’nin önde gelen firmalarına da fason 
sıcak daldırma galvanizleme hizmeti vermeye başlamıştır.
Kazan kapasitesi veya ürün çeşitleriniz hakkında bil-
gi verir misiniz?
Halihazırda Ostim Organize Sanayi Bölgesinde Kurulu gal-
vanizleme tesisimizin ocak ölçüleri 7,5x1,5x2 m olup sürekli 
hat marifetiyle çelik şerit galvanizlemesine dönük olarak da 
Kazan yerleşkemizde 2,4x1,6x1,2 m ölçülerinde diğer bir 
ocağımız mevcuttur. Ostim tesislerimizde yaklaşık olarak 
yıllık 20.000 ton fason sıcak daldırma galvaniz, Kazan te-
sislerimizde ise yaklaşık yıllık 12.000 ton civarında çelik şerit 
kaplanmakta olup toplam kapasitemiz yıllık 32.000 ton civa-
rındadır.
Yeni yatırım yapmayı planlıyor musunuz?
Özellikle platform çelik ızgara ve enerji nakil hattı direkleri 
imal eden grup şirketlerimizin ihtiyaçlarını da değerlendire-
rek önümüzdeki yıl Kazan Ankara’da bulunan kendi sanayi 
arsalarımız üzerine yeni bir sıcak daldırma galvanizleme te-
sisi kurmayı planlıyoruz. Kurmayı planladığımız tesisimizin 
modern ve galvanizlemedeki son teknolojileri uygulayan 
bir tesis olması konusunda Avrupa ve dünyanın önde ge-
len firmaları ile görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. 
Kalite anlayışınızdan bahseder misiniz?
Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında konuşlu müşteri-
lerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sıcak daldırma galvaniz 

prosesine en uygun malzemelerin, teknolojinin ve stan-
dartların kullanılarak arzu edilen kalitede imalat yapan ve 
müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir anlayışa sahi-
biz. Şirketimiz ISO 9001:2008 ve 14001:2004 belgelerine 
sahiptir. Sürekli Üretim Hattında üretilen topraklama şerit-
lerimiz TSE 50164-1 ve TSE 50164-2 standartlarına uygun 
olarak üretilmekte olup, ürünlerimizin en önemli özelliği çe-
lik şeritlerin ve dar bantların tamamıyla istenilen ölçülere 
göre siyah olarak kendi dilme hattımızda dilinip bilahare 
galvanizle kaplanmasıdır. Böylelikle şeritlerin kenarları da 
sıcak daldırma galvanizle kaplanmakta ve korozyona karşı 
çok uzun süreli dayanıklılık özelliği sağlamaktadır.  u
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Türkiye'nin 2011'de 135 milyar do-
ları bulan ihracatında önemli rol 
oynayan firmalar ödüllendirildi.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı 
Birlikleri (İMMİB) ‘in 23 Mart 2012 de 

düzenlediği 2011 İhracatın Yıldızları 
Ödül Töreni" Four Seasons Otelde ya-
pıldı. Törende 43 ayrı kategoride 129 
firmaya ödülleri dağıtıldı. 

Vatan Şaşmaz’ın sunumunu yaptığı 
ödül Töreninde GALDER Dernek üye-
lerimizden Demir Çelik İnşaat Aksa-
mı kategorisinde 1.’lik ödülünü Alka 
Sanayi İnş. ve Tic. A.Ş. adına Ömer 
Alkumru - Metalik Cevherler katego-
risinde 2.’lik ödülünü Ekin Maden Tic. 
ve San. A.Ş. adına Selim Levi aldı.
Törene Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı 
Ahmet Yakıcı, Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve 
Bilişim İhracatçıları Birliği Başkanı Fa-
tih Kemal Ebiçlioğlu, Çelik İhracatçıları 
Birliği Başkanı Namık Ekinci, İstanbul 
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhra-
catçıları Birliği Başkanı Murat Akyüz, 
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metal-
ler İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin 
Öztiryaki, İstanbul Maden İhracatçıları 
Birliği Başkanı Mehmet Özer, Mücev-
her İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan 
Güner ve İMMİB Genel Sekreter Vekili 
Coşkun Kırlıoğlu, Caretta Lojistik Yö-
netici Ortağı İpek Demir ve iş dünya-
sından birçok isim katıldı.
Elektrik-Elektronik İhracatı ve Tüketici 

İhracatın Yıldızları
Ödül Töreni
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Elektroniği Ödülünü Vestel Dış Ticaret, 
Beyaz Eşya İhracatı Ödülünü Arçelik, 
Kablo İhracatı Ödülünü Mass Kablo, 
Dayanıklı Tüketim Malları Ödülünü 
Ego Elektrikli Aletler alırken dış satışta 
Birliğin sıralamasında en fazla ihra-
catla Vestel Dış Ticaret birinci, Arçelik 
ikinci, İçdaş Çelik Enerji Tersane ve 
Ulaşım Sanayi üçüncü oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İMMİB, 
toplam ihracatımızın yüzde 30'unu 
karşılıyor. Sektörler arası tatlı rekabet 
ihracat rakamlarına olumlu yansıyor." 
dedi. 2012 için belirlenen 150 milyar 
Dolar ihracat hedefinin yakalanacağı-
nı dile getiren Büyükekşi, "Bu ayın 18 
iş gününde ihracatımız yüzde 8 artışla 
8 milyar doları gördü. Bu da olumlu bir 
yolda olduğumuzun işareti." yorumu-
nu yaptı.
İMMİB İstanbul Elektrik – Elektronik 
Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği Yö-
netim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiç-

