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Merhaba,

Bir yılı daha geride bırakıyoruz; Acılarıyla, hüzünleriyle, mutluluklarıyla, 
başarı ve başarısızlıklarıyla. 

Derneğimiz adına yılın son gelişimi Kasım ayında genel kurulumuzun 
yapılmasıydı. Genel kurulumuzda beklediğimiz katılımı görememiş 
olsak da genel kurulumuz gerekli katılım sayısı ile yeni yönetim ku-
rulunu seçmiştir.  Yeni yönetim baştan beri var olan heves ve sektör 
adına yapılması gerekenlerin sorumluluk bilinciyle görevi devir almış-
tır. Gönül arzu ederdi ki ülkemizdeki tüm Galvanizciler büyük bir coş-
kuyla toplansın fakat olmadı. Ama bu gelecekte olmayacak anlamına 
gelmiyor. Biz umut ediyoruz ki çok yakın zamanda ülkemizde galva-
niz sektörü de, galvanizcilerin birlik ruhu da;  artarak sürecek ve layık 
olduğumuz yere geleceğiz.

Tüm dünya da ekonomik ve siyasi çalkantılar yaşanıyor. Ama ülke-
mizin durumu temkinli olmak kaydıyla daha iyi görünüyor. Bu sek-
törümüz içinde geçerli. Ülkemizdeki galvaniz sektörünün büyüme 
potansiyeli heyecan verici seviyede. Bunu harekete geçirecek, biz 
galvanizcilere fayda sağlayacak, ülke ekonomisine katkı sunacak ge-
lecek, çok yakınımızda. 

Yapmamız gereken sadece birlik ve beraberlik ve geleceğe olan 
inanç. Bunu sağladığımız takdirde sektörümüzü ve ülkemizi güzel 
günler bekliyor. Fakat tüm bunların gerçekleşmesi için öncelikle biz 
galvanizcilerin buna inanması gerekiyor. Derneğimiz bu umutların 
gerçekleştirilmesi için çok büyük bir avantaj. Eğer öncelikle biz gal-
vanizciler buna inanırsak, yapabileceğimiz çok güzel şeyler var. 

Yeni seçilen yönetim kurulu olarak bu inancı ve yapılması gerekenleri 
çok iyi idrak ettik. Daha geniş katılımlı bir yönetim anlayışıyla, her-
kesin elini taşın altına koyması ve bu sorumluluğu ağır olan taşı el 
ele vererek kaldırmak kaydıyla bunları başarabileceğimize inanıyoruz. 
Yeni yönetimde her arkadaşımız siz üyelerin ve üye olmayan galva-
nizcilerin ve sektör içi dışı herkesim katılarıyla bunu yapmaya hazırız. 
Özellikle üye olmayan galvanizlerin derneğe şans vermeleri açısın-
dan biran önce üye olmalarını bekliyoruz.

Bu vesileyle herkesin 2013 yılını tüm yönetim kurulum adına kutlar 
sağlık, başarı ve mutlulukla geçirmesini temenni ederim.

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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Dünya Çelik Derneği (worldsteel), 
otomotiv, metal ürünler, elektrikli 
ekipmanlar, ev aletleri gibi sek-

törlerin üretimi içerisinde ihraç edilen 
dolaylı çelik ihracat rakamları ile 2011 
yılı dünya çelik endüstrisine ilişkin 
temel verileri, Kasım ayının başında 
açıkladı.  
Dünya Çelik Derneği’nin dolaylı ih-
racat verilerine göre, 2010 yılında, 
Türkiye’nin dolaylı çelik ihracatı, 2.04 
milyon tonu otomotiv, 1.45 milyon 
tonu metal eşya sektörü, 1.16 milyon 
tonu makine, 0.78 milyon tonu ev alet-
leri, 0.39 milyon tonu ulaşım sektörü 
ve 0.16 milyon tonu elektrikli ekipman-
lar olmak üzere, toplam 4.64 milyon 
ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Çelik 
tüketicisi sektörler tarafından, ürettik-
leri ürünlerin içerisinde ihraç edilerek 
gerçekleştirilen dolaylı ihracat, çelik 
sektörünün net ihracatçı pozisyonunu 
daha da güçlendirmektedir.  
Dünya Çelik Derneği verilerine göre, 
doğrudan çelik ihracatından daha faz-
la dolaylı çelik ihracatı yapan ülkeler 
arasında ilk sırada ABD gelmektedir. 
2011 yılında 11.8 milyon ton doğ-
rudan çelik ihracatı yapan ABD’nin, 
2010 yılındaki dolaylı çelik ihracatı 
18.3 milyon ton seviyesinde gerçek-
leşmiştir. Doğrudan çelik ihracatının % 
55 oranında daha fazla bir miktarı do-
laylı olarak ihraç eden ABD’yi, doğru-
dan çelik ihracatından % 28 oranında 

daha fazla dolaylı ihracat ile Çin Halk 
Cumhuriyeti (61.4 milyon ton) ve % 1 
oranında daha fazla dolaylı ihracat ile 
Almanya takip etmektedir. Türkiye’de 
ise, dolaylı çelik ihracatı, doğrudan çe-
lik ihracatından % 73 oranında daha 
düşük bir seviyede bulunmaktadır. Bu 
durum, Türkiye’nin dolaylı çelik ihraca-
tının yüksek bir büyüme potansiyeline 
sahip olduğunu ve çelik sektöründe-
ki yeni ürün ve kapasite yatırımlarının, 
sanayi sektörünün üretim ve ihracatını 
da olumlu yönde etkileyeceğini ortaya 
koymaktadır. Bu çerçevede, çelik sek-
töründeki büyümenin ve ürün çeşitlili-
ğinin tüketici sektörlerin büyümelerini 
de desteklemeye devam edeceği tah-
min edilmektedir. 
Çelik sektörünün artan ürün çeşitliliği, 
daha önce ithal girdiye dayalı üretimi 
riskli gören yatırımcıların, ihtiyaç du-
yulan çelik girdilerinin yurtiçinde üretil-
mesinin sağladığı güven ortamı saye-
sinde, yeni yatırım yapmalarına imkân 
sağlamaktadır. Bu durum aynı zaman-
da, mevcut çelik tüketicisi sektörlerin 
yurtiçinde üretilen çelik girdisi ile daha 
sağlıklı bir şekilde desteklenmesini 
kolaylaştırarak, çelik kullanıcısı sektör-
lerin büyümelerine ve ihracatlarını art-
tırmalarına da katkıda bulunmaktadır. 
Bu açıdan, çelik sektörünün ithal 
girdi ile de olsa üretimini sürdürme-
si, ülke ekonomisi açısından ciddi 
katkılar sağlamaktadır. Türkiye’nin 
çelik üretiminde kullanılan hammad-
delerde büyük ölçüde ithalata bağımlı 
bir konumda bulunmasına rağmen, 
üretim ve ihracat alanında göstermiş 
olduğu performansla dünyanın 8. en 
büyük üreticisi ve ihracatçısı; 2. en 

büyük uzun ürün ihracatçısı konu-
munda bulunması her türlü övgüyü 
hak etmektedir. Özellikle son yıllarda 
gösterdiği başarılı performansı sayes-
inde, demir çelik sektörü dünyanın en 
hızlı büyüyen çelik sektörleri arasında 
Çin ve Hindistan’ın ardından üçüncü 
sırada yer almaktadır.  
Türk çelik sektörü, 2011 yılında ger-
çekleştirdiği, hurda, demir cevheri, 
koklaşabilir kömür, ferro alyaj, pik de-
mir ve sünger demir de dahil olmak 
üzere, 13.4 milyar dolar tutarında top-
lam hammadde ithalatı ve 1.5 milyar 
dolar tutarındaki yarı mamul ithalatı ile, 
16.6 milyar dolar civarında çelik ihra-
catı yapmış ve yine yerli tüketici sek-
törlerin 16.6 milyar dolar tutarındaki 
çelik ihtiyacını karşılamıştır. Başka bir 
deyişle, çelik sektörü 15 milyar dolar-
lık hammadde ve yarı mamul ithalatı 
ile, 33 milyar dolar civarında değer 
yaratmış, 1.7 milyar dolar net ihra-
cat yapmıştır.  Bu sayede demir çelik 
sektörünün, Türkiye ekonomisine net 
katkısı, 2010 yılındaki 13.6 milyar do-
lardan, 2011 yılında 18.3 milyar dolara 
yükselmiştir. 
Ayrıca, çelik sektörünün hammad-
desini ağırlıklı bir şekilde ithal ederek 
de olsa üretimini sürdürmesi ve  çe-
lik kullanıcısı sektörleri desteklemesi, 
istihdamın ülkemizde yaratılmasına ve 
katma değerin ülkemizde kalmasına 
katkı sağlamaktadır. Bu yönüyle, de-
mir çelik sektörünün ithal girdiye dayalı 
üretim yapması, Türkiye’nin dış ticaret 
açığının artmasına değil, tam tersine 
yurtiçinde katma değer yaratılarak 
üretilen ürünlerin ithal ikamesi sağla-
ması sayesinde, dış ticaret açığının         

Çelik Sektörümüzün 
Girdi İthalatı 
Ekonomik Büyümeye 
Katkı Sağlıyor

 
Dr. Veysel YAYAN

Genel Sekreter

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği
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azaltılmasına imkân sağlamaktadır. 
Hiç şüphesiz, yerli girdi tedariğinin 

arttırılmasını mümkün kılacak tedbir-
lerin uygulamaya aktarılması, sektö-

rün ekonomiye katkısını daha da art-
tıracaktır. Ayrıca, bu değerlendirmeler 
yapılırken, sektörün hurda ve demir 
cevheri başta olmak üzere, yurtiçinde-
ki girdileri azami ölçüde kullandığı ve 
yurtiçinden tedarik edemediği kısmı 
zorunlu olarak ithal ettiği hususlarının 
göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 
2011 yılında elde ettiği % 17 oranında-
ki büyüme ile % 8.5 seviyesinde ger-
çekleşen ekonomideki büyümenin iki 
misli civarında bir performans göster-
diği, bu yıl da % 7 civarında beklenen 
büyüme ile, aynı performansı yakala-
yacağı hususları dikkate alındığında, 
çelik sektörümüzün Türkiye ekonomi-
sinin büyümesine olan katkısı, net bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır. u

Avrupa Yapısal Çelik Birliği 
(ECCS)’nin 21 Eylül 2012’de 
Portekiz’de yapılan Genel Ku-

rulunda ECCS Tanıtım Kurulu (PMB) 
Başkanlığına TUCSA Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı H. Yener Gür’eş se-
çildi. 

TUCSA Başkanı Prof. Dr. Nesrin Yar-
dımcı 17 Kasım 2011’de İcra Kuru-
lunda ve daha sonra 15 Mart 2012 
tarihinde toplanan ECCS Yönetim 
Kurulu’nda, yoğun görevleri nedeniyle 
yeni dönemde göreve devam edeme-
yeceğini bildiren PMB Başkanı (Chair-
man) Bertrand Lemoin’ın yerine TUC-
SA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
H. Yener Gür’eş’i aday gösterdi. Uzun 
bir süreçten sonra, Avrupa Yapısal Çe-

lik Birliği (ECCS)’nin 21 Eylül 2012’de 
Lizbon/Portekiz’de yapılan Genel Ku-
rulunda ECCS Tanıtım Kurulu (PMB) 
Başkanlığına H. Yener Gür’eş oy birliği 
ile seçildi. 

ECCS (European Convention for 
Constructional Steelwork) Yönetim Ku-
ruluna bağlı olarak 3 kurulu bulmakta-
dır: İcra Kurulu (MWG), Tanıtım Kurulu 
(PMB) ve Teknik Kurul (TMB). Esas 
olarak Komitelerin ve bağımsız Çalış-
ma Gruplarının başkanlarından oluşan 
kurullar 57 yıllık ECCS’in gelişiminde 
önemli rol oynamışlardır ve bu rollerini 
de sürdürmeye devam etmektedirler. 
Teknik Kurul, standartların geliştirilmesi 
konusundaki çalışmalarını sürdürürken, 
standartların uygulanmasına ilişkin 

kitaplar da hazırlamakta ve yayımla-
maktadır. Tanıtım Kurulu ise Avrupa’nın 
çeliğin avantajlarından daha fazla ya-
rarlanabilmesi için tanıtıcı yayınlar, eği-
tim, tanıtım seminerleri, yarışmalar v.b. 
etkinler düzenleyerek, ülkelerini temsil 
eden ulusal derneklere bu konuda 
destek olmaktadır. 

