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Acımız büyük;

Kazaları, ölümleri ve problemleri yazmak sıkıcı ve zor olsa 
da, kabul etmek gerek , gerçekleşen hazin sonuç bu. 
Maalesef ölümle sonuçlanan hepimizi derinden sarsan 
talihsiz bir kaza yaşadık.

Acı verici, sarsıcı; ancak her insanın içinde olduğu ner-
de? Ne zaman? Nasıl? Ve kaç yaşında? Ansızın gerçek-
leşecek olan yaşama veda etme, anı 30.01.2013 günü 
Gaziantep’te bir meslektaşımız tesisinde çalışan 7 de-
ğerli kardeşimizin kapısına dayandı.. Ölüm aldı onları 
bizden,artık aramızda değiller. Onları hakkın rahmetine 
uğurladık. Bu talihsiz elim kazada hayatını kaybeden 
kardeşlerimize, Allahtan rahmet, geride kalan ailelere ve 
yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun, 
yaralılara acil şifalar diliyorum. İyi bir girişimci ve başarılı 
bir sanayisi olan , tedbirli ,planlı ve hassasiyetleri ile bölgede sayılan , sevilen bir güzel insan , çok değerli 
meslektaşımız Güneydoğu Galvaniz A.Ş. Yöneyim kurulu başkanı sayın Abdi Külte ’ye  baş sağlığı diliyor , 
geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum. Allahtan sabır ve metanet diliyorum. Allah bir daha böyle kazalar ve 
acılar yaşatmasın. Maneviyatı yüksek, inançlı ve güçlü olan bu dev tesisin yöneticilerinin bu elim kazanın 
acılarının üstesinden geleceğine inancım tamdır. Dualarımız sizinledir. Gönlümüz sizinledir. Acınız acımızdır, 
Acınızı paylaşıyor, Şahsınızda galvaniz sektörüne baş sağlığı diliyorum.

Galder ’den 2013 yılına dair;

2013 yılı sektörel aktivite ve faaliyet planları  bu ay itibariyle değişik sektör ve kurumlar tarafından oluşturulu-
yor. Konular, tarihler, etkinlik ve organizasyon planları yavaş yavaş elimize geçmeye başladı.

Bu yıl 5 nci çelik Sempozyumu başta olmak üzere metal kaplama ve yüzey işlemleri ile ilgili birçok önemli 
fuar ve seminer programı var. Bu organizasyonlara aktif olarak katılarak galvanizleme bilincini geliştirmek ve 
galvaniz kaplamanın tanınırlığını artırmak amacıyla dernek olarak çalışmalara başlamış durumdayız. Galva-
niz firmalarının bu organizasyonlara katılmaları ve Galder’e destek olmalarını bekliyoruz.

Derneğimize bu ay ve önümüzdeki aylarda yeni üye katılımları olması yönündeki çalışmalar olumlu sonuçlar 
vermektedir. Öteden beri devam edegelen yeni üye katılımı ve bir şekilde ayrılan eski dernek üyelerimizin 
yeniden aramıza dönmeleri için sektör insanı olarak hepimizin çaba göstermesini bekliyoruz. Sektörümü-
zün birlik, beraberlik ve geleceğimizin için ; daha gelişmiş ve büyük bir galvaniz sektörü için, güçlü, bilinçli, 
etkili, bir galvaniz sektörü için bu gün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ya-
pacağımız her bir çalışma , sektörümüzün ve mesleğimizin daha ileriye taşınması içindir.

Değerli galvaniz dostları; sizleri de bu çorbaya tuz katmaya davet ediyorum.

Selam ve Saygılarımla,

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
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Son yıllarda dünya çelik tale-
bindeki yavaşlama nedeniyle, 
dünya genelinde 500 milyon 

tonun üzerinde kapasite fazlalığı orta-
ya çıktı. Türkiye’nin toplam çelik ürün-
leri tüketiminden 20 misli daha fazla bir 
miktarı ifade eden söz konusu kapasi-
te fazlalığı, dünya çelik piyasalarında 
rekabetin daha da keskinleşmesine 
neden oldu. Bu durum, bütün üretici-
leri, küçülen pastadan pay alabilmek 
için üretim maliyetlerini düşürme ve 
verimliliklerini arttırma gayreti içeri-
sinde olmaya yöneltti. Türk çelik sek-
törünün de, büyüme eğilimini devam 
ettirebilmesi için, ihracatını arttırarak 
sürdürmesine ihtiyaç duyuluyor. Özel-
likle global düzeyde talebin yavaşla-
dığı dönemlerde, sektörün üzerindeki 
rekabet gücünü sınırlandıran yüklerin 
kaldırılmasının önemi daha net bir şe-
kilde ortaya çıkıyor. 