lioğlu ise "Türkiye ihracat şampiyonu 
ilk 10 firmanın 5'i üyemiz. Türkiye'nin 
önder birliği olmanın haklı gururunu ta-
dıyoruz.". Ülkemizin büyümesine sun-
duğumuz katma değerle Türkiye'nin 

lider birliği olmanın haklı gururunu 
tadıyoruz."  Ödül töreninin ardından 
Cem Yılmaz sahne alarak geceye ka-
tılanlara keyifli dakikalar yaşattı. u
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Bu yıl 35. kez gerçekleştirilen ve 
açılışı Federal Almanya Ulaştır-
ma, İmar ve Kentsel Gelişim Ba-

kanlığı Genel Sekreteri Rainer Bomba 
ile sektörün önde gelen isimlerinin ka-
tılımlarıyla yapılan Yapı Fuarı – Turkey-
build İstanbul 2012 fuarı yapıldı.
2 – 6 Mayıs 2012 tarihleri arasın-
da düzenlenen Yapı Fuarı Balkan-
lar, Rusya ve BDT ülkeleri, Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika’yı içine alan kapsama 
alanıyla bölgenin en büyük yapı malze-
meleri fuarı olma özelliğini de taşıyordu. 
Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul’un 
sadece bir fuar olmadığını, aynı za-
manda bir iş platformu olduğunu vur-
gulayan Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) 
ve YEM Fuarcılık Genel Müdürü Dr. 
Barış Onay, bu yıl 109 bin 420 ziyaret-
çiyi ağırlayan Yapı Fuarı – Turkeybuild 

İstanbul 2012 için şunları söyledi: 
“Sektörde ülkemiz ve bölge ülkelerinin 
en büyük fuarı olan Yapı Fuarları – Tur-
keybuild İstanbul’u, 35. yılında, bir kez 
daha sektörün büyümesine katkı sağ-
layacak başarılı bir organizasyonla ge-
ride bıraktık. 109.420 ziyaretçinin ağır-
landığı, beş gün süresince binlerce iş 
bağlantısının gerçekleştiği fuar bu ya-
nıyla verimli bir iş platformu olduğunu 
bir kez daha kanıtlamış oldu. Fuarın 
İş Geliştirme Platformu kapsamında; 
Federal Almanya’yı konuk ettiğimiz 
Konuk Ülke Projesi, fuar öncesinde 
uluslararası arenada gerçekleştirdiği-
miz Türk İnşaat Forumları, fuar sırasın-
da organize ettiğimiz 3. Avrasya Yapı 
Forumu ve 2014 Kış Olimpiyatları Soçi 
İnşaat Yatırımları Forumu gibi etkinlik-

ler de fuarın başarısında önemli bir rol 
üstlendi. Türkiye ve bölge ülkeleri yapı 
sektörlerinin büyüme potansiyeline 
önemli katkılarda bulunan Yapı Fuar-
larını – (Turkeybuild’i) ülke ekonomi-
miz ve sektörün gelişme trendine pa-
ralel olarak, gelecek yıllarda da aynı 
profesyonel yaklaşım ve heyecanla 
düzenlemeye devam edeceğiz”.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Av-
rupa İşletmeleri Ağı (AİA) organiza-
törlüğünde Yapı Fuarı – Turkeybuild 
İstanbul’un 2012 ayağında düzenle-
nen “Firmalar Arası İkili Görüşmeler”; 
Almanya, Avusturya, İtalya, Romanya 
ve İran'dan fuar için İstanbul'a gelen 
yabancı firmaları Türk şirketlerle bir 
araya getirdi ve 120’yi aşkın görüşme-
ye sahne oldu.
Türkiye yapı sektörünün 5 gün boyun-
ca kalbinin attığı 35. Yapı Fuarı – Tur-
keybuild İstanbul, çok sayıda sektörel 
ödül törenine de ev sahipliği yaptı. 
Yapı sektörünün en büyük ödülü olan 
Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü 2012”, 
Fuarın açılışında 20. kez sahiplerini 
buldu. İkinci günü ise, Fuarın artık ge-
lenekselleşen Altın Mıknatıs Ödülleri 
sahiplerine dağıtılırken, üniversite öğ-
rencilerine yönelik “Yalıtım Yarışması” 
nda ilk üç dereceyi paylaşan proje 
sahiplerine de ödülleri, düzenlenen 
törenle takdim edildi.