Yeni seçilen ECCS PMB Başka-
nı: Türkiye’den bir kişinin bu göreve 
seçilmesinde TUCSA Başkanı Prof. 
Yardımcı’nın girişiminin ve kendisini 
aday göstermesinin önemini vurgula-
dıktan sonra, Avrupa’da birçok ülkede 
zaten gelişmiş olan çelik yapı kullanı-
mının daha da fazla gelişmesi, diğer 
ülkelerde de çeliğin avantajlarından 
azami ölçüde yararlanılabilmesi için 
ECCS bünyesinde birlik ve beraberliğe 
ve karşılıklı diyaloga her zamankinden 
çok ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Yener 
Gür’eş Türkiye ile ilgili bir soru üzerine 

“Bugün için, deprem ülkesi olmasına 
rağmen Türkiye, özellikle çelik taşıyıcı 
sistemli konutların kullanımı konusun-
da çok gerilerde kalmıştır. Ancak, hem 
kamuda hem kullanıcılarda çelik yapı 
bilinci her gün kayda değer ölçüde art-
maktadır. Depremlerden alınan dersler 
ve kentsel dönüşümün, Türkiye’nin bu 
konudaki gelişimini daha da hızlandıra-
cağına inanıyoruz.” dedi. u

TÜRKİYE ECSS PMB BAŞKANLIĞI'NI DEVRALDI
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III Frenleyiciler (İnhibitörler)
Frenleyiciler korozif ortama çok az miktarda katılmaları-

na rağmen metal yüzeyine etki ederek korozyonu yavaşlatan 
veya pratik olarak ortadan kaldıran organik veya inorganik 
esaslı katkı maddeleridir, Frenleyicilerin buharlaşan veya bu-
har fazında etki ederek atmosferik koşullarda koruma yapan 
türleri de mevcuttur.

Frenleyiciler etkilerini ya metal yüzeyinde koruyucu bir film 
oluşturarak veya oluşmuş filmi takviye ederek (A tipi frenleyici) 
veya metal yüzeyinin anodik ve katodik bölgelerini kaplayarak 
(adsorbe olarak) gösterilirler (B tipi frenleyici).

A tipi frenleyiciler genelde nötr veya alkali çözeltilerde etki-
lidirler. B tipi frenleyiciler ise asit ortamlarda kullanılırlar.

A tipi frenleyicinin ortama katılması ile frenlenen reaksi-
yon "oksijenin redüksiyonu" yani "Katodik olay" olabildiği gibi 
metalin oksitlenmesi-çözünmesi yani "anodik olay" da olabilir. 
Bunlardan birinci şekilde etki edenler "katodik frenleyiciler'; 
ikinciler ise "anodik frenleyiciler" olarak da bilinirler.

B tipi frenleyiciler genelde organik frenleyicilerdir ve hem 
anodik hem de katodik bölgelere adsorbe olurlar. Metal yüze-
yinin potansiyeline, frenleyicinin kimyasal yapısına ve molekül 
boyutuna bağlı olarak hem anodik hem de katodik reaksiyon-
ları değişik oranda frenlerler.

A tipi frenleyicilerden bazıları alkali ortamda katı bileşik ha-
linde çökerler. Örneğin katodik bölgelerde oksijenin redüklen-
mesi ile bölgesel alkalileşme olur ve frenleyici olarak kullanılan 
(katodik frenleyiciler) değişik metal tuzları (Mg, Mn, Ni, Zn gibi), 
kalsiyum bikarbonat ve polifosfatlar bu bölgelere çökerek kato-
dik olayı ve dolayısıyla korozyonu frenlerler. Bu olayda metaller 
hidroksit, bikarbonat karbonat ve polifosfat ise karmaşık bir katı 
bileşik halinde çökerler.

A tipi frenleyicilerden "anodik" tipte olanları ise metal yüze-
yinin çözünmesini önce hızlandırarak yüzeydeki koruyucu bir 
pasif film oluşmasını veya mevcut filmin takviyesini sağlayarak 
korozyonu engellerler. Aktif olan bölgeler pasif film ile kapla-
nınca korozyon yavaşlar veya pratik olarak durur. Kromatlar, 
nitritler bu tip frenleyicilere örnektir. Fakat frenleyiciler yeterli 
konsantrasyonda değilse -korozyon engellenemez, bilakis 
bölgeselleşerek hızlanır. Bu nedenle bu tip frenleyiciler "tehli-
keli" tipteki frenleyiciler olarak bilinir ve mutlaka yeterli oranda 
ortama katılmalıdırlar.

Uygulamada genellikle inhibitörler karışık olarak kullanı-
lırlar. Bu şekilde karışımın toplam etkisi tek tek frenleyicilerin 
bireysel etkilerinin toplamından daha fazladır (sinjenistik etki). 
Uygulamada kullanılan frenleyici konsantrasyonları bir kaç 

gram/litre mertebesindedir.
Özellikle demir çelikten mamul makinaların taşınması ve 

depolanmasında kullanılan buharlaşıcı veya buhar fazı frenle-
yicileri genelde amin nitrit, benzoat ve kromat tuzlardır. Bu tip 
frenleyiciler emdirilmiş ambalaj kâğıtlarının kullanımı da yay-
gındır. Tablo IV'de uygulamada en yaygın kullanılan frenleyici-
ler, kullanım yer ve miktarları verilmiştir. 

TABLO IV     FRENLEYİCİ VE KULLANILDIKLARI  SİS-
TEMLER

SİSTEM FRENLEYİCİ
KORUNAN 
METALLER

MİKTAR

İçme suyu

Kalsiyum bikarbonat 
 
Polifosfat 
Ca (OH) 
Sodyum silikat

Çelik, dökme de-
mir  ve diğerleri  
Fe, Zn, Cu, Al 
Fe, Zn, Cu 
Fe, Zn, Cu

10 ppm 
 
5-10 ppm 
pH 8 olacak 
şekilde 
10-20 ppm

Soğutma  
suyu

Kalsiyum bikarbonat 
Sodyum kromat 
Sodyum nitrit 
Na H PO 
Morfolin

Çelik, dökme 
demir ve diğerleri 
Fe, Zn, Cu 
Fe 
Fe 
Fe

10 ppm 
 
0,1% 
0,05% 
1% 
0,2%

Kazanlar

NaH PO 
Polifosfat 
Morfolin 
Hidrazin 
Amonyak 
Oktadesilamin

Fe, Zn, Cu 
Fe, Zn, Cu 
Fe 
Fe 
Fe 
Fe

10 ppm 
10 ppm 
Değişken 
Oksijen giderici 
Nötrleştirici 
Değişken

Tuzlu su

Kalsiyum bikarbonat 
Sodyum kromat 
Sodyum benzoat 
Sodyum nitrit

Fe, Cu, Zn 
Fe, Cu, Zn 
Fe 
Fe

10 ppm 
0,1 % 
0,5 % 
NaCl – 5 %

Deniz suyu

Sodyum silikat 
Sodyum nitrit 
Kalsiyum bikarbonat 
Na H PO + Sodyum 
nitrit

Fe 
Fe 
Hepsi 
Fe

10 ppm 
0,5% 
pH’ya bağlı 
10 ppm + ,5%

HCL

Etianilin 
Merkaptobenzotiazol 
Pridin + Fenilhidrazin 
Rozin amin + Etilen 
oksit

Fe 
Fe 
Fe 
Fe

0,5 % 
1 % 
0,5% + 0,5 % 
0,2 %

H SO
 
Fenilakridin

 
Fe

 
0,5%

Konsantre 
H PO  

Bir çok 
asitler

Tiure 
Sülfone kastor yağı 
As O 
Na As O

Fe 
Fe 
Fe 
Fe

1% 
0,5~1% 
0,5% 
0,5%

IV a. Katodik Koruma
Metal yüzeylerinin başka bir malzeme ile kaplanmadan 

yalnız elektriksel davranışı değiştirilerek korozyondan korun-
masına örnek katodik korumadır. Başta gemiler, çelik dubalar 
veya iskele kazıkları gibi deniz veya tatlı sular içindeki metalik 
yapılar ve borular ile yine toprak altındaki benzeri metalik tank, 
boru gibi malzemelerle sulu ortamlarda çalışan birçok alet ve 
teçhizat (ısı değiştiriciler) korozyondan bu yöntem ile koru-
nurlar. Katodik koruma, yüzeyi koruyucu kaplama ile kaplan-
mamış çıplak çelik yapılara uygulandığı gibi daha çok yüzeyi 

KOROZYON ve KOROZYONDAN 
KORUNMANIN TEMEL İLKELERİ (IV)

Prof.Dr. Ali Fuat ÇAKIR
afcakir@itu.edu.tr
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koruyucu kaplamalarla korunmuş olmasına rağmen kaplama-
daki devamsızlıklar altında açığa çıkan metalin korunmasında 
kullanılır.

Katodik korumanın prensibi korunacak metalik yapının 
(genelde çelik) kendisinden daha aktif bir başka metalle ir-
tibatlandırılarak çözünmesinin durdurulması ve yerine aktif 
metalin çözünmesinin sağlanmasına dayanır. Aktif metal çö-
zünürken açığa çıkan elektronlar korunacak metal tarafından 
harcanır; yani korunacak metalin yüzeyinde “katodik” bir olay 
( redüklenme) meydana gelir.

Korunacak metale elektronlar aktif bir metal yerine bir 
akım kaynağı vasıtası ile de sağlanabilir. Aktif bir metal ile sağ-
lanan katodik korumaya "harcanabilir anotlarla (kurban anot-
larla) koruma", harici bir akım kaynağından yararlanarak ger-
çekleştirilen katodik korumaya ise "hariçten akım uygulaması 
ile (dış akım kaynaklı) katodik koruma" denir.

Katodik koruma sulu ortamda ve toprak altında gömülü 
metalik yapılara uygulanan bir yöntemdir. Aktif bir metalle kap-
lı bir alt metalin atmosferik koşullarda aktif metal tarafından 
korunmasının "prensibi" de katodik korumadır. Fakat uygu-
lamada "katodik koruma yöntemleri" terimi genelde sulu ve 
toprak altı ortamlardaki metalik yapıların "harcanabilir anotlar" 
veya "hariçten akım uygulaması ile korunması" yöntemlerine 
verilen addır.  Katodik korumada korunan yapı koruyandan bir 
kablo ile ayrılmıştır, doğrudan temasları yoktur.

Katodik Korumanın İlkeleri
Katodik davranmaya zorlanarak çözünmesi engellenecek 

metale, bu amaçla katodik bir akım uygulanır. Akımın miktarı 
yüzeyin çıplak veya kaplamalı olmasına ve ortamın korozivite-
sine bağlı olarak geniş sınırlar arasında değişir. Akım kaynağı 
ise bilindiği gibi ya aktif bir metaldir veya bir doğru akım kay-
nağıdır.

Genel olarak katodik koruma işleminin başında koruma 
akım ihtiyacı yüksektir. Fakat zamanla katod olarak çalışan 
korunacak metalin yüzeyinde alkali bir ortam oluşur. Zira daha 
önce de belirtildiği gibi oksijenin katodik redüklenmesi hidrok-
sil ionu üretir, Alkali ortam ise metal yüzeyine ortam içindeki 
bazı ionların karbonat (Ca C03) veya hidroksit (Mg (OH)2 ) ola-
rak çökmelerine neden olur. Böylece katodik olarak korunan 
yüzey ayrıca reaksiyon ürünleri ile kaplanırsa aktif alan azalır. 
Sonuçta koruma akım ihtiyacı da düşer. 

Genelde toprak altında veya deniz içindeki ortamlarda 
koruma akım ihtiyacı 30 ~ '10 mA/m2 civarına iner, Bu akım 
çok daha düşük değerlere inebileceği gibi (polietilen kaplı çe-
lik boruların toprak altı korunmasında mikroamper/ m2 ), çok 
yüksek değerlere de erişebilir (ısı değiştiricilerde amper/ m2 
seviyesinde).

Hakiki akım ihtiyacına deneysel verilerin yanında daha ön-
ceki uygulamalardan elde edilen verilerin ışığında karar verilir.

Katodik olarak korunan bir metalik yapının potansiyeli de 
negatif yöne kayar ve belli değerlere erişir. Dolayısı ile herhan-
gi bir metalik yapının yeterli korunup korunmadığı potansiyel 
ölçümleri ile tespit edilebilir. Tablo V - de belli başlı koruma 
potansiyelleri bakır/bakır sülfat (Cu/Cu S04) referans elektro-
duna göre verilmiştir.

Katodik Korumada Anotlar 
Katodik koruma anotları:
1. Harcanabilir anotlar : Başlıca Zn, Al, Mg "Alaşımları"
2.	 Hariçten akım uygulanmasında kullanılan anotlar: 

Genelde "teorik olarak" çözünmeyen anotlar olarak 
iki guruptur.

Harcanabilir anotlardan çinko anotlar ile magnezyum 
anotlar hem toprak altında hem de sulu ortamda kullanılırlar, 
Alüminyum anotlar ise halen yalnız denizel ortamda kullanıl-
maktadırlar.

Magnezyum anotlar yüksek dirençli ortamların (sulu çö-
zeltilerde ortam direnci 500 ohm cm'den, toprak altında 1500 
ohm cm'den yüksek olanlar) vazgeçilmez anotlardır.

Alüminyum ise iletkenliği 150 ohm cm altında olan sulu or-
tamlarda, bilhassa denizel ortamda kullanılır (özellikle indium 
ile alaşımlandırılmış olanlar). Çinko anotlar ise direnci 1500 
ohm cm'den az olan toprak ve 150 ~ 500 ohm cm arasındaki 
sulu ortamlarda tercih edilir. 