2009 yılında bir an önce uygulamaya 
aktarılması yönünde sağlanan muta-
bakata rağmen, Türkiye Demir-Çelik 
ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji 
Belgesi (2012-2016), ancak 25 Aralık 
2012 tarihinde, 28508 sayılı Resmi 
Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe 

girdi. Belge, 26 Aralık 2012 günü Çı-
rağan Sarayı’nda yapılan bir toplantı 
ile, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Sayın Nihat Ergün tarafından kamuo-
yuna tanıtıldı. 

Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı 
Metaller Sektörü Strateji Belgesi, 
sektörün üzerindeki rekabet gücünü 
sınırlandıran bazı yüklerin kaldırılabi-
leceği yönünde beklenti yarattı. Belge 
tanıtım toplantısında, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Sayın Ergün’ün,  
"Hazırlanan strateji belgeleri ve eylem 
planları ile, hem kamunun hem de 
özel sektörün önüne yol haritaları ko-
yuyoruz. Strateji ve eylem planları ile 
kendimizi bağlıyoruz. Ne zaman ne 
yapacağımızı kamuoyuna açıklıyoruz. 
Mahcup olmak da var. Bazılarını yapa-
mayabiliriz, ama mahcup olmayı da 
göz önüne alıyoruz" şeklindeki sözle-
ri de, 2013 ve önümüzdeki yıllar için 
umutları arttırdı. 

25 Aralık 2012 günü yürürlüğe giren 
Girdi Tedarik Stratejisi de, sektörümü-
zün geleceğine ilişkin olumlu beklen-
tileri destekledi. Demir-Çelik ve Demir 
Dışı Metaller Girdi Tedarik Stratejisi 
çerçevesinde benimsenen

• Demir-çelik sektöründe güçbirliği ve 
sinerjinin değerlendirilmesi,

• Yurt içi hurda arzının arttırılması, 

• Girdi tedariğinde yurtiçi kullanımın 
özendirilmesi,

• Hurdaya alternatif kaynakların değer-
lendirilmesi,

• Maden tedarikinde bağımlılığın azal-
tılması, etkinlik ve verimliliğin arttırıl-
ması, 

• Yurt içi üretimi bulunmayan veya ye-
tersiz olan yatırımların hayata geçiril-
mesi,

hedeflerinin gerçekleştirilerek, demir 
çelik sektörünün girdi tedariğinin et-
kinleştirilmesi, çelik tüketen sektörle-
rin girdi tedariklerinin etkinleştirilmesi 
anlamına geliyor ve bu açıdan büyük 
önem arzediyor. 

Son olarak, 31 Aralık tarihinde yürür-
lüğe giren 2013 Yılı İthalat Rejimi çer-
çevesinde, bazı alaşımsız yassı çelik 
ürünleri ve dar bant yassı çeliklere 
yüzde 10 oranında; bazı alaşımlı yassı 
çelik ürünlerine ise yüzde 6 oranında 
gümrük vergisi getirildi. İthalat Rejimi 
kararı ile, yılda ortalama 1 milyon ton 
civarında ithalatı yapılan yassı ürün-
lere getirilen gümrük vergileri, 2013 
yılında yurt içi girdi tedariğinin ve dola-
yısıyla yassı çelik sektöründe kapasite 
kullanım oranlarının artacağı yönünde 
bir beklentiye yol açtı. 

Aslında üretim rakamlarında bakıl-
dığında, slab üretimi 2011 yılındaki 

STRATEJİ BELGESİ VE GİTES,  
 
YASSI ÇELİK PİYASASINI 
DESTEKLEYECEK

 
Dr. Veysel YAYAN

Genel Sekreter

Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği
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seviyesine kıyasla, % 9 oranında dü-
şüşle, 9.7 milyon tondan, 8.8 milyon 
tona geriledi. Slab üretiminde kapasi-
te kullanım oranı da yaklaşık olarak % 
56 seviyesinde gerçekleşti. Bir başka 
deyişle, Türkiye 16 milyon ton civarın-
daki yassı çelik üretim kapasitesinin, 
yalnızca 8.8 milyon tonluk kısmını kul-
lanabildi.  Önümüzdeki yıllarda, Türki-
ye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller 
Sektörü Strateji Belgesi ve Girdi Teda-
rik Stratejisi’nde öngörülen tedbirler 
yanında, İthalat Rejimindeki son de-
ğişikliklerin, Türkiye piyasasında yerli 
yassı mamul tedariğinin ve dolayısıyla 
üretiminin artmasına katkı sağlayacağı 
değerlendiriliyor. Ayrıca, yerli girdi kul-
lanımının teşvik edilmesinin, üreticileri 
yeni kapasite ve ürün türlerine yatırım 
yapmaya teşvik edeceği öngörülüyor. 

Bu durumun, önümüzdeki yıllarda gal-
vaniz sektörünün iç piyasadan daha 
fazla sayıdaki tedarikçiden, artan çeşit 
ve kalitede ve daha rekabetçi fiyatlarla 
ürün tedarik edebilmesine imkân sağ-
layacak bir zemin oluşturması bekle-
niyor. 