YAPI FUARI
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Fuarda üyelerimizden Kartal Metal 
San ve Tic. Ltd. şirketi ortaklığı ile ku-
rulan “Kartal Meiser” şirketinin Genel 
Müdürü Dr. İhsan Onur YILMAZ ile 
sizler için röportaj yaptık
Fuardan memnun musunuz? Fuar 
beklediğiniz gibi verimli geçti mi?
Bu sene 35’incisi düzenlenen Yapı 
Fuarı her yıl olduğu gibi yurt içi ve 
yurt dışından yapı sektörünün önemli 
firmalarını bir araya getirdi. Fuara son 
iki senedir katılmaktayız. Yapılarda 
çelik kullanımının yaygınlaşması ile 
firmamızın portföyünde yer alan plat-
form ızgaraları, endüstriyel kullanım-
larının yanında modern yapılarda da 
daha fazla ilgi görmeye başlamıştır. 
Bu yüzden bu seneki sunumumuzda 
özellikle mimari uygulamalara ağır-
lık vermeyi düşündük. Fuarı ziyaret 
eden birçok mimarın ve proje mü-
hendislerinin ürünlerimize yoğun ilgi 
gösterdiğini gördük. 

Şirketiniz ve ürünleriniz hakkında 
kısaca bilgi verir misiniz?
Firmamız dünyanın en büyük çe-
lik ızgara üreticisi olan ve merkezi 
Almanya’da bulunan Meiser firması 
ile Türkiye’nin topraklama ürünleri 
konusunda pazar lideri olan Kartal 
Metal Galvaniz firmasının ortaklığı ile 
2007 yılında kurulmuştur. 2011 yılında 
tamamlanan yatırımlar ile tamamen 
otomasyona dayanan üretim yetene-
ğiyle, Kartal Meiser üretimini yüzde 
yüz yerli olarak sürdürmektedir. Kar-
tal Meiser’in portföyünde yer alan 
parmaklık ızgaralar ve genleştirilmiş 
metal ürünleri yürüyüş ve araç geçiş 
platformlarında, endüstriyel platform 
ve basamaklarda, ağır yük taşıyan raf 
sistemlerinde ve mimari projelerde dış 
cephe güneş koruması olarak veya di-
ğer estetik amaçlarla kullanılmaktadır.
Tesisiniz ve yeni yatırımlarınız 
hakkında bilgi verir misiniz?
Türkiye’nin platform ızgarası konu-
sunda en büyük ve entegre sistemde 
çalışan en modern üretim tesisine sa-
hip olan Kartal Meiser, imalatının her 

aşamasında yüksek teknoloji kullana-
rak dünya standartlarında üretim yap-
maktadır. 
Modern dilme hattımız ve preslerimiz, 
rulo saclardan istenilen ebatlarda ta-
şıyıcı çubukların projedeki ölçülerine 
göre CNC tezgahlarda imalatını ger-
çekleştirmektedir. Yine kendi tesisimiz-
de üretilen burgulu çubuklar, kaynak 
pres ızgara hattımızda taşıyıcı lamalar 
ile buluşmaktadır. Bu anlamda ham-
maddesini ihtiyacına göre kendi bün-
yesinde üretebilen Türkiye’deki tek 
ızgara üreticisiyiz. Meiser kaynak pres 
ızgaraları, dolgu çubuklarının taşıyıcı 
çubuklara basınçla preslenmesi ve 
eşzamanlı olarak yüksek bir akım ile 
direnç kaynağı teknolojisi kullanarak 
kaynaklanması sayesinde standart ve 
düzgün gözenek aralıkları ile yüksek 
statik güvencesini garanti edebilmek-
tedir. Özel dizaynlar, örneğin iç ke-
simler ve tekmelikler, projeye ve stan-
dartlara uygun bir şekilde üretilmekte, 
böylelikle ızgaraların montaj yapılaca-
ğı tesisteki işçilikler tümüyle ortadan 
kaldırılmaktadır. İmalatı tamamlanmış 
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ızgaralar, uluslararası kalite standartla-
rına uygun olarak grup firmamız olan 
Kartal Metal Galvaniz’in kendi tesisle-
rinde sıcak daldırma galvaniz yöntemi 
ile kaplanmakta ve müşterilerimize tes-
lim edilmektedir.
Almanya’daki ortaklarımız ile proje 
aşamasından imalata geçiş sürecine 
kadar her aşamada ortak çalıştığımız 
yeni yatırımımız sayesinde ızgara ima-
latı konusunda dünyadaki en ileri üre-
tim teknolojisini Türkiye’ye kazandırdık. 
2012 başında yaptığımız son ek maki-
ne yatırımlarımız ile mevcut kapasitemi-
zi hedeflediğimiz gibi aylık 500 tona çı-
karak Türkiye’deki en yüksek kapasiteli 
üretim hattına da sahip olduk. 
Ankara’daki tesislerimizde üretilen 
kaynak pres ızgaralar, basamaklar ve 
korkuluklar dışında; Meiser pres ızga-
raları, paslanmaz çelik ve alüminyum 
ızgaralar, genleştirilmiş metal ürünleri, 
CTP ızgaralar da ürün portföyümüzde 

yer almaktadır. Hedefimiz gelecekte 
yapacağımız yatırımlarımızla bu ürün-
leri de dünya standartlarında üretebi-

lecek modern tesisleri Türkiye’ye ka-
zandırmaktır. u

İZAYDAŞ
Derneğimizi Ziyaret Etti

Ülkemizin ilk ve halen en büyük kurum-
sal atık bertaraf tesisi olan İZAYDAŞ, 
04 Nisan 2012 tarihinde dernek merke-
zimizde GALDER i ziyaret etti. Atık ve 

çevre konularının görüşüldüğü toplan-
tıda, ilerleyen tarihlerde dernek üyele-
rimizin de katılımlarıyla atık ve yakma 
tesislerinin tanıtılacağı, katılımcıların 

bilgilendirileceği, sunumların yapılaca-
ğı gezi ve toplantı etkinliği düzenlen-
mesi davetinde bulunuldu.
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Türkiye'de Sıcak Daldırma yöntemiyle Galvanizleme ya-
pan firmaları tek çatı altında toplayan derneğimiz, sek-
törün sorunlarına da çözüm arayışı içinde.