Hariçten akım uygulamasında ise daha çok grafit, demir 
esaslı anotlar (çelik, yüksek silikonlu dökme demir gibi) ve 
özel durumlarda da kurşun, bakır esaslı veya kaplamalı (platin 
kaplı titanyum, karışık oksit kaplı titanyum gibi) anotlar kulla-
nılmaktadır. Son yıllarda karışık oksit kaplı titanyum anotların 
kullanımı önemli oranda artmıştır.

TABLO V       Çeliğin potansiyeli ve metalik yapıların 
korunabilmeleri için tavsiye edilen potansiyeller 

METAL POTANSİYEL (V) 
(Cu / CuSO )

* Korozyona uğrayan çelik

* Çeliğin “fazla” korunması

Korunma Potansiyelleri

a) Demir çelik

      * İçinde hava bulunan 
ortam ( Aerobik) 

      * Havasız ( anaerobik ve 
mikrobik faaliyetler )

b) Kurşun

c) Bakır alaşımları

d) Alüminyum

    Pozitif sınır 

    Negatif sınır

-0,600 veya daha az negatif

-1,00 veya daha negatif

-0,85

-0,95 

-0,65

-0,5 – 0,65

 
 

-0,95

-1,2

IV b Anodik Koruma
Metallerin çözünmesini önlemek için önce onları daha 

yüksek hızlarda çözünmeye zorlayıp yüzeylerinde koruyucu 
pasif filmi oluşturmak ve böylece korozyonu yavaşlatmak 

"anodik korumanın" temel ilkesidir. Anodik koruma ancak için-
de kullanılacağı ortamda yüzeyinde kararlı ve koruyucu bir pa-
sif film oluşan metal ve alaşımlara uygulanır.

Anodik koruma sırasında metal yüzeyinin potansiyelinin 
koruyucu filmin kararlı ve koruyucu olduğu potansiyel aralığın-
da tutulması gereklidir. Bunun için ise sabit potansiyel uygula-
ma cihazı olan "potansiyostat" kullanılır.

Uygulamada anodik koruma uygulamasına özellikle sül-
fürik asit depolamada kullanılan yumuşak çelikler ile paslan-
maz çeliğin korunmasında rastlanmaktadır. u
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Çok temel bir kural vardır; çark 
dönerse hareket vardır, durdu-
ğunda hareket de durur. Aslın-

da kural değil, basit bir bilgi. Bu nere-
den çıktı şimdi.
Bu temel fiziksel duruma dayalı, bir 
trafik kuralı vardır; daire ve çember 
kavşaklarda (dönel kavşak) kavşağın 
içerisinde bulunan aracın önceliğe 
vardır her zaman, Dairenin içerisindeki
araç sağdan yada soldan gelen kim-
seye yol veremez, Çünkü durmaması
lazım, durduğu anda ‘hareket durur’ 
yani trafik tıkanır. İşler kördüğüme dö-
ner. Bu kural tüm çağdaş ülkelerde
uygulanır.
Bu basit fiziksel kurala dayalı trafik ku-
ralına maalesef bizim ülkemizde uyul-
maz. O dairenin orta alanının sığına-
cak, durulacak, nefes alınacak bir yer
gibi görür bizim sürücüler. Doğru olan
her şeyi gördüğü halde yapmamak
cesaretsizliktir. (Konfüçyüs)
İşin acı tarafı bunu araç kullanmayı 
yeni öğrenenlere bu şekilde yapmala-
rını ‘sürücü kursu hocaları öğretir’.
En azından benim yaşadığım muhitte
böyle yaptıklarını hemen her gün gö-
rüyorum.
Bu basit kural hayatın akışı içinde 
böyledir. Birileri yol tıkar, işler arap-
saçına döner. Buna işgüzarlık da di-
yebiliriz kısaca. İş hayatında da sıkça 
rastlarız böyle durum ve tiplere. Aklın 
ve mantığın götürdüğü yere değil de 
çoğunluğun meylettiği yere gideriz, o 
çoğunluğun doğru yapıp yapmadığı-
nı sorgulamayız, korkarız. Buna ‘sürü 

psikolojisi’ de diyebiliriz. Bu sebeple 
mi acaba koyun gibiyiz.. Hiç kimse 
bir alışkanlığa veda etmek cesare-
tini gösteremez.(Balzac)
Çağdaş yaşam – ya da ileri demok-
rasi- bu psikolojiden sıyrılmakla başlar
değil mi?
Bizi bu handikaptan, kısırdöngüden 
çıkartacak şey ‘cesaret‘tir. Doğruya atıl-
mış cesur adımlar, kanıksanmış yanlış-
lıklarımızı düzeltmenin ilk adımıdır.
Gerisi kendiliğinden gelir. Dünya tari-
hine baktığımızda cesur kararlar almış, 
bunu uygulamış, söylemiş insanlar 
bir çağ yaratmışlardır. Bir devri kapat-
mışlardır. Onların adı hala sayılır, anılır, 
yazılır… çoğu da bunu canı pahasına 
yapmıştır; Galileo, Einstein, İbrahim 
Müteferrika, Hallac-ı Mansur ve daha 
niceleri…
Cebeli Tarık boğazına ismini veren 
Tarık Bin Ziyad 711 yılında Endülüs’ü 
fethetmiş, tüm İspanyaya yayılmış ve 
daha ötesini görmediği bir dünyada 
kalmak ve hüküm sürmek için tüm 
gemilerini yakmıştır. Geri dönüş yok.. 
cesaret bu işte..
Bu tip insanları nasılda överek anlatırız
değil mi? Hele bir de sülalemizde 
hasbelkader tarihe küçük te olsa kayıt 
düşmüş bir akrabamız dedemiz varsa, 
aşk olsun bizi tutana.. Nasılda övüne-
rek anlatırız.. Ama biz çocuklarımızı 
korkuyla büyütüyoruz.. nasıl olacak..
Cıss ona dokunma, oraya gitme, o ki-
tabı okuma... kısırlaştırıyoruz neslimi-
zi.. iğdiş ediyoruz.. iktidarların istediği 
gibi..
İş dünyası ile gündelik yaşam ve hü-
kümetler hukukunu pek ayırmam ben.
Bütün kurallar hepsi için geçerlidir. 
Cesaret hepsinde lazımdır mesela. 
Korkaklık vahamet getirir. Korkaklar 
korkaklıklarını akıl ve mantığın arka-
sına gizleyerek hayatta kalırlar. Cesa-
retle desteklenmemiş mantık oyunları 
her zaman yenilgiyle sonuçlanmıştır. 

Çünkü cesaretli yürekler korkak be-
yinlerin efendisidir. Bin korkak dost, 
bir cesur düşmandan daha tehlikelidir. 

“Cesaret insanı zafere, kararsızlık 
tehlikeye, korkaklık ise ölüme gö-
türür.” - Yavuz Sultan Selim
Pirus Zaferi için cesur olmayın, ihtiras-
la cesareti karıştırmayın;
‘Cesaret, tehlike karşısında akıl ve ze-
kanın kullanılmasıdır’ der Eflatun, bu 
sözün altında cesareti cahilce değil 
de ihtiyatla kullanmak gerekir anlamı 
yüklüdür. Bunu da atlamamak gerekir. 
İhtiras sonucu alınan cesur kararlar 
yıkıma götürür insanı. Alınan cesur ka-
rarlar boşa da çıkabilir. İhtirasla fethet-
me duygusu yüklü Grek kralı Pirus ‘ce-
sur’ bir kararla Roma’ya saldırır. Şehri 
fetheder ve savaşı kazanır. Fakat ya-
nında kalan üç beş çapulcudan başka 
bütün ordusunu yitirmiştir. Pirus Zaferi
aslında yenilmeye mahkûm galibiyet-
leri anlatmak için kullanılır. Bu olaya 
atfen, benzer şekilde kazanılan savaş-
lara Pirus zaferi denir. Shakespeare ‘e 
kulak verelim; İhtiyatla desteklenme-
yen cesaret beş para etmez.
Son söz yerine;
Bu yazıyı kurgularken araştırmalarım-
da gördüm ki, aslında cesur bir millet
olmamıza rağmen bizim Türk Atasöz-
lerimizde, anonim sözlerimizde cesa-
ret le ilgili aman aman çarpıcı, gün-
delik hayatımıza girmiş anlamlı söz 
maalesef yok denecek kadar az. O 
yüzden yazıda da göreceğiniz üzere 
anlamlı ve derin sözlerin çoğu ‘ithal’.. 
ve genelde ünlü –cesur- şahsiyetlerin
sözleri. Pardon aslında çok anlamlı bir
söz var bizde; ‘Erkekliğin onda doku-
zu kaçmaktır’ , ama bu yazının anlam 
ve önemine uymadığı için kullanacak 
yer bulamadım.
Herkese cesur ve kararlı günler dilerim..

Bünyamin HALAÇ u

İŞ DÜNYASINDA ATASÖZLERİ - 2

Darb-ı Mesellerle İş Yönetmek,
 

Cesaret ve esaret üzerine;
‘yüreği akıldan üstün kılan cesaretin ta kendisidir’

Bünyamin HALAÇ
bhalac@galvaniz.com 

Pazarlama Koordinatörü
 Marmara Siegener 

Galvaniz A.Ş 
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ATMOSFERİK KOROZYON
TANIMI
Korozyon, metal ile ortam arasın-

da ara yüzeyde oluşan bir olaydır. Ko-
rozyondan korunmanın ana ilkesi ara 
yüzeyde yürüyen reaksiyonları durdur-
mak veya yavaşlatmak amacını taşır.

Atmosfer içinde bırakılan metaller 
zamanla korozyona uğrarlar. Ancak 
atmosferik korozyondan korunmak 
üzere uygulanan yöntemler üç gurup 
altında toplanabilir.

1. Ortam koşullarına daha dayanık-
lı bir metal seçmek veya metal yü-
zeyini başka bir metal ile kaplamak 
2. Bilinçli bir tasarım ile korozyon 
reaksiyon hızını minimuma indir-
mek 
3. Boya ve benzeri organik kapla-
malar ile metali çevreden tam ola-
rak yalıtmak
Bu önlemlerden hangisinin seçile-

ceğine ekonomik analizler sonucu ka-
rar verilir. Esasen korozyonla mücade-
lenin temel amacı ekonomik kazanç 
sağlamaktır. Dolayısıyla ekonomik ol-
mayan koruma yöntemleri çözüm yolu 
sayılmaz.

GENEL KURALLAR
A. Kuru bir atmosferde ve normal 
sıcaklıkta korozyon söz konusu ol-
maz.
B. Belli bir relatif rutubet altında da 
atmosferik korozyon hızı çok azdır
C. Düşük relatif rutubet değerlerin-
de metal yüzeyinde film oluşmaz.
D. Korozyonun oluşması için metal 
yüzeyinde belli kalınlıkta bir sıvı fil-

minin bulunması gerekir. Eğer sıvı 
filmi yeterli kalınlıkta değilse keza 
atmosferik korozyon söz konusu 
olmaz.
E. Sıvı filmin etkili bir kalınlaşmaya 
ulaşması, atmosferin relatif rutube-
tinin belli bir değere “kritik rutubete” 
ulaşması ile mümkün olabilir.
F. Bu nedenle atmosferik korozyon 
hızı doğrudan havanın relatif nemi-
ne bağlıdır. Ancak metal yüzeyinde 
toz, kir, kurum vb. katı tanecikler 
varsa, bunların su emici özellikleri 
nedeniyle daha düşük değerlerde 
de sıvı yoğunlaşması görülebilir. 
G. Bunun için açık havada kritik 
rutubet değeri %60 olup sıvı film 
kalınlığı 50 mikronu geçmemelidir. 
Metal üzerine düşen yağışın mik-
tarı, sıklığı ve yüzeyin ıslak kalma 
süresi de önemlidir.
H. Rutubet filminin korozyona se-
bep olması, havadaki kükürt ve 
azot oksitleri ile karbondioksit ve 
klorür iyonlarının metal yüzeyine 
inmesi sonucudur. Günde 200 mg/
m2 kükürtdioksit ile 1500 mg/m2 
tuz, korozyonu hızlandıran değer-
lerdir.
ÇELİK BORU STOKLANMASI
Çıplak veya dışı izoleli boru-

lar dış ortamlarda yani atmosfere 
açık sahalarda stoklanırsa, atmos-
fere konulduğu andan itibaren çok 
hızlı bir biçimde korozyona uğrar-
lar. Ancak bir müddet sonra oluşan 
korozyon ürününün belirli bir kalınlığa 
gelmesinden ( pasifleşme ) sonra ko-
rozyon çok yavaşlar ve hatta durur.

İlk yıl oluşacak takriben 12,5 mik-
ronluk ürün ikinci yılda 1,5 mikrona, 
3-4. yılda 1,25 mikrona, 5-6. yılda 
0,625, 9-16. yılda 0,2 mikrona düşer. 
Yani genelde 16 yıl stokta beklemiş bir 
borunun çıplak yüzeylerinde 20,6 mik-
ron/yıllık korozyon hızı oluşur. Dolayı-
sıyla sıcaklık, tuzluluk ve yağışa bağlı 
olmak üzere en fazla

• Kırsal atmosferde bekletilen boru-
larda yılda 15 mikron 

• Deniz atmosferinde bekletilen bo-
rularda yılda 25-30 mikron

• Endüstriyel atmosferinde bekle-
tilen borularda yılda 10-60 mikron 
korozyon hızı saptanmıştır.
Buna göre maksimum şartlar-

da atmosferik etkiye maruz ve de-
niz kenarında stoklanmış bir çelik 
boru topluluğundaki borularda 
tesbit edilen korozyon ürünü  ( 
pas ) , 5. yılda en fazla 0,15 mm.dir.

Bu kalınlık yıllar geçtikçe lineer art-
mayıp 15. yıldan sonra çok yavaşlar. 
Ancak yüzeyde oluşan oksit film taba-
kası mekanik zorlamalarla kaldırılırsa 
korozyon aynı hızla tekrar başlar.

Korozyon ürünü oksit tabakası 
koyu kahverengi ve homojen olmayan 
yapısı ile gözle fark edilebilir bir görü-
nümdedir. Bazen tabakalar halinde de 
gözlenebilir

İSTİFLEME KAİDELERİ
➣ Boru stoklama sahası tabanı 
eğer tarla toprağı  ve fazla organik 
bakteri ve bileşenleri içeren kimya-
sal yapıda ise zemin özgül direnci 
yüksek  ( 10000 ohm.cm den bü-
yük yıkanmış kum veya kırma taş ) 
bir malzeme ile yastık yapılmalıdır. 
Taban oluşturmada en iyi yöntem 
ise belli bir yöne % 1 mertebesinde 
eğimli düzgün bir grobeton saha 
yapılmasıdır.
➣ Sahanın hiçbir tarafında su bi-
rikmesine neden olabilecek çukur, 
aralık, cep vb. kısımlar bulunma-
malıdır. Bu bölgelerde suyun ken-
diliğinden akmasını sağlayacak 
eğimde kanal veya uygun yapılar 
inşa edilmelidir.
➣ Baca gazları sıcak halde temas 
ettiği yapılarda şiddetli korozif etki 
yaparlar. Bu bakımdan stoklama 
sahası hakim rüzgar yönü tesbit 
edilerek sıcak baca gazları özellik-
le azot ve kükürt gazı üreten sanayi 
tesislerine yakın bir mevkiye tesis 
edilmemelidir. 
➣ Stok sahası, kuvvetli kuzey rüz-
garlarını boru eksenleri yönünde 
almayacak şekilde topoğrafik du-
rum ve hakim rüzgar yönü ince-
lenerek seçilmelidir. Bununla be-
raber hava sirkülasyonlarının çok 
zayıf olduğu kapalı bölgelerde su 

STOK SAHALARINDA 
ÇELİK BORU KOROZYONU

H. Necil KURTKAYA
Korozyon Derneği Başkanı

Elektrik Yüksek Müh. 
necil.kurtkaya@gmail.com
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buharı yoğuşmaları nedeniyle pek 
de uygun mahaller değildir.
➣ Boruların çıplak zemine teması 

önlenmelidir. Bu amaçla neopren 
veya sert tahta takozlar ile yıkan-
mış kum doldurulmuş kum torba-

ları boru altı ve aralama mesneti 
olarak kullanılmalıdır
➣ İstiflerin taban ve ara katlarında 
kimyasal toz veya katı partiküllerin 
toplanmasını sağlayacak manialar 
bulunmamalıdır.
➣ Aynı boru çapı ve uzunluğunda-
ki borular bir istif bloğuna konul-
malı, farklı çap ve boylar için ayrı 
gruplar teşkil edilmelidir.
➣ İstif sahaları çevre tel çitleri ( fen-
ce ) ve çevre aydınlatma direkleri 
çinko anotlar üzerinden topraklan-
malıdır.
➣ Polietilen kaplı boruların ısı ve 
fazla direkt güneş ışığına maruz 
kalmasından kaçınılacak bazı ted-
birler ( hareketli açık sundurma 
altına almak gibi ) alınmalı ve iç 
korozyonu iyice azaltmak ve taşı-
mada kaldırma kancalarının kay-
nak ağızlarına vereceği hasarların 
önüne geçmek için borunun her 
iki tarafında da plastik boru ağzı 
tapaları kullanılmalıdır.
➣ Borular, içine yazılan bilgilerin 
kolayca okunması için yazının bu-
lunduğu bölge boru alt yüzüne ge-
lecek biçimde istiflenmelidir. u

Bursa’da 06-09 Aralık 
2012 tarihleri ara-
sında Tüyap Ulus-

lararası Fuar ve Kongre 
Merkezinde düzenlenen, 
Metal İşleme, Fabrika 
Otomasyonu, Kalite Kont-
rol ve Test Enstrümanları, 
Yüzey İşleme, Dökümcü-
lük, Demir Dışı Madenler, 
Makine, Kaynak ve Üretim 
Teknolojisi gibi sektörleri-
nin yer aldığı fuar yoğun 
katılımcı ve ziyaretçi akını 
ile gerçekleşti.
22 ülkeden 344 firmanın 
katılımıyla düzenlenen Fua-

ra, 31 ülkeden yaklaşık 33 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Dernek üyeleri-
mizden Kocaeli’nde faaliyet gösteren Marmara Siegener Galvaniz A.Ş. 
ve İzmir’de faaliyet gösteren Güralp Vinç ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti.      
Firmaları Fuar katılımcıları arasında yerini aldı. 

Metal ve Metalürji Sektörü,
Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarında Buluştu
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İNOVASYON
            

• Günümüzün yok edici rekabet 
ortamında, şirketlerin rakiplerinden 
sıyrılmasıdır,

• Şirketlerin yaşam sürekliliğinde 
devamlılıktır,

• Rekabet gücünün artmasıdır,
• Pazar payında öncü konumda 

olmanın teminidir,
• Tüm çalışanlarda mantalite 

farklılığının gelişmesidir,
• Şirket kültürünün gelişmesidir,
• Üretimde katma değerin yükseltilme-

sidir,
• AR-GE çalışmalarının önemsenme-

sidir,
• Maliyetlerin düşürülmesidir,
• Müşteri memnuniyetinin ön plana 

atılmasıdır,
• Üstün kalite, yönetim politikalarının 

sağlanmasıdır, 
• Takım çalışması tekniklerinin önem-

senmesidir,
• Müşteri devamlılığına önem verilme-

sidir,
• Uluslararası ve AB Standartlarının 

uygulanmasının teminatıdır,
• Girişimciliğin teşvikidir,
• Gelişmiş teknolojilere hızla entegre 

olmaktır,
• İktisadi getirilere, çalışanların hayat 

standardının yükselmesidir. 

GİRİŞİMCİ: 

• Ekip oluşturur,
• Başkalarının iyiliğini düşünür,
• Başarısızlıktan ders çıkarır,
• Sözel ve yazılı etkin iletişim kurar,
• Başarılı olma tek amacıdır.
• Başarısızlıktan korkmaz,
• İnnovativ’dir.
• Cesaretli, atak ve hareketlidir.
• Fırsat odaklıdır,
• Fırsat odaklı olduğundan %90’ı  

başarısızlığı düşünmez,
• Ancak %10’da başarısızlık korkusu 

vardır.
• Kendini ve yaptığı işi doğru anlatır,
• Doğru ortak (partner) bulur,
• Akıllıdır,
• Harcamalarını doğru yere yapar,
• Bilgili, cesur ve çok sabırlıdır.
• Kaybedeceği bir şeyi varsa, çok iyi 

hesap yapar,

• Banka ile iyi yaşamayı bilir,
• Kazan-kazan prensibini benimser,
• Planlamadan itibaren işi sonuna 

kadar götürmekle yükümlüdür,
• Umutsuzluğa kapılmaz,
• Yenilik yapan kişidir,
• Havayı ve ortamı elektriklendirir,
• %2 girişimci işlerin %90nını başarır,
• Her yeri dolaşır, icraatçıdır,
• Düşünceyi eyleme dönüştürür,
• İşsizliğin giderilmesine katkı sağlar
• Eleştirilse bile demoralize olmaz.
• Gelişmekte olan ülkelerde kendini 

gösterir,
• Ortaya konan yenilik ile mevcut 

ekonomiye ivme kazandırır,
• Sözleşmeye imza atandır,
• Vizyon sahibidir,
• İstifa etme özgürlüğü yoktur,
• Doğru adam’dır. 

GİRİŞİMCİLİK 

• Üniversite mezunu olan doğru 
kişilere aşılanmalıdır.

• Üniversite eğitimi çok önemli rol 
oynar,

• Herkes için uygun değildir,
• Daha fazla istihdam ve iştir,
• Fırsat ve ihtiyaç desteklidir,
• Eğitimi, Üniversitelerin tüm bölümler-

inde verilmeli,
• Çocuk yaştaki gençlere aşılanmalı,
• Sınıfta işlenmeli, endüstride 

geliştirilerek uygulanmalı,
• Ürününüz, Dünya kalitesi ve fiyatını 

yakalarsa pazar payını bulacağı 
bilinmeli,

• Türkiye’de işverenler tarafından %77 
benimsendi,

• Yolu siyasi iradece açılmalı,
• Kazan-kazan prensibi benimsen-

mezse, sadece hayaldir.
• İhtiyaçtan doğar,
• Çok boyutlu bir olgudur,
• Önemli bir zihniyettir,
• Yeni değerleri icat etmektir,
• Yenilikçiliktir.
• Son olarak  

İŞADAMI OLMANIN OKULU 
YOKTUR 

• Napolyon “PARA, PARA, PARA” 
demiş,

• Yeni Dünya trendinde başarının sırrı 

“Kaliteli Üretim, Kaliteli Üretim,   Ka-
liteli Üretim” ve “Takip, Takip, Takip” 
ten geçer,

• Muvaffakiyet üretken olmakla başlar,
• Başarılı insanların beyni üretken olur,
• Çalıştırdığınız elemanlara güvenin, 

ama kontrol edin,
• Cesaret önemlidir, başarılı iş 

adamları cesur insanlardır,
• Şansa, kısmete, alın yazısına inanın,
• Kendinize güvenin,
• Dinlemesini ve susmasını bilin,
• Çok dinleyen kaybetmez, çok 

konuşan kaybeder,
• Aldığınız bilgilerin sentezini yapın, 

kendi hedefinizi kendiniz bulun,
• İşini sevin, onunla yatıp kalkın, 

başarıya herkesten önce yaklaşın,
• İş hayatına atılmadan önce “part 

time“ iş imkânlarını araştırın ve 
çalışın,

• Genç yaşlarda, iş hayatınızı aile 
hayatınızın önünde düşünün,

• Başarılı olmak için fedakârlık 
yapmayı bilin,

• Başarının sırrı, tercihleri doğru ve iyi 
yapmaktır,

• Bir şirkette işiyle yatıp kalkan 
yeterli sayıda yönetici yoksa, o şirket 
başarılı olamaz,

• Başarınız istikrarlı olmalıdır,
• Tasarruf etmesini bilin,
• Para, varlık, itibar, kolay kazanılmaz, 

ama kolay kaybedilir,
• Her gün yatağa yattığınızda kendi-

nize sorun;
• -Bugün Allah’ için ne yaptım,
• -Kendim için ne yaptım,
• -Şirketim için ne yaptım,
• -Ailem için ne yaptım,
• -Ülkem için ne yaptım,
•   demelisiniz. 

 
Referanslar:  

• Şahap Aktaş, Ulusal İnovasyon Girişimi 
çalışma grubu üyesi, Maksifed, Ekomax, 
Nisan 2006, Bursa

• Prof. Dr. Tekin Arda, PAGEV,16.05.2006, 
İstanbul

• Erdoğan Demirören, Demirören Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul u

İNOVASYON , GİRİŞİMCİ ve GİRİŞİMCİLİK
Hazırlayanlar: Prof.Dr. Tekin Arda PAGEV EĞİTİM, AR-GE VE INOVASYON KOORDİNATÖRÜ 

tekinardadr@yahoo.com 

Bilg. Müh. Ali Altay Arda Yenilebilir Enerji Kaynakları 
alialtay72@hotmail.com
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Toplumun her alanında bencil bakış 
açısının yaygınlaştığını ibretle göz-
lemliyoruz. İş’te Okulda,  evde, so-

kakta, dahası yaşamın her noktasında, 
her gün duyarsız ve bencil İnsan ör-
nekleriyle karşılaşmaktayız. 
Yakın zamanda, sektörden bir abimiz-
le genel sohbet edip dertleşiyorduk.  
Konu ödeme problemlerine geldi. 
Muzdarip bir halde yaşadığı bir olayı 
anlattı. Bir müşteriden (Sektörün 
müşterisi) uzun süre geçmesine 
rağmen alacağımızı alamamış, O 
müşterinin meslektaşlarımızdan 
birine iş yaptıracağını duydum dedi. 
Hemen arayıp meslektaşımı uya-
rıp bilgi verdim.  Herhalde uyarıya 
itibar etmemiş olmalı ki, müşteri-
ye iş’i yapmış.  Bir kısım alacağını 
alamamış. Biz ödemeyi almak için 
takipteyiz , birde baktım  uyardığım 
meslektaşım da borçluyu arıyor.. 
Bizimle aynı kaderi paylaştığını te-
sadüfen öğrenmiş oldum. Uyarıma   
rağmen  , Ben işimi yapar paramı 
alırım , diğer meslektaşımın duru-
mu beni ilgilendirmez şeklinde dü-
şünmüş ve tuzağı fark edememiş  .. 
Halbuki bilgilerimizi iyi niyet, yar-
dımlaşma ve dayanışma amacıy-
la paylaşıp ciddiye alsaydık, hatta 
tüm meslektaşlarımı uyarıp birlikte 
bu haksız ve etik dışı duruma karşı 
dursaydık, sektör firmalarının alda-
tılmasına ve zarara uğratılmasına 
engel olurduk. Bu olaydan emeği 
ve hakkı olup ta, kusuru olmayan 
Galvanizciler zarar görürken, etik 
dışı davranarak iş’i yaptıran  ‘’müş-
teri’’ kirli kar sağlamış.  Üstelik kötü 
emsal olarak, iyi niyetli iş yaptıra-
nın da yanlış değerlendirilmesine 

zemin hazırlamış oldu. Duyarlı 
davranıp bu uygunsuz olayı önle-
seydik daha iyi olmaz mıydı? diye 
sordu içerlenerek.
Kendisine hak vermemek mümkün 
değildi. Haklısınız zaman, zaman bu 
tür talihsizliklerle maalesef karşılaşı-
yoruz dedim.
Çoğu zaman, kolaylıkla unuttuğumuz, 
önemsemediğimiz, hissetmediğimiz 
ve beni ilgilendirmiyor diye düşündü-
ğümüz, duyarlılık, yardımlaşma, da-
yanışmaya, paylaşıma ve bütüncül 
düşünce ile alakalı bir hikâyeyi pay-
laşmak istiyorum,
Görmezden gelmenin dayanılmaz 
hafifliği
Evin minik faresi, duvardaki çatlaktan 
bakarken çiftçi ve karısının mutfakta 
bir paketi açtıklarını gördü. Kendi ken-
dine “ İçinde acaba hangi yiyecek var 
?” diye düşündü. Bir süre sonra gör-
düğü paketin bir ‘fare kapanı’ olduğu-
nu anladığında yıkılmıştı. 