Ak-kim ile sektörün gelişimini ve sıkıntılarını paylaşmak 
amacıyla 02 Nisan 2012 tarihinde düzenlenen toplantı ile 
bir araya geldik. Dernek yönetim kurulu üyeleri ile  birlikte, 
sektördeki atık asit sıkıntıları üzerinde görüştüğümüz Ak-kim 
yetkilileri, çözüme ilişkin birlikte aksiyonlar geliştirmek konu-
sunda işbirliğine hazır olduklarını kaydettiler. u

AKKİM ve GALDER Çürük Asit Problemini 
Görüşmek İçin Biraraya Geldi

Ak-kim
Türkiye’nin en köklü özel sektör kuruluşlarından Akkök 
Grubu iştiraki olan Ak-Kim, Yalova ve Çerkezköy’de ko-
numlanmış toplam 295,776 m2’lik ileri teknoloji odaklı te-
sislerinde inorganik, organik kimyasallar ve tekstil yardım-
cı maddeleri ile kâğıt, beton ve yapı kimyasalları üretimi 
yapmaktadır. Uluslararası kalite standartlarına uygun yıllık 
600 bin tonluk üretim kapasitesine sahip fabrikalarında 
Ak-Kim, ileri teknoloji gerektiren ve yerli sanayi açısından 
büyük önem arz eden maddelerin de bulunduğu 200’ü 
aşkın farklı kimyasal maddenin üretimini yapmaktadır. Şir-
ket, geniş ürün yelpazesiyle tekstil, metal, gıda, temizlik, 
su arıtım, kâğıt, ilaç gibi günlük yaşamda hayati önem ta-
şıyan birçok sektöre ham madde sağlamaktadır. Ak-Kim, 
yurt içi ve yurt dışı piyasalarda faaliyet göstermekte ve 
geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.  Toplam satışlarının 
%20’sini oluşturan ihracat faaliyetleri ise dünyanın farklı 
bölgelerinde bulunan 40’ı aşkın ülkeye yayılmış durum-
dadır.

DUYURU
Derneğimizde; Genel sekreter ve Galvaniz dün-
yası dergimizde Yayın yönetmeni olarak Görev 

yapan personelimiz, Sayın Atilla FİLİZ, 06 Nisan 
2012 tarihi itibarıyla ilgi görevlerinden ayrılmıştır. 

Bu tarih itibarıyla Derneğimiz ve Dergimiz ile 
hiçbir ilişiği kalmamıştır.

GALDER YÖNETİM KURULU
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Etkinlik, dernek üyelerimizin katılımıyla 24 Mayıs 2012 
Perşembe günü gerçekleştirildi. Düzenlenen bu et-
kinlikte; atık ve bertaraf konularında GALDER ve 

İZAYDAŞ arasında dayanışma ve ortak iş birliği yapılarak 
birlikte çalışılması, atıkların çevreye verdiği zararın minimu-
ma indirgenerek kontrollü atık bertaraftı ve enerji üretimi 
kapsamında değerlendirilmesi, sonuç itibariyle hem doğa-
ya hem de ülkemiz ekonomisine katkıda bulunulması ama-
cıyla yaptığımız görüşme sonucu karşılıklı olarak prensipte 
mutabık kalındı. 
Kontamine atıklar, tehlikeli / tehlikesiz atıklar, arıtma çamu-
ru gibi çeşitli atıklar konusunda GALDER üyelerine kolaylık 
tanınacağı prensip bazında kabul görmüştür.
Toplantı sonrasında üyelerimize yaptığımız duyuru ile gal-
vaniz sektöründeki atık çeşitleri ve atık miktarları belirlene-
cek. Zaten hem doğaya, hem de korozyonla mücadelede 
bireylere ve ülke ekonomisine katkı sağlayan “Galvaniz 
Kullanımı”  galvaniz sanayisi atıklarının da aynı amaca 
hizmet etmek doğrultusunda değerlendirilmesiyle üzerine 
düşen görevi yapacaktır. u

"GALDER ve İZAYDAŞ"
işbirliği kapsamında ortaklaşa gezi ve toplantı 

etkinliği düzenlendi
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İZAYDAŞ HAKKINDA BİLİNMESİ 
GEREKENLER 
Genel Müdür / Muhammet SARAÇ 
anlatıyor.