“Evde bir fare kapanı var!” diye bağıra-
rak telaşla bahçeye fırladı. Minik fareyi 
telaşla evde gören tavuk, umursamaz 
ve bilgiç bir tavırla başını kaldırdı ve 
gıdakladı:

“Zavallı farecik, bu senin sonun, benim 
değil. Bana hiçbir zararı olamaz küçü-
cük bir kapanın” dedi.
Tavuktan destek bulamayan farecik, 
bu defa telaşla koyunun yanına koştu 
ve “Evde bir fare kapanı var, evde bir 
fare kapanı var!” diye adeta çırpındı. 
Koyun anlayışla karşıladı ama ; “ Çok 
üzgünüm fare kardeş. Ama sana dua 
etmekten başka yapabileceğim hiçbir 
şey yok.  Dualarımın seninle olaca-
ğından emin olabilirsin” dedi. Minik 
fare, bu defa ineğe doğru yaklaştı ve 
heyecanla evde fare kapanı olduğunu 
haykırdı. İnek; bak fare kardeş, senin 
için çok üzgünüm ama inan bu konu 
beni hiç ilgilendirmiyor” dedi. Sonun-
da fare, başı önünde bir şekilde eve 
döndü. Çiftçinin fare tuzağına bir gün 
umutsuzca tek başına karşılaşmak 
zorunda olduğunu anlamıştı.
O gece, evin içinde sanki bir ölüm 
sessizliği vardı. Minik fare aç ve su-
suzdu. Tam yorgunluktan gözleri ka-
panacaktı ki, birden bir ses duyuldu. 
Gecenin sessizliğini bölen gürültü, 

fare kapanından geliyordu. Çiftçinin 
karısı, ne yakalandığını görmek için 
yatağından fırladı ve doğru mutfağa 
koştu. Karanlıkta kapana, zehirli bir yı-
lanın kuyruğunu kaptırdığını fark ede-
memişti. Kuyruğunu kapana kıstıran 
yılanın canı yanıyordu ve aniden çiftçi-
nin karısını ısırdı.
Çiftçi apar topar doktora götürdü. 
Doktor zehri temizledi, yarayı sardı. 
Çiftçi karsını eve getirdi, yatağa yatırdı. 
Karısının ateşi yükseliyordu ve bir tür-
lü düşmüyordu. Kadıncağız ateş ve ter 
içinde kıvranıp duruyordu. Böyle du-
rumlarda taze tavuk suyu çorbasının 
iyi geldiğini hatırlayan çiftçi bıçağını 
alarak hemen bahçeye koştu, tavuğu 
kapıp oracıkta kesti. Karısı taze tavuk 
suyu çorbasını içti ve biraz kendisine 
geldi. Karısının hastalığını duyan kom-
şular, akrabalar ziyarete geldiler. On-
lara ikram etmek için çiftçi koyununu 
kesti. Çiftçinin karısı gittikçe kötüye 
gidiyordu. Belli ki yılan çok zehirliydi.  
Birkaç gün sonra çiftçinin karısı iyile-
şemedi ve sonunda öldü. Cenazesine 
çok sayıda kimse gelince çiftçi, mi-
safirlerinin karnını doyurup herkese 
yeterli et sağlayabilmek için ineğini 
mezbahaya yolladı.
Fare, tüm bu olanları duvarındaki de-
liğinden izledi,  hala yaşıyordu ve sı-
rasını bekliyordu..  Evet,,, hikayemiz 
burada bitti. Kıssadan hisse çıkarmak 
bize düşer.
Birisi, sizi hiç ilgilendirmediğini düşün-
düğünüz bir tehlikeyle karşı karşıya 
ise, hepimizin aynı tehlikede olabile-
ceğini hatırlatayım.
Hepimiz yaşam denilen bu yolculuk-
ta yer alıyoruz. Aynı şirkette çalışanlar, 
aynı ülkede yaşayanlar, aynı suyu içip 
aynı havayı soluyanlar; hepimiz aynı 
yolculukta kader arkadaşlarıyız. He-
pimiz bir diğerimiz için bir gözümüzü 
açık tutmalı ve diğerlerini cesaretlen-
dirmek için çaba harcamalıyız.
En büyük tehlike, bir problem gördü-
ğümüzde suskun kalmamızdır. Önem-
siz gibi görülen bu durum yarın size 
öldürücü darbe yapmak üzere karşı-
nıza çıkabilir. İyisi mi zamanında hare-
ket edip, suskunluğumuzu bozmalıyız. 

“Bana dokunmayan yılan bin yıl ya-
şasın” devri artık kapanmıştır. u

Bana dokunmasın da....

Alim KINOĞLU
ALKA Group Galvaniz

Tesis Müdürü
kinoglu@alkagroup.com.tr
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ÖZET

Kaplama teknolojisinin yarattığı 
olumlu etkiler birçok sektörde kabul 
görmüştür. Bu kabul gördüğü sınıra 
daha geniş özellikler kazandırılabil-
mek için klasik anlamda kullanılan 
kaplama yöntemlerinin bilinen bazı 
teknolojilerle bütünleştirilerek kulla-
nılması, etkinliği arttıran unsuru oluş-
turmuştur. Buna bağlı olarak da özel 
kullanım alanları doğmuştur. Bunlar 
içinde en çok dikkati çeken çinko kap-
lamalardır. Bazen bu kaplamalarda Fe 
Zn fazlarını görürken bazen de bünye-
ye katılan Ni ile çinko nikel (%10-16 Ni) 
kaplama, fosfat ilavesi ile çinko fosfat 
kaplama, alkali çinko kaplama gibi 
adlar alırken uygulanan yönteme bağlı 
olarak da tavlı çinko kaplama gibi özel 
kaplamalar oluşabilmektedir. Dolayı-
sıyla kullanım alanları da buna bağlı 
olarak değişim gösterecektir. Bu ma-
kalede çeşitli literatür kaynakları baz 
alınarak tavlı çinko kaplama ve temel 
özellikleri derleme halinde verilmiştir. 
Konunun önemi bu tip kaplamanın ön-
celikle otomotiv sanayinde kullanılma-
sı tercih edilirken günümüzde beyaz 
eşya sektörü de dahil birçok alanda 
kulanım alanı bulmasıdır.

1.GİRİŞ

Kaplama teknolojisi esas malze-
melerde oluşan ya da oluşabilecek 
korozyonu önlemek amacıyla gelişti-
rilmiş bir teknolojidir. En yaygın olarak 

bilinen kaplama uygulaması çinko ile 
yapılan kaplama, bir başka deyişle 
galvaniz kaplamadır. Çinko kaplama-
lar çeliğe korozyon dayanımını değişik 
şekillerde kazandırmaktadır. İlk olarak, 
sürekli bir çinko tabakası bir bariyer 
oluşturarak çeliği korozif ortamdan 
ayırmaktadır. Bu ayırma işlemi çelik 
yüzeyi olumsuz etkileyecek nem ve 
korozif etkisi olan klorit ve sülfütleri 
geçirmez. Galvaniz yüzeyi daha da 
önemlisi çeliğe anodik olur. Yani gal-
vanizli yüzey çelikten önce tükenene 
kadar tamamen korozyona uğrayarak 
çeliği korozyondan korur. İkinci olarak, 
kaplamanın delinmesi, çizilmesi ya da 
kaplı sacın kesilmesi durumunda gal-
vanik koruma şeklinde altındaki çeliği 
korumaktadır

Üzerine kaplanan çinko tabakası 
ile korunan çelik, kaplı üründen bek-
lenen gereksinimlerini karşılayacak 
şekilde tasarlanmakta ve bu nedenle 
kendisinden beklenen dayanım, sü-
neklik ve biçimlenebilirlik gibi belirli 
mekanik özelliklere dayanarak seçil-
mektedir. Ortalama olarak, galvanizle-
me prosesindeki toplam çinko mikta-
rına göre parça ağırlığı yaklaşık olarak 
%3,5 artış gösterir. Bununla birlikte, bu 
artım değeri birçok faktöre bağlı ola-
rak değişiklik göstermektedir. Üretilen 
parçanın şekli, boyu, çeliğin kimyası 
gibi faktörlerin hepsi bu olayda önemli 
bir rol alır.

Yapısal çelikler (levhalar, geniş 
başlıklı kirişler, dirsekler, metal su bo-
ruları, kanalları tüpleri) ASTM A 123/A 
123M standartlarına göre galvanizle-
nirler. Raptiye, ataş gibi küçük boyutlu 
parçalar bir santrifüj potasına konu-
larak ASTM A 153/A 153M standart-

larına göre galvanizlenir. Betonarme 
çelikleri ise ASTM A 767/A 767M stan-
dartlarına göre galvanizlenir.

Uygulama esaslarına bakıldığında 
sıcak daldırma şeklinde olanlarının ya-
nında tavlı çinko kaplamanın da oluşu 
uygulama alanlarının da farklılaşma-
sına neden olmaktadır. Örneğin tavlı 
çinko kaplı saç malzemeler özellikle 
otomotiv endüstrisinde çoklukla tercih 
edilen malzemelerdir. Tavlı çinko kap-
lamalar, sıcak daldırmayla oluşturulan 
çinko kaplamanın 500°C civarındaki 
sıcaklıkta tavlanması sonucunda ya-
yınma ile ortaya çıkan Fe-Zn fazla-
rından oluşan kaplamalardır (T. Irie, 
Zinc-Based Steel Coating systems: 
Metallurgy and Performance, Ed. Ge-
orge Krauss and D. K. Matlock, The 
minerals, Metals & Materials Soci-
ety, p.143,1990). Tavlama işlemi, sıvı 
çinko potasının üstündeki ısıtma ve 
soğutma ünitelerinde sürekli bir şekil-
de gerçekleştirilir. İstenilen kaplama 
özelliklerini elde etmek için ısıtma hızı, 
tutma sıcaklığı ve süresi, soğutma hızı 
gibi faktörler önem kazanır. Bunun ya-
nında, çinko banyosu ve çelik sacın 
kimyasal bileşimi de içyapıyı ve özel-
likleri değiştirir. 

Tavlı çinko kaplamanın tercih edil-
mesinin asıl nedeni de bu malzeme-
lerin daha iyi punto kaynaklanabilirliği, 
boya yapışma özelliği ve boyanmış 
durumda korozyon dayanımı özellik-
leri sunmakta, presle biçimlendirme 
sırasında daha az yapışma olasılığı 
taşımaktadır.

Tavlı çinko kaplamalarda optimum 
kaplama özelliklerinin elde edilebilme-
si Fe-Zn reaksiyon kinetikleri üzerinde 
ısıtma hızı, tutma sıcaklığı ve süresi ve 

TAVLI ÇİNKO
KAPLAMANIN
TERCİH NEDENLERİ

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

Namık Kemal Üniversitesi
Biyosistem Mühendisliği Bölümü
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soğutma hızının çok iyi kontrol edil-
mesini gerektirmektedir. İşlem değiş-
kenleri yanında, çinko banyosunun ve 
taban çelik sacın kimyasal bileşimi de 
nihai içyapıyı ve buna bağlı özellikleri 
etkilemektedir.

2. TAVLI ÇİNKO  
KAPLAMALARIN TEMEL 
ÖZELLİKLERİ

Diğer kaplama yöntemlerinde ol-
duğu gibi tavlı çinko kaplama sonun-
da oluşan malzemelerin temel özelik-
leri içinde en önemli hususlar;

1. Korozyon direnci

2. Biçimlendirilebilirlik,

3. Kaynak yapılabilirlilik,

4. Boyanabilirlilik

şeklinde toplanabilmektedir. Ko-
rozyon direnci ortaya konulurken Fe-
Zn arasındaki etkileşim incelenmelidir. 
Fe-Zn fazlarındaki Fe içeriği arttıkça 
korozyon potansiyelleri saf demire 
doğru kaymaktadır. Bu nedenle Fe-
Zn fazları çelik üzerindeki kaplama 
içerisinde bulunduğunda saf çinko-
dan daha düşük bir hızda korozyona 
uğramaktadır. Yapılan araştırmalarda 
korozyon boyanmış durumdaki tav-
lı çinko kaplı çelik sacların boya altı 
korozyonuna dayanım konusunda 
yine boyanmış durumdaki yalnızca 
sıcak daldırmayla çinko kaplanmış ve 
elektrolitik yöntemle çinko kaplanmış 
çelik saclardan çok daha iyi olduğunu 
göstermiştir. Yüksek Fe içeriklerinden 
dolayı boyanmış tavlı çinko kaplama 
yüzeylerinde oluşturulan çizikler üze-
rinde kırmızı pas oluşumu gözlenmek-
tedir. Bu oluşumu engellemek ve bu 
şekilde tavlı çinko kaplamaların görü-
nüm korozyonuna karşı dayanımlarını 
iyileştirmek için kaplamada C fazı ora-
nının arttırılması önerilmektedir (H. H. 
Lee, D. Hiam, “Corrosion Resistance 
of Galvannealed Steel”, Corrosion, 
Vol. 45, No. 10, p. 852)

Saç malzemeler kullanım amacına 
bağlı olarak biçimlendirilerek kullanıl-
maktadır. Dolaysıyla bu özellik mutla-
ka çinko kaplı saç malzemelerde irde-
lenmek zorundadır. Bilindiği gibi çelik 
sac üzerindeki çinko kaplamaların 
deformasyon davranışı çeliğin presle 

şekillendirme işlemlerindeki perfor-
mansını etkilemektedir. Kaplamadan 
dolayı, biçimlendirme sırasında sac/
kalıp ara yüzeyinde artan sürtünme 
koşulları malzemenin biçimlendirme-
ye tepkisini değiştirebilmektedir. Kap-
lamanın sünekliği, Fe-Zn fazlarının var-
lığına ve kalınlığına bağlıdır. Kaplama-
dan ayrılıp kalıp yüzeylerinde toplanan 
partiküller sürtünme davranışındaki 
değişikliklerin yanı sıra biçimlendirilen 
parçaların yüzeylerinin de bozulma-
sına neden olmaktadır. Bu nedenle 
çinko kaplamanın tavlanması sırasın-
da uygun koşulların oluşturulmasıyla 
biçimlendirme için en uygun yüzey 
özelliklerini verecek içyapısal gelişi-
min sağlanması esastır. Çinko kaplı 
parçaların biçimlendirilmesi sırasında 
ortaya çıkan pullanma (flaking) ve toz-
laşma (povvdering) ise karşılaştırma 
kriteri olarak ele alınabilir. (S. H. Deits, 
D. K. Matlock, “Formability of Coated 
Sheet Steels”, Zinc-Based Coating 
Systems: Metallurgy and Performan-
ce, ed. G. Krauss, D. K. Matlock, TMS, 
1990, p. 297) Biçimlendirme işlemi 
sırasında ortaya çıkacak tozlaşma ya 
da pullanma şeklindeki kaplama ku-
suru korozyon dayanımı ve boyanabi-
lirliğin de düşmesine yol açacaktır.

Tavlı çinko kaplamalarda ele alınan 
temel özellikler içinde üçüncü olarak 
ele alınması gereken husus kaynak 
yapılabilirliliktir. Punto kaynağı, yüksek 
hızda ve düşük maliyette kaliteli birleş-
tirmeler yapabilmesi nedeniyle soğuk 
haddelenmiş saclar için en önemli 
birleştirme yöntemi olmaya devam et-
mektedir. Punto kaynağındaki önemli 
kriterler kaynaklanabilirlik ve elektrod 
ömrüdür. İyi birleştirmeler kaynak akı-
mı, elektrod kuvveti ve akış süresi gibi 
malzemeye uygun kaynak değişken-
lerine bağlıdır. Sıcak daldırmayla çinko 
kaplanmış çelik saclar tavlı çinko kaplı 
olanlardan daha yüksek kaynak akımı 
gerektirmektedir. Ulaşılabilecek sevi-
yeler sıcak daldırmayla çinko kaplan-
mış çelik saclara göre tavlı çinko kaplı 
olanlarda daha yüksektir (J. E. Gould, 
M. Kimchi, “Challenges in Welding 
New Sheet Steel Products”, 33 rd 
MWSP Conference Proceedings, ISS-
AIME, Vol.XXIX. 1992-4l,p. 41)

Son temel özellikte boyanabilirlilik-
tir. Galvaniz kaplamalar sıklıkla olduğu 
gibi kullanılmalarına karşın bazı uygu-
lamalar boyalı bir yüzey gerektirmekte 
ve bu durumda boyanabilirlik kaplan-
mış sac için önemli bir tasarım kriteri 
haline gelmektedir.

Galvaniz kaplamalar kolay ve etkin 
bir şekilde boyanabilir. Boyama, sade-
ce estetik görünüm için değil, galvanizli 
malzemelerin kullanım süresini uzat-
mak için iyi bir seçimdir. Hava etkisiyle 
kaplamanın bozulmasını önlemek ve 
dayanım süresini arttırmak için galva-
niz kaplamasının üzerine boyama iş-
lemi gerekebilir. ASTM D 6386, “Çinko 
kaplı (Sıcak Daldırma ile Galvanizlen-
miş) demir, çelik ürünleri ve teçhizat-
ları için yüzey hazırlama ve boyama 
uygulamaları’’na bakılarak galvaniz 
kaplamaların değişen ömürleri için yü-
zey hazırlama tekniklerinden yararlanı-
labilir.

Büyük çiçeksi görünümlü kapla-
manın boyanması zordur. Bu yüzden 
çoğu boyanmış ürün ya çiçeksi görü-
nümü en aza indirilmiş ya da temper 
haddeden geçirilmiş kaplamadır. Tavlı 
çinko kaplamalar mikro ölçekte pürüz-
lü ve gözenekli yüzeyleriyle boya için 
mükemmel bir taban oluşturmaktadır 
(Surface Engineering, ASM Handbo-
ok, Vol. 5, ASM International, 1994). İyi 
yapışmayı sağlamak için koruyucu yağ, 
kimyasal pasivasyon tabakası ve her-
hangi bir saf olmayan kısım boyanacak 
yüzeyden giderilmelidir.

3.SONUÇ

Özellikle otomotiv sektöründe son 
yıllarda da beyaz eşya sektöründe 
kullanılan sıcak daldırmayla çinko 
kaplanmış çelik sacların korozyon 
dayanımını arttırmak için uygulanan 
boyanın yapışma özelliğini arttırmak 
amacıyla tavlı çinko kaplama işlemi 
giderek daha geniş uygulama alanı 
bulmaktadır. Özellikle kaynak edilebi-
lirlik yerine plastik şekillendirilebilirlilik 
özelliği üzerinde son zamanlarda yo-
ğun çalışmalar bu tip kaplama ürün-
lerinin geniş yüzeylerden daha küçük 
yüzeylere uygulanmasını gündeme 
taşıyacağı düşünülmektedir.u
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İşyerlerinde, sistemler ve tanımları, bu alanlarda görevli-
lerin iş tanımları ve sorumlulukları aşağıdaki gibi özetle-
nebilir.

• İş Güvenliği, kapsam olarak, bina güvenliği, Makine ve 
teçhizat güvenliği, ürün veya

üretim güvenliğini ;

• İş Sağlığı, Çalışanların Sağlığı ve Güvenliğini ;

• Çevre Sağlığı ise, işyeri çevresinde bulunan canlı veya 
cansız varlıkların sağlık ve güvenliğini içine alan terminlerdir.
İş Güvenliği Eğitimleri,

• Mesleğe has eğitimlerdir. Meslek eğitimlerinin içerisinde  
Lisans veya lisan  üstü eğitimlerle sadece üniversitelerde 
verilir.

• Üniversitelerde, İSG alanındaki İki yıllık ön lisans eğitim-
lerinin temel hedefi İş güvenliği teknikeri yetiştirmektir. Bu 
eğitimlerin ismi, çalışan sağlığı ile ilgili neredeyse hiç eğitim 
yapılmamasına karşılık, “İş sağlığı ve güvenliği ön lisansı” 
konularak büyük bir hata yapılmış, amacından uzaklaştı-
rılmış ve  sağlık  konusunda yetkin olmayan kişilerce veril-
miştir.  Böylece,  bu  kapsamlı  eğitimin  iki  yıl  içerisinde  
verilemeyeceği  de anlaşılmıştır.

• İş Güvenliği Eğitimleri, yapılan işin niteliğine göre daha 
çok üretilen mal’a ve eğer can hedefli bir üretim (Örneğin 
tedavi hizmetleri gibi) söz konusu ise de can’a yönelik ve-
rilirler.
İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri) Eği-
timleri :

• Çeşitli işlerde çalışan bütün Meslekler için Ön Lisans, Li-
sans, Lisansüstü programları olarak verilebilir.

• Bu eğitimler, kesinlikle mal ile ilgili değildir. Çalışanın sağlı-
ğı ve güvenliği, temel hedeftir.

• Çalışanlar, sağlıklı insan grubu olarak bir işe seçilirler. On-
lar için çalışma ortamında sağlıklarını olumsuz olarak etki-
leyen bir tehlike, dolayısıyla sağlık riski olmamalıdır. O hal-
de bu eğitimlerin odağı, sağlığı korunan ve kollanan insan 
ve sağlık riski olmayan çalışma ortamlarıdır.

• İş Sağlığı Uzmanı (Endüstri Hijyenisti), İnsanı (İnsanın 
anatomisini, biyomekanikini, fizyolojisini, psikolojisini, sos-
yolojisini, v.b.,) ve çalışma ortamındaki etkenleri, iyi bilen, 
ölçebilen ve gerekli önlemleri alabilen kişilerdir.
Çevre Sağlığı (Çevredeki varlıkların sağlığı ve güven-
liği) Eğitimleri :

• İş kolu ile ilgili meslek insanlarına, Üniversitelerde, 
Lisansüstü programlar olarak verilebilir.

• Çevre Mühendisleri, Lisans üstü programları için en tercih 
edilen meslek dalı olabilir.
Ama bazı iş kollarında, iş koluna has meslekler tercih edilir. 
(Örneğin, Hastanede, hekim; Haralarda, veteriner, gibi).

• Eğitimin Temel Hedefi, çevredeki canlı cansız tüm varlıklardır. 
Her yaş ve özellikte insan, bütün hayvanlar ve bitkiler, toprak, 
yapılar, sular, arkeolojik eserler, v.b. Gibi çok çeşitli varlıklardır.

• Bu nedenle, Çevre Sağlığı Uzmanı, bütün bu varlıkların 
sağlığı ve güvenliği konularında

Farklı İşyerlerinde, farklı sistemler aşağıdaki gibi, özetleye-
biliriz.

Şekillerde görüleceği üzere, Çalışan Sağlığı ve Çevre sağlığı 
ile ilgili sistemlerde ve ilgili Bakanlıklarda bir farklılık olma-
masına rağmen, İş Güvenliği ile ilgili sistemler ve sorumlu 
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Bakanlıklar, İşin tipine göre değişerek farklılık göstermektedir.

Yukardaki şekilden de görüleceği gibi, bu üç yönetim siste-
minin bütün temel ögeleri birbirinden farklıdır. Bu yönetim 
sistemlerini birbirine karıştırmak, çalışanın  sağlığını ve gü-
venliğini tehlikeye atmak ve göz ardı etmektir. Endüstride 
bazı konuların sorumluluğunun işletmenin  hangi  sistemi  
ile  ilgili  olduğunun  ayrılması,  hukuksal  açıdan  da  sis-
temleri rahatlatacaktır. Örneğin, Bakım ve Onarım işi, İş gü-
venliği yönetim sistemi sorunudur, yani bir kalite sorunudur. 
Etiketleme ve Kitleme işlemi ise, İş sağlığı Yönetim sistemi 
ile, yani çalışanın sağlık ve güvenliği ile ilgilidir.

İş ve sağlık evrensel kavramlardır.

İŞ = KUVVET X YOL Kgr-m = Kgr x metre
Kuvvet : Uygulayan insansa, insanı; makine ise, makineyi 
işaret eder.
Yol : Kuvvetin yer değiştirdiği mesafedir, alandır, hacimdir. 
Yani çalışma çevresidir.
O halde “İş Sağlığı” sözcüğü, uygulanan kuvvetin, yani 
insanın ve yolun, yani çalışma ortamının sağlıklı olmasını 
ifade eder.
Sağlık, yalnızca sakatlık ve hastalığın bulunmaması demek 
olmayıp, Fiziksel, ruhsal ve sosyal tam bir iyilik halidir.
Sağlık  bir  fabrikanın  ürünü  (Çıktısı)  ise,  bu  ürünün  te-
mel  girdileri  şekillerde görülmektedir.