Kısa adı İZAYDAŞ olan İzmit Atık ve 
Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendir-
me A.Ş. 1996 yılında Kocaeli Büyük-
şehir Belediyesi tarafından kurulmuş-
tur. İZAYDAŞ’ın kurulma amacı, Çevre 
Kanunu’na uygun olarak evsel ve en-
düstriyel atıkların bertarafını sağla-
maktır. Bu çerçevede İZAYDAŞ Türki-
ye’deki ilk atık bertaraf tesisi olarak bir 
taraftan bu atıkların bertarafını sağlar-
ken diğer taraftan enerji üretmektedir. 
İZAYDAŞ faaliyetleri ile ilgili tüm yasal 
gereklikleri ödün vermeden yerine 
getirmekte olup, ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001:2007 ve 
ISO 17025:2010 standartlarına uygun-
luk belgelerine sahiptir. Ayrıca, Türkiye 
Kalite Derneği-KALDER, Avrupa Yak-
ma Tesisleri Birliği-EURITS, Kocaeli 
Sanayi Odası-KSO, Kocaeli Ticaret 
Odası-KOTO, Deniz Ticaret Odası-
DTO, Türkiye Kojenerasyon ve Temiz 
Enerji Teknolojileri Derneği-TÜRKO-
TED üyesidir. İZAYDAŞ %100 Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

İZAYDAŞ’IN İŞLETTİĞİ TESİSLER 
- Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve 
Enerji Üretim Tesisi
Endüstriyel tehlikeli atıkların yakılarak 
bertaraf edildiği yakma tesisi kapasi-
tesi 5.400 kg/saattir. Tesisin çalışma 
prensibi; endüstriden kaynaklanan 
yanabilir nitelikteki tehlikeli atıklar ile 

klinik atıkların yakılarak bertaraf edil-
mesine dayanır. Tesise kabul edilen 

“Tehlikeli Atıklar”’ın beyanı, etiket-
lenmesi, taşınması ve bertarafı T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili 
yönetmelikleri çerçevesinde yapıl-
maktadır. İZAYDAŞ tesislerine, patla-
yıcı maddeler, radyoaktif maddeler, 
mezbaha atıkları, piller ve aküler ka-
bul edilmemektedir. Yanma sonucu 
oluşan buhar ile 5,2 MW elektrik ener-
jisi üretilmektedir.

- Düzenli Depolama Alanları
Düzenli depolama alanlarında, Ko-
caeli bölgesindeki evlerden kaynak-
lanan evsel atıklar ile sanayiden kay-
naklı evsel ve depolanabilir nitelikteki 
tehlikeli atıklar depolanarak bertaraf 
edilmektedir. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından tahsis edilen alanda 
Solaklar Evsel ve Tehlikeli Katı Atık 
Düzenli Depolama Alanları 1997 yılın-
da inşa edilmiştir. Evsel atıklar için altı 
adet lot, tehlikeli atıklar için bir adet lot 
bulunmaktadır. Düzenli depolama sa-
hasına kabul edilen evsel ve tehlikeli 
atıklar, atığın cinsine göre uygun olan 
lottaki çalışma alanına aktarılır. Koca-
eli Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Dilovası ilçesinde yapılan lotun da 
işletimi, 2007 yılı itibari ile İZAYDAŞ’a 
verilmiştir. Evsel düzenli depolama 
alanlarında 1.600 ton/gün evsel atık 
depolanmaktadır.

- Hafriyat Sahaları
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 
hafriyat atıkları ile ilgili olarak 
İZAYDAŞ’ı yetkilendirmesiyle birlikte 
Kocaeli genelinde hafriyat sahaları-

nın işletimini de bünyesine katmıştır. 
Gebze Muallimköy ve İzmit Üçtepeler 
bölgelerindeki hafriyat sahalarını iş-
leten İZAYDAŞ Kocaeli’nin farklı böl-
gelerinde de yeni alanlar oluşturmak 
için çalışmalarına devam etmektedir. 
Bu sahaların doldurulmasından sonra 
ağaçlandırma ve spor alanları olarak 
halkın hizmetine sunulacaktır. 

- Atık Alım Gemileri
İZAYDAŞ, 5216 sayılı Büyükşehir Be-
lediye Kanunu yedinci maddesinde 
belirtilen “Deniz araçlarının atıklarını 
toplamak, arıtmak ve bununla ilgili 
gerekli düzenlemeleri yapmak” hük-
mü gereğince Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi deniz sınırları dâhilinde gemi 
atıklarını da toplatmaktadır.
Atık toplama işlemi, Gemilerden Atık 
Alınması ve Atıkların Kontrolü Yö-
netmeliğinde yer alan teknik esaslar 
çerçevesinde, İl Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nden lisans almış atık 
alma gemileri ile yapılmaktadır. Top-
lanan atıklar, ayrıştırma işlemi sonra-
sında yakma tesisinde yakılmakta ve 
elektrik enerjisi elde edilmektedir. Bu 
sayede gemilerden kaynaklanan kir-
lilik önlenmekte ve İzmit Körfezi’nin 
kirlenmesi engellenmektedir. İzmit 
Körfezi’ne yılda yaklaşık 12.000 gemi 
giriş yapmaktadır.

- Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi
Kocaeli ili sınırları içerisindeki tüm 
sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atık-
lar İZAYDAŞ tarafından bertaraf edil-
mektedir. Sağlık kuruluşlarından çıkan 
patolojik ve tehlikeli atıklar yakılarak 
bertaraf edilmekte, enfeksiyöz atıklar 
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ise tekrar kullanılabilir ambalajlar içe-
risinde toplanarak lisanslı araçlarla 
İZAYDAŞ Sterilizasyon Tesisi’ne ge-
tirilmektedir. Sterilizasyon Tesisi’ ne 
getirilen atıkların 160 oC sıcaklıktaki 
buhar, 5 bar basınç ve 45 dakika sü-
resince sterilizasyonu sağlanmaktadır. 
Sterilizasyon Tesisi otoklav kazanın-
da tıbbi atığın sterilize olup olmadığı 
biyolojik ve kimyasal indikatörlerle 
kontrol edilmektedir. Sterilize edilerek 
patojenlerden arındırılan tıbbi atıklar, 
parçalanıp evsel atıklarla beraber de-
polanmaktadır. Tesiste tıbbi atık topla-
ma araçları ve kullanılan ambalajların-
da sterilizasyonu yapılmaktadır. 

- İZAYDAŞ Çevre Laboratuvarı
Kuruluşundan bu yana atık analizleri 
konusundaki tecrübesini hizmetin ge-
rektirdiği modern ölçüm cihaz ve alt-
yapı olanakları ile birleştiren İZAYDAŞ 
Çevre Laboratuvarı, tecrübe edindiği 
atık çeşitliliği bakımından da sektörün 
önde gelen ismidir.

Çevre Laboratuvarı, 2011 yılı içinde 
almış olduğu “Çevre analizleri Ön 
Yeterlilik Belgesi ve Akreditasyon Ser-
tifikası” ile analiz ve numune alma pa-
rametreleri kapsamındaki tüm talep-
lere hızla cevap vermekte, bu amaçla 
hazırlanmış numune alma aracını 24 
saat göreve hazır bulundurulmaktadır.
Laboratuvarlarımızda akreditasyon 
kapsamında; atık su, nehir, akarsu, 
göl ve gölet, katı atık, toprak ve 
arıtma çamuru, atık yağ analizleri 
yapılmaktadır.

- Birçok proje ile çalışmalarımız 
devam ediyor…
Tecrübemizle teknolojiyi birleştirerek, 
hayata geçirdiğimiz yeni projeler ile 
kendini sürekli yenileyen, çevre ve 
sanayi dostu, müşteri memnuniyeti 
odaklı, sektöre öncülük eden lider atık 
kuruluşu olarak sürdürülebilir çevre 
ve sağlıklı toplum için etkin uygulama-
lar üreterek, toplumsal çevre bilincini 
arttırmak ve oluşturmakta sosyal so-

rumluluk misyonumuzdur. 

- Hali hazırda devam eden projele-
rimiz arasında;

1. Düzenli depolama alanlarında 
oluşan metan gazında elektrik 
enerjisi üretim tesisi projesi (LFG),
2. Çöp sızıntı suları arıtma ve geri 
kazanım tesisi projesi,
3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 
TÜBİTAK MAM ve araştırmacı ku-
rum olarak 4 üniversite tarafından 
2007 yılında başlatılan “Bitkisel 
ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz 
Üretimi ve Entegre Enerji Üretim 
Sistemlerinde Kullanımı” projesi, 
Evsel atık bertaraf ve enerji üretim 
tesisi projesi,
4. Yuvacık Barajı kanal tipi Hidroe-
lektrik Santrali (HES) projesi, 
5. İZAYCAN sosyal sorumluluk 
projesi (ilköğretim okullarına yö-
nelik),
6. İZAYDAŞ Akademi projesi,
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7. Kocaeli Üniversitesi ve sa-
nayi işbirliği eğitim projesi

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİMİZ
Uzun süredir yürütülmekte olan 
müşteri memnuniyeti çalışma-
ları kapsamında fiyat ve kabul 
koşullarımız iyileştirilmiştir. Müş-
terilerimiz düzenli olarak ziyaret 
edilmekte ve tesislerimizi ziyaret 
etmeleri sağlanmaktadır. Atık-
larının tamamını bize vermeyi 
planlayan müşterilerimize paket 
uygulamalar (fiyat avantajı + 
nakliye) yürürlüğe konulmuştur. 
Hızlı haberleşme kanalları aktive 
edilmiştir. Ön işlem ve nakliye 
taleplerine çözümler üretilmiştir. 
Belli aralıklarla müşteri memnu-
niyet anketleri hazırlanarak, ta-
rafımızdan atık piyasasının nabzı 
tutulmaktadır. Bu uygulamalar 
artarak devam edecektir. 
İZAYDAŞ AKADEMİ
Müşterilerimize kolaylık sağla-
mak amacıyla danışmanlık hiz-

metleri yanında eğitim hizmet-
lerimiz “İZAYDAŞ Akademi” adı 
altında somutlaştırılmaktadır. Her 
ay bir akademi eğitimi yaparak, 
atık yönetimi konusunda uzman 
kadrolarımızla, bilgi ve tecrübe-
lerimizi paylaşıyor ve atık üretici-
siyle ortak çevre dili geliştiriyoruz. 
Akademi eğitimi konusunda bize 
yapılacak başvuruları belli bir sıra 
ile karşılamaya devam ediyoruz.
Sosyal Sorumluluk İZAYCAN
Çocuklarımızın atık ve çevreye 
olan zararları ile geri dönüşüm 
ve çevre bilincinin geliştirilme-
sine katkı sağlamak amacıyla, 
İZAYCAN adında bir çizgi ka-
rakter oluşturulmuştur. İZAYDAŞ 
ailesine yeni katılan küçük üye 
İZAYCAN, ailesiyle birlikte çev-
reyle ilgili yaşadığı sorunları ve 
önerilerini hikâyeler şeklinde, 
öncelikle İZAYDAŞ’ın bulunduğu 
Kocaeli genelindeki ilköğretim 
okullarında okuyan öğrencilere 
anlatacaktır. u
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Çelik yapıların yaygınlaşması ve 
doğru kullanılması amacıyla 
Türkiye’de il il dolaşarak top-

lantılar düzenleyen Türk Yapısal Çelik 
Derneği, bu kez “Çeliğin Kalbinin Attığı 
Şehir Karabük”te idi. KARDEMİR Ge-
nel Müdürü Fadıl Demirel’in tabiri ile 
demir-çelik Karabük’te bambaşka bir 
anlam taşıyor. Bu şehirdeki her ailede 
ya bu demir-çelik tesislerinde çalışan 
birileri var ya da geçmişte çalışanları 
olmuş. 13 haneli bir köy iken 1935’te 
kurulan Karabük Demir Çelik İşletme-
leri ile önem kazanmaya başlayan 
bölge, akıl almaz gelişmelere şahit 
olmuş, yapılan yatırımla kalkınmış. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk fabrikaları 
burada yetişen mühendislerle ve mal-
zemelerle gerçekleştirilmiş. Bugünün 
Türkiye’sinde de önemini koruyan ve 
artıran Karabük’te KARDEMİR’in des-
teği ile Çelik Yapılar Semineri ve Çelik 
Yapı Tasarım Kursu gerçekleştirmek 
Türk Yapısal Çelik Derneği açısından 
da özel bir anlam taşıyordu.

24 Mayıs 2012 Perşembe günü 
Karabük Üniversitesi Demir Çelik 
Enstitüsü ile ortaklaşa Üniversitenin 

Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen “Karabük 
Çelik Yapılar Semineri” Karabük Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
İbrahim Kadı’nın açılış konuşması ile 
başladı. Böylesi bir seminerin üniver-
sitelerinde yapılıyor olmasından bü-
yük mutluluk duyduklarını belirten Prof. 
Dr. İbrahim Kadı, üniversite bünyesin-
de kurulan Demir Çelik Enstitüsü ile 
bu alana verdikleri önemi dile getirdi. 
Kardemir’in Karabük Üniversitesi’ne 
verdiği desteğe değinen Prof. Dr. Kadı, 
Kardemir’in kapılarını üniversiteye so-
nuna kadar açmasıyla Türkiye için bir 
ilk olan çalışmaların üniversitelerinde 
yapılabildiğini belirtip, bu sanayi-üni-
versite ilişkisinin Türkiye’ye örnek 
olacağını açıkladı. Ardından kürsüye 
gelen Türk Yapısal Çelik Derneği Yö-
netim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nesrin 
Yardımcı, seminer katılımcılarına Türk 
Yapısal Çelik Derneği’nin kuruluş öy-
küsü ve gerçekleştirdiği çalışmaları, 
projeleri bir film ile aktardı. 

Açılış konuşmacılarının sonuncusu 
olarak sahneye çıkan Kardemir Ge-
nel Müdürü Fadıl Demirel, kısaca 

Kardemir’in kuruluş aşamasına de-
ğindikten sonra bugün gelinen nokta-
da hem Kardemir’in başarılarını hem 
de Türkiye olarak çelik sektöründeki 
başarıları dile getirdi. Dünyada 8’nci 
sıraya oturan yerli sektörün Avrupa’da 
ise 2’nci olduğunu vurgulayarak, 
Türkiye’nin bu alanda dünyada en 
fazla gelişen ülke olduğunu açıkladı. 

“Çelikte iyi iseniz her alanda iyisiniz-
dir” görüşü ile sözlerine devam eden 
Fadıl Demirel, Karabük’ün Türkiye’nin 
çelik başkenti olduğunu, bu duru-
munu korumak için ellerinden gelen 
gayreti gösterdiklerini ifade etti. Türk 
Yapısal Çelik Derneği ile yıllardır ortak 
çalışmalara imza attıklarının altını çi-
zen Demirel, bu birlikteliklerle iyi nok-
talara gidileceğini açıkladı. 