Birinci şekildeki fabrikanın yerini işletmelerde İş Sağlığı Yö-
netim Sistemi almakta ve temel girdiler kesinlikle değişme-
mektedir. Yani çalışanın sağlığı, bir yönetim sistemi içerisin-
de görev alan bir çok mesleğin görevi olmakta, Çok bilikli 
bir hizmet yapısı göstermektedir.
Çalışanın Sağlığının korunması ve geliştirilmesi, Aşağıdaki 
şekilden de görüldüğü gibi Primer sağlık hizmetleri olarak 
şekillenmektedir.

Çalışanın kazaya ve hastalığa uğraması halinde, eksilmiş 
sağlığı gidermek yerine getirmek Devletin görevidir. Çünkü, 
çalışan bu hizmetler için prim ödemektedir. Devlet bu hiz-
metleri en uygun yerde ve zamanda vermekle yükümlüdür.
Çalışanın sağlık dengesi, devletin yarattığı koşullarda bo-
zuluyor ise, Devlet ; İşverenin yarattığı koşullarla bozuluyor 
ise, İşveren sorumlu tutulmalıdır.

Çalışanın sağlığını etkileyen faktörler, şekillerden de görül-
düğü gibi, Etken,  İnsan organizması ve çevre faktörlerini 
teker teker ve birleşik şekilde inceleyerek ortaya konulma-
lıdır. Böylece alınacak önlemler de sistematik bir yapıda 
kolayca alınabilir.
İSG alanında Tehlike, çalışana zarar verme potansiyeline 
sahip her şeydir. Tehlikeleri katogorize ederek ifade ede-
biliriz. Tehlikeler, Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mekanik 
Tehlikeler olmak üzere sınıflandırılabilir. Çalışanla karşılaş-
mayan tehlikelerin,  çalışana  zarar verme olasılıkları (Risk-
leri) sıfırdır. Çalışanın zarar görebilmesi için yukarıda sayılı 
tehlikelere maruz kalması ön koşuldur.

İSG alanında, RİSK, herhangi bir planlanmış faaliyet icra 
edilirken, muhtemel tehlikeli durumlar veya davranışlar ne-
deniyle ortaya çıkan, hedeflenen bir sonuca ulaşamama, 
kayba, ya da zarara uğrama olasılığıdır.

Tehlike hep var olabilir, Önemli olan, Tehlikenin yarattığı 
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sektörden haberler

sağlık risklerini minimize etmek veya sıfırlamaktır. Total Ris-
ki sıfırlamak oldukça zordur, ama imkansız değildir. İş Sağlı-
ğı Uzmanının temel görevi, Çalışanın sağlığına gelebilecek 
riskleri, dolayısıyla zararları ortadan kaldırmaktır.

Tehlikenin ve yarattığı Riskin, “Kim için olduğu?” , “Ne için 
olduğu?” , “Ne kadar olduğu?” nun iyi saptanılması gerek-
mektedir. Bu suretle sistemlerdeki bazı terminlerin anlamı 

daha iyi anlaşılabilir.

Riskler (Olasılıklar) Ba-
sit ordinal yöntemlerle 
(Matris Sistemleri) ile 
çözümlenemez. Her-
hangi bir tehlike ölçülür, 
Dünya standartları ile 
karşılaştırılır. Risk yaratıp yaratmadığı test edilir ve risk orta-
dan kaldırılana dek gerekli önlemler alınır. Çalışanın sağlığı 
ile ilgili çok kolay olan önlem alma işlemlerini, İş güvenliği 
(üretim veya ürün güvenliği) önlemleri ile karıştırmak güç-
leştirmek, ülkemizin kutsal insanlarına ihanettir. Tüm çalı-
şanlara sağlıklı kazasız günler diliyorum. u

Derneğimizin 3.Olağan 
Genel Kurul Toplantısı      

17 Kasım 2012 tarihinde 
Cumartesi günü Gebze 

Hegsagone otelde 
gerçekleşti.

Yapılan toplantıda 2 yıl 
içerisinde yapılan  

faaliyetler değerlendirildi. 
Yeni Yönetim ve  

Denetleme Kurulu asil ve 
yedek üyeleri belirlendi.

01 Aralık 2012 tarihinde 
Yapılan ilk Yönetim Kurulu 

Toplantısında İse  
M. Cihan YILDIRIM  

oybirliği ile  Yönetim Kurulu  
Başkanlığına seçildi

GALDER ’in 3.Olağan 
Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
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Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın teşrifleriyle onur-
landırdığı geceye, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 
İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Bir-

liği Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki ve Akademis-
yenler katıldı. Etkinlik 31 Ekim 2012 tarihinde Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlendi. Burcu 
Esmersoy’un sunumunu yaptığı gece Acun Ilıcalı’nın  Başa-
rı hikayesini anlatımının ardından gala yemeği ile son buldu.

Dereceye girenlere ödüllerini Zafer Çağlayan takdim etti

Dergimizin Akademik Danışma Kurulu ve Derneğimizin de 
Onursal Üyesi Prof. Dr. Tekin Arda’nın Aydın Odabaşı ve 
Ömür Serdar Yüksel ile birlikte hazırladıkları “Karakum’dan 
Titanyum Dioksit Üretimi” projesi birinci oldu. 

Kısaca Proje Özeti; dünyanın yaşı süresince yağan yağ-
murlarla dağdaki demir oksit, titanyum dioksit karışımı 
malzeme, Karadeniz’in derinliklerine aktı. Karadeniz suyu 
çok dalgalı olduğundan deniz çukurlarındaki metal oksitler 
Marmara ve Ege denizine sürüklendi. Karakum siyah renkli 
olarak görülür ve Ünye, Perşembe, Ordu havzasını kapsar 
İçindeki titanyum dioksit oranı %10 dur. Giresun Eynesil’den 
doğuya doğru oran %40 a yükselir. Karakum’da karışım 
halinde Fe3O4, Fe2O3, MgFe2O4, TiO2 bulunur. MTA ka-
yıtlarına göre Karadeniz dağlarında Karakum rezervi 900 
milyon tondur. Karakum daki metal oksitler hidrojen gazı ile 

fırında max.1200 derecede redüklenerek ……… Titanyum 
dioksit elde edilir. Kullanım Sahası; Gıda, ilaç, Plastik, Ka-
ğıt, Kumaş sanayinde boyar madde olarak sarf edilir. insan 
sağlığına uygunluğu FDA tarafından onaylıdır. Ayrıca  kris-
tal magnetik demir tozu metalürjide, eczacılık ve ilaç sana-
yisinde kullanılır. Maliyet ve Kar Analizi;  Günde 100 ton 
Karakum’dan 10 ton titanyum dioksit ve 90 ton kristal mag-
netik demir tozu üretilir,  maliyeti 22.200 USD. dır. Titanyum 
dioksitin Pazar fiyatı 5.000 USD/ton olduğuna göre günlük 
bürüt gelir 50.000 USD. Net gelir ise 27.800 USD eder, bu 
rakam aylık 834.000 USD. Yıllık 10.008.000 USD olur. u

 

Kaynaklar, 
- http://www.metalikfikirler.org/Odul-Alanlar-Girisimci.aspx ,  
- Galder Onursal Akademik Üyesi Prof.Dr. Tekin Arda 

Dergimizin Akademik Danışma Kurulu Üyesi ve Derneğimizin Onursal Üyesi Prof. Dr. Tekin ARDA 

“Metalik Fikirler 1. Ar-Ge Proje Pazarı”  
Etkinliği “Girişimci”  Kategorisinde 1.lik Ödülü Kazandı
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Her yıl Türk Demir Çelik Piyasasını 
biraraya getiren SteelOrbis, Türk 
Çelik Piyasası Konferansı’nın 

7. buluşması, sektörün önde gelen 
500’den fazla temsilcisinin katılımıyla 
16 Kasım 2012 tarihinde İstanbul Marri-
ott Hotel Asia’da gerçekleştirildi.

Türk Yapısal Çelik Derneği Başkan 
Yardımcısı ve Avrupa Yapısal Çelik 
Birliği Tanıtım Kurulu Başkanı H.Yener 
GÜR’EŞ, “2013’e Girerken Küresel 
ve Bölgesel Piyasa Beklentileri: Talep 
Canlanıyor Mu?” konulu panele konuş-
macı olarak katıldı.

H. Yener GÜR’EŞ Yapısal Çelik Sektö-
rü açısından 2012 yılı değerlendirirken 
2000 yılında 600.000 ton yapısal çelik 
işlenirken, 2007 yılında 1 milyon tona 
ulaşıldığını, krizde yaklaşık 700.000 tona 
gerileyen imalatın 2011 yılında 1,2 mil-
yon ton civarında olduğunu 2012 yılının 
da 1,4 milyon ton civarında kapanacağı-
nı ifade etmiştir. Bir soru üzerine, bunun 
artan kalite ve ihracatımızla yakından iliş-
kisi olduğunu söyleyen H. Yener Gür’eş 
yapısal çelik ihracatının 2011 yılında 570 
milyon USD civarında iken 2012 yılının 
ilk 10 ayında 650 milyon USD civarında 
olduğuna dikkat çekmiştir.  

“2012 kentsel dönüşüm faaliyetleri için 
start verilen bir yıl oldu. Yapısal çelik 
kullanımı açısından bu dönüşüm proje-
sinin 2013 yılına yansımaları neler ola-
bilir?” sorusu üzerine Yener GÜR’EŞ 
özetle şu hususları belirtmiştir: “Dep-
rem bölgelerinde yapılacak binalar 
hakkındaki yönetmelikler (DBYBHY), 
yıllar içinde revize edilirken her sefe-
rinde daha güvenli katsayılar ve hesap 
yöntemleri kullanıldı. Hatta bazen çe-
lik yapıların yapılmasını zorlaştıracak 
abartılar da oldu. Sonuç olarak, 2007 
yönetmeliğine göre yapılmamış, özel-
likle de 1998 Afet Bölgelerinde Yapı-
lacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 
(ABYYHY)’den önce yapılmış olan bi-
naların, mutlaka denetlenmesi ve güç-
lendirilmesi veya tercihen yenilenmesi 
gerektiğine inanıyoruz. 

Binaların büyük bir çoğunluğunun 
iskan izni olmadığını, bunların çoğun-
luğunun da hiç mühendislik hizmeti 
alınmadan inşa edildiğini gözönüne 
alırsak, gerçekçi bir kentsel dönüşüm 
projesinin ne kadar zorunlu olduğunu 
daha kolay anlamak mümkün olabilir.  

Dolayısıyla, bize göre bu dönüşüm 
siyasi veya ekonomik değil, insanî bir 

zorunluluktur. Ancak aceleyle çıkan ka-
nunun da eksikleri olduğu bir gerçektir.  

Kanun çıktı ve süreç başladı! 

İşlem, doğrusunu göstermediğimiz 
sürece tüm yanlışlarıyla yürüyecek-
tir. Sorumluluğumuz büyüktür. Çelik 
yapı sektörü olarak bizim de, tüm ilgili 
STK’lar, üniversiteler ve meslek kuru-
luşlarıyla birlikte, kamunun bu konudaki 
çalışmalarının doğru yönde gelişmesi 
için çaba göstermemiz gereklidir. Bu 
düşünceden hareketle, Türk Yapısal 
Çelik Derneği tarafından Sürdürülebi-
lirlik Komitesi bünyesinde bir “Kentsel 
Dönüşüm Çalışma Grubu” oluşturması 
için çalışmalara başlanmıştır.

İnancımız odur ki; böyle bir çalışma çok 
iyi bir planlamayı gerektirir, uzun soluk-
ludur, ileride yapılanları tekrar yıkma-
mak için yapılacak yapılara ilişkin kriter-
ler doğru saptanmalıdır. Yani, deprem 
riski yüksek binaları dönüştürdüğümüz-
de; göz boyayan ya da kısa vadeli çı-
karlara hizmet eden binalar değil, hem 
depreme dayanıklı, hem konforlu, hem 
çevreci, hem enerji verimliliği yüksek, 
hem ekonomik, hem de sürdürülebilir 
konutlar yapmak zorundayız. 

7. Türk Çelik Piyasası Konferansı Gerçekleştirildi
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Kentsel dönüşümün maliyeti ve süresi 
hakkında da çeşitli yorumlar yapılıyor 
ve yapılmalıdır da. Biz de tahminlerimi-
zi ve kabullerimizi her platformda pay-
laşıyoruz. Paylaşacağız ki tartışarak 
doğrusu bulunsun. 

Ülkemizde 70 milyon nüfus ve her bir 
konutta ortalama 5 kişinin yaşadığını 
kabul edersek, ülkedeki konut sayısı-
nı 14 milyon olarak buluruz. Bunun da 
yarısının 2007 deprem yönetmeliği öl-
çütlerine uymadığını veya kaçak yapıl-
dığını ya da mühendislik hizmetinden 
yoksun olduğunu göz önüne alırsak 
en azından 7 milyon konutun depreme 
karşı, hatta deprem olmasa dahi, gü-
venli olmadığını söyleyebiliriz. 

Konutların ortalama 80 m2, konut mali-
yetinin 600 TL/m2 ve yenilenecek konut 
sayısının da 7 milyon olduğunu kabul 
edersek karşımıza şu hesap çıkar:

80 m2/konut x 600 TL/m2 x 7.000.000 
konut = 336.000.000.000 TL

Özetle ifade edecek olursak; dönüşü-
mün toplam maliyetinin 350 milyar TL 
civarında olacağı tahmin edilebilir. 

Diğer taraftan, TOKİ’nin yılda ortalama 
50.000 konut yaptığını, TOKİ’nin kapa-

sitesinin Türkiye’nin geleneksel toplu 
konut yapım kapasitesinin %20’si ol-
duğunu kabul edersek, ülkemizin yıllık 
konut yapma kapasitesi çelik yapılar 
hariç yılda 250.000 konut olarak ifade 
edilebilir. Bu kabullere göre, 7 milyon 
konutun yenilenebileceği süre iyimser 
tahmine göre 28 yıl olarak bulunur.

Tabii deprem 28 yıl beklemez ama, bu 
işe de bir yerden ve bir an önce iyi bir 
planlama ile başlanması şart. Bu süre-
yi kısaltmak ve tüm gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi çeliğin avantajlarında ya-
rarlanmak için; Türkiye’nin de artık çelik 
yapıları toplu konut olarak değerlendir-
mesi şarttır. Neden mi? İşte hesabı:

Türkiye’deki çelik yapı sektörü şu anda 3 
milyon m2 hafif çelik yapı yapma kapasi-
tesine sahip. Bu da ortalama 80 m2’den 
37.500 hafif çelik konut demektir.

Türkiye’nin şu anda 4 milyon ton ya-
pısal çelik işleme kapasitesi olduğu 
değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, 
işlenen yapısal çeliğin 1.000.000 ton 
kadarının, istenen standartlarda oldu-
ğu, bunun da %20’sinin konut sektö-
rüne yönlendirilebileceği ve konutlarda 
ortalama 80 kg/m2 çelik kullanıldığı var-
sayılırsa; yine 80 m2’den 31.250 konut 

anlamına gelir. Toplam 68.750 çelik ta-
şıyıcı sistemli konut. 

Toplu konutlarda, 250.000 geleneksel 
konuta ilave olarak yaklaşık 70.000 
çelik taşıyıcı sistemli yapıyı da hesaba 
katarsak, kentsel dönüşüm projesinin 
28 yıl yerine 22 yılda tamamlanması 
mümkün olabilir. 

Sonuç olarak;

Kentsel dönüşümde Türkiye’nin ezbe-
rin dışına çıkıp, çeliğin avantajlarından 
yararlanmasını sağlayabilirsek, çelik 
kullanımı yılda en az 300.000 Ton ar-
tacaktır. 

Sonuç olarak, tüm eksikliklerine rağ-
men kentsel dönüşümü durdurmaya 
çalışmak yerine “kervan yolda düzü-
lür” misali onu geliştirmek için her türlü 
çaba sarf edilmelidir. Tabii, bütün bu 
sorunların üstesinden gelmek, yalnız 
kamu ve yerel kuruluşlarının, yalnız 
üniversitelerin, yalnız STK’ların kendi 
çalışmalarıyla mümkün değil. Asıl olan 
bütün bu çalışmaların; koordineli bir 
şekilde ve ihtisasa saygı göstererek 
ahenk içinde yürütülmesi ve gönül hu-
zuru içinde sonuçlandırılmasıdır. u

Ocak-Eylül Dönemi Dünya Ham Çelik Üretim Sıralaması (1000 ton)
                             2012 - 9 ay              2011 - 9 ay                         % değişim

Türkiye, Demir-Çelik Üretiminde Dünya Sıralamasındaki Yerini Koruyor

Türkiye'nin ham çelik üretimi 9 aylık dönemde, yüzde 8.4 artışla 27.2 milyon ton oldu. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Çin
Japonya
ABD
Hindistan
Rusya
Güney Kore
Almanya
Türkiye
Brezilya
Ukrayna
İtalya
Tayvan, Çin
Meksika
Fransa
İran

542.340
81.321
68.154
56.851
53.777
52.160
32.444
27.165
26.045
25.124
20.853
15.888
13.331
12.045
10.727

533.270
81.022
64.726
55.134
51.538
50.637
34.128
25.058
26.842
26.546
21.412
17.199
13.669
11.913

9.911

1,7
0,4
5,3
3,1
4,3
3,0

-4,9
8,4
-3,0
-5,4
-2,6
-7,6
-2,5
1,1
8,2
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Ödül törenine, Başbakanımız Sa-
yın Recep Tayyip ERDOĞAN, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Baka-

nı Sayın Nihat ERGÜN, KOSGEB Baş-
kanı Mustafa KAPLAN ile çok sayıda 
davetli katıldı.

KOSGEB’in, başarılı Kobi’ler ve yeni-
likçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılma-
sı, başarılı girişimcilerin ve Kobi’lerin 
desteklenmesi ve özendirilmesi ama-
cıyla bu yıl ilk defa düzenlediği  ‘’Kobi 
ve Girişimcilik Ödülleri’’ düzenle-
nen törenle sahiplerini buldu. 

Başbakanımız Sn. Recep Tayyip ER-
DOĞAN tarafından Plaketleri verilerek 
onurlandırılan,

1108 yarışmacı arasından seçilen 40 
finalist ve bu 40 finalist içerisinden 
seçilen Türkiye’nin en başarılı 5 
Kobi’si arasında Mersin’de Faaliyet 
gösteren ve GALDER Dernek üyele-
rimizden olan BERDAN CİVATA AŞ. 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan ŞEM-
Sİ bulunmaktadır. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
KOSGEB tarafından Swiss Otel'de 
düzenlenen Türkiye Girişimcileri Ödül 

Töreni'ndeki konuşmasında, KOSGEB 
aracılığıyla KOBİ'lere sağlanan des-
teklerin ciddi oranda arttığını belirtti. 
KOSGEB'in kurulduğu 1990 yılından 
2002 yılına kadar 12 yılda KOBİ'lere 
sadece 14,5 milyon lira destek sağ-
landığını kaydeden Erdoğan, ''Son 10 
yılda bu rakam, burada lütfen dikkat 
edin, 1.8 milyar lirayı buldu. Bakınız 
nereden nereye? Kaç kat? 124 kat 
arttı. (Bu imkanlar nereye gidiyor) diye 
bazıları soruyor, işte buralara gidiyor'' 
diye konuştu. 

''KOBİ'lere destek artarak devam 
edecek'' 

Başbakan Erdoğan, kaynaklarını 
daha verimli kullanan, eski köye yeni 
adet getiren, daha nitelikli ve katma 
değerli üretim yapan, yenilikçi ve re-
kabetçi KOBİ'ler Türkiye'yi hedeflerine 
ulaştıracağını, bu nedenle KOBİ'lere 
olan desteklerinin hem nicelik hem de 
nitelik olarak artarak devam edeceğini 
ifade etti.

En Başarılı Kobi Yarışması Ödül Töreni 
 

KOSGEB tarafından düzenlenen En Başarılı Kobi Yarışması Ödül Töreni 
Ankara Swiss Otel’de, 20 Kasım Salı Günü, saat 16:OO ’da yapıldı.
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Türkiye'nin girişimcilerinin adeta 
imkânsızı mümkün hale getirdikle-
rini, olmazları oldurduklarını bugün 
burada gururla müşahede ediyoruz. 
İnşallah bu ivme ile yolumuza devam 
edeceğiz. Dünyaya yön veren, dün-
yada çığır açan girişimcilerimizle, her 
zaman en güçlü şekilde muhafaza 
edeceğimiz girişimci ruhla inşallah 21. 
yüzyılı ekonomik anlamda da bir 'Tür-
kiye Yüzyılı' yapmayı hep birlikte başa-
racağız.'' dedi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Nihat Ergün ise yaptığı konuş-
mada; ‘’170 ülkeye 7 binin üzerinde 
ürün ihraç eden ülkemiz, bu ihracatın 
yarısından fazlasını ABD ve Avrupa’ya 
yapmaktadır. 2002’de 3 binlerde sey-
reden ihracatçı KOBİ sayısı bugün 
50 bin sınırını aşmıştır. Son 10 yılda 
Türkiye’nin ihracatında yaşanan mu-
azzam artış, bir bakıma ihracatçı KOBİ 
sayısındaki artışın bir sonucu olmuş-
tur.’’ dedi.

Yarışma kategorileri ve seçim süre-
ci hakkında kısaca bilgi veren Kap-
lan şunları söyledi; 3 ana kategoride, 
toplam 8 alt kategoride ödüle layık 
görülen KOBİ ve girişimciler, “Yılın 
Başarılı KOBİ Büyük Ödülü”, “Yı-
lın Başarılı KOBİ Ödülleri” ve “Yılın 
Başarılı Girişimci Ödülleri” katego-
rilerinde yarıştı. Yılın Başarılı KOBİ Bü-
yük Ödülü, son üç yıl içinde istikrarlı 
bir büyüme, istihdam ve verimlilik ar-
tışı sağlamış, marka tanınırlığı yüksek, 
ihracatçı bir işletmeye, İkinci kategori 
olan Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri, ino-
vasyon, işbirliği-güçbirliği ve ihracat 
alanlarında son 3 yıldaki faaliyetleri 
ile başarı sağlamış KOBİ’lere, Üçüncü 
ana kategori olan Yılın Başarılı Giri-
şimci Ödülleri ise; genç girişimci, ka-
dın girişimci, küresel doğan girişimci 
ve inovatif girişimcilik alanlarında, son 
üç yıl içinde işletmesini kurarak rol 
model oluşturmayı başarmış girişim-
cilerimize verilecektir. dedi

Yarışmada finale kalan ve ödüle layık 
görülen firmalar, töreninin düzenlendi-
ği alanda stant açarak ürünlerini tanıt-
ma fırsatı da buldu. u
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Türk Yapısal Çelik Derneği’nin or-
ganizatörlüğü kapsamında ger-
çekleşen 13. Yapısal Çelik Günü, 

Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nesrin 
Yardımcı’nın dernek çalışmaları ve 
etkinlikleri üzerine konuşmasıyla baş-
ladı. 

Prof.Dr.Nesrin Yardımcı, 1992’den beri 
faaliyette olan dernek, çelik yapıları 
anlatmak, çelik yapı üzerine seminer-
ler düzenlemek, kentsel dönüşümle 
birlikte çelik yapıları değerlendirmek, 
sektördeki firmaları tanıtmak ve dene-
yimlerini paylaşmak gibi amaçlarla ne 
tür aktivitelerde bulundukları hakkında 
bilgi verdi.

Çelik yapı üretimi ve uygulaması 
yapan firmaların gerçekleştirdikleri 
projelerin tanıtılmasıyla başlayan ko-
nuşmalarda ilk olarak İz İnşaat’tan 
Hunberk Kanıbelli ve Selçuk İz Azer-
baycan, Bakü›de Zaha Hadid tarafın-
dan tasarlanan «Haydar Aliyev Kültür 
Merkezi»nin çelik uygulama sürecini 
, «Double Tree By Hilton Avcılar» pro-
jesinin çelik yapım sürecini tanıtmak 
üzere Gülermak adına konuşma ya-
pan Okan Ünyazıcı, UrasXDilekçi ta-
sarımı olan projede bodrum katlarda 

betonarme kullanılırken zemin ve üst 
katlarda toplam 2600 ton çelik kulla-
nıldığını, TAV adına konuşma yapan 
Ahmet Çıtıpıtıoğlu «Doha Havalimanı» 
projesinin yapım sürecine istinaden 
maliyetler, işçi güvenliği ve standart-
ları, yapısal olarak nasıl oluşturuldu-
ğu, ne tür çelik parçaların kullanıldığı, 
montaj aşamaları ve farklılık yaratan 
özellikleri ile ilgili bilgileri, «İstanbul De-
niz Müzesi» projesinin uygulamasını 
yapan Zihni Tekin, daha küçük ölçek-
li ve çeliğin strüktür olarak daha geri 
planda kaldığı bir proje kapsamında 
çelik yapının önemine değindi ayrıca, 
Türkiye gibi deprem riskinin yüksek 
olduğu bir ülkede çelik yapının hala 
yeterince kullanılmamasına dair eleş-

tirilerde bulundu. Son olarak tarihi 
bir yapı içerisinde yenilenme projesi 
kapsamında çeliğin nasıl kullanıldı-
ğını gösteren «Salt Beyoğlu» projesi-
nin uygulama sürecini Celal Erdem 
Mühendislik›i temsilen Celal Erdem ve 
PRONET Mühendislik›i temsilen Arda 
Pekmezoğlu ve Asuman Koçoğlu ta-
nıttı.

GALDER Dernek üyelerimizden,     
Berdan Cıvata Somun ve Yedek 
Parca Sanayi ve Marmara Siegener 
Galvaniz Sanayi firmaları Yapısal çelik 
günü Stand alanında stant açarak et-
kinliğe katıldı. u

13. Yapısal Çelik Günü 
 

İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda 
12 Aralık 2012 Çarşamba günü gerçekleşti.