Karabük Çelik Yapılar Semineri’nin 
ikinci bölümünde ise çelik yapı proje-
leri mimar ve mühendisleri tarafından 
tüm detaylarıyla izleyicilerle paylaşıldı. 
İlk olarak kürsüye gelen Yüksek Mimar 
Yakup Hazan, öncelikle bu ana kadar 
gerçekleştirdiği çelik yapı projelerinin 
tasarımlarını dinleyicilere aktarıp, o 
dönemlerde sektördeki sıkıntılara de-

Çeliğin Kalbi Karabük'te
ÇELİK YAPILAR SEMİNERİ VE ÇELİK YAPI TASARIM KURSU
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ğindikten sonra geçen yıl hizmete açı-
lan Sivas Havaalanı projesinin çelik 
yapı olarak özelliklerini aktardı. 

Ardından sahneye gelen İnşaat Yük-
sek Mühendisi İrfan Saydar, Rami Kül-
tür Merkezi ve Safranbolu Camii çelik 
yapılarının proje detaylarını aktarıp, 
deneyimlerini, görüşlerini izleyicilerle 

paylaştı. Seminerin son konuşmacısı 
Çelik Yapı Genel Müdürü Dr. İbrahim 
Korkut oldu. Kendisi de Safranbolu’lu 
olan Korkut, Kayalar Kimya Boya 
Fabrikası ve Yönetim Binası projesini 
tanıtmanın yanı sıra Türkiye’de çelik 
yapı alanında en çok rağbet edilen 
alan olarak bilinen sanayi yapılarında 
çeliğin kullanımı ile ilgili yapılan yanlış-

lıkları, yapılması gere-
kenleri, önemli nokta-
ları dile getirdi. Geniş 
bir katılımla gerçek-
leşen Karabük Çe-
lik Yapılar Semineri, 
sunumların ardından 
katılımcıların konuk-
lara sorularını sorarak 
bilgi edinmelerine de 
imkan yarattı.  

Türk Yapısal Çelik 
Derneği’nin sektörün 
gelişmesine yardım-
cı olmak amacıyla 
gerçekleştirdiği çalış-
malarından biri olan 
eğitim kurslarından 
ilki de Karabük’te 
g e r ç e k l e ş t i r d i . 
Kardemir’in desteği 
ile Karabük Üniver-
sitesi Sürekli Eğitim 
Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi -KABÜSEM ortaklığıyla 
düzenlenen “Çelik Yapı Eleman-
ları Tasarımı Kursu” 25-26 ve 27 
Mayıs 2012 tarihlerinde Karabük 
Üniversitesi KABÜSEM Toplantı 
Salonları’nda yapıldı. 

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden Prof. Dr. Nesrin 
Yardımcı ve İstanbul Teknik Üniversi-
tesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
Prof. Dr. Cavidan Yorgun  ile Yrd. Doç. 
Dr. Cüneyt Vatansever tarafından ve-
rilen kurs, AISI 360-10 “Specification 
for Structural Steel Buildings’e göre 
Tasarım Kuralları; Yapısal Çelik Tasa-
rımına Giriş, Birleşim Araçları, Çekme 
Elemanları, Basınç Elemanları, Eğilme 
Elemanları, Eğilme ve Eksenel Kuvvet 
Etkisindeki Elemanlar gibi konu baş-
lıklarından oluştu. 

Yapısal çelik elemanlarının tasarı-
mında, uluslararası düzeyde, güncel 
bilgilerin kullanılması ve yaygınlaştı-
rılmasının hedeflendiği kursa inşaat 
mühendisleri ya da inşaat mühendis-
liği 4. Sınıf öğrencileri katılabildiler. 3 
günde toplam 18 saat olarak verilen 
Çelik Yapı Elemanları Tasarım Kursu 
çoğunlukla Karabük Bölgesi olmak 
üzere çevre illerden de katılımcı bul-
du. Kursun sonunda katılımcılara bel-
ge verildi. u
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Yıldırımdan korunmada kullanılan elemanların, Sıcak 
daldırma Galvaniz kaplama ile kaplanması ve bu şe-
kilde kullanılması durumunda, bu parçalar korozyo-

na karşı mücadelede çok daha dayanıklı ve uzun ömürlü 
olurlar. YILKODER yıldırım düşmesi ve oluşturduğu yüksek 
gerilimden can ve mal kaybının olmaması, yıldırımın zararlı 
etkilerinin en aza indirilerek bu doğal tehlikeden korumaya 
yönelik çalışmalar ve bilgilendirmeler yapmakta çeşitli Se-

miner, Sempozyum ve Fuarlara katılarak eğitimler düzenle-
mektedir. SDG ‘in ilgi teknik şartlarda standartlara uygunluk 
sağlamakta avantaj sağladığı ve çeşitli birçok iş sözleşme-
leri ve şartnamelerde kullanım zorunluluğu bulunduğu dile 
getirilerek GALDER ve YILKODER işbirliği ile karşılıklı bilgi 
paylaşımı ve eğitim çalışmalarının yapılması 25 Mayıs 2012 
de yapılan toplantıda görüşüldü.

"Yıldırımdan Korunma Derneği"
YILKODER-GALDER İşbirliği Kapsamında Toplantı Yapıldı

VEFAT
Dergimizin Yayın Danışma Kurulu üyesi, sevgili hocamız

Dr. Müh. Sedat ÖZKOL
 

19 Mart 2012 Pazartesi günü 
Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhuma Allah’tan rahmet 
Ailesine, Yakınlarına ve tüm sevenlerine 

başsağlığı diliyoruz.  
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