Bu arada, 6-7 Aralık 2012 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen OECD Çelik 
Komitesi toplantısında da öngörüldü-
ğü üzere, 2013 yılında ülkelerin sektör-
lerini korumaya yönelik tedbirler alma 
eğilimi içerisine girmelerinin, 2013 
yılında uluslararası çelik ticaretini sı-
nırlandıracağı tahmin ediliyor. Ülkemi-
zi doğrudan etkilememekle beraber, 
Hindistan’ın Çin’den gerçekleştirilen 
45 bin tonluk paslanmaz yassı çelik 
ithalatına karşı uygulamaya aktardığı 
korunma önlemi, sektördeki koruma-

cılığın geldiği noktayı gözler önüne 
sermesi açısından önem taşıyor. Son 
olarak, AB Parlamentosu,  stratejik 
öneme sahip olması ve endüstriyel 
üretimin yerli hammadde ile yapıl-
masını sağlaması bakımından, çelik 
sektörünün, otomotiv, inşaat, makine 
imalatı gibi üretim odaklı sektörlerin 
gelişmesinde ve katma değer yarat-
masında sahip olduğu önemli rolden 
dolayı, daha etkin bir şekilde korun-
ması amacıyla, AB Komisyonu’na 12 
maddelik bir önerge sunmuş bulunu-
yor. Türkiye’de de benzer şekilde, ima-
lat sanayiini besleyen çelik sektörü-
nün, stratejik sektör vasfının, giderek 
artan ölçülerde dikkate alınıyor olması, 
gelecek açısından ümit veriyor. u

VEFAT
Kartal Metal Galvaniz‘in kurucusu, 

 

Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi 
Tekin Kartal’ın Babası, 

Dursun KARTAL
 

Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.

Merhuma Allah’tan rahmet
Kederli ailesine, yakınlarına ve

tüm sevenlerine
 Başsağlığı diliyoruz.

Merhumun cenazesi 
04.01.2013 Cuma günü Karşıyaka Camii'nde kılınan Cuma namazına müteakip 

Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilmiştir.
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çelik yapılar

Doğru projelendirilen, doğru 
malzemeyle doğru imal ve 
inşa edilen yapı güvenlidir. 

Yüzey koruması; doğru imalat için 
malzemenin ayrılmaz bütünleyicisidir. 
Yeterliliği belgelendirilmiş ehil kişi ve 
kurumlarla yola çıkın, ancak yapılan 
her işi de kontrol edin. Bunlardan biri 
olmazsa, yapınızın güvenliğini sorgula-
mak gerekir.

Çelik Yapılar Köşesinin Sayın Okurları,

İstatistikî bilgi toplama konusunda her 
zaman bir zorlukla karşılaşıldığı bilinen 
bir gerçek. Bu nedenle çeşitli kaynak-
lardan yararlanarak çelik yapı sektörü-
nün 2012 yılı değerlendirmesini yaptık. 
Bu değerlendirmeye, olası gelişmeleri 
ve sektörün 2013 yılındaki beklentileri 
konusundaki tahminleri dile getirdik. 
Böylece, her yılsonunda sorulan “Bu 
yılı değerlendirir misiniz, gelecek yıla 
ilişkin beklentileriniz ve hedefleriniz 
nelerdir?” sorularına yanıt bulmaya 
çalıştık. 

Gelecek yıllarda daha somut bilgiler 
elde edebilmek için Türk Yapısal Çelik 
Derneği tarafından önerilen müşterek 
bir “Veri Toplama ve Değerlendirme 
Merkezi” oluşturulması fikri Çelik İh-

racatçılar Birliği (ÇİB) ve Demir Çelik 
Üreticileri Derneği (DÇÜD) tarafından 
da prensip olarak destek gördü. Dile-
rim bu istatistik ve yıllık değerlendirme 
çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda 
daha somut rakamlara dayalı ve ay-
rıntılı olabilir. Tabi, ileride bu istatistikî 
bilgilerin ve değerlendirmelerin sizle-
rin görüş, öneri ve katkılarıyla daha da 
ileriye gideceğine inanıyoruz.

2012’Yİ ETKİLEYEN GELİŞMELER

2012 yılını en çok etkileyen olaylar ve 
gelişmelerden öne çıkanları şu şekil-
de sıralamak mümkün: 

• 23 Ekim 2011’de başlayan Van 
depreminden sonra Van’ın ima-
rı sırasında çelik yapılara duyulan 
gereksinim, 

• Libya’da 2011 başlarında baş-
layan iç çatışmalar ve 20 Ekim 
2011’de Sirte’nin düşmesi sonu-
cunda oluşan yeni düzen ve 2012 
yılının sonlarında başlayan ticari 
görüşmeler, 

• 2011 yılının Mart ayında başla-
yan iç karışıklıklar sonucunda 
Suriye’de yaşanan askeri ve siya-
si gerilimler, 

• Kentsel dönüşüm olarak bilinen, 
Halk arasında Kentsel Dönüşüm 
Yasası olarak anılan 16/5/2012 
tarihli ve 6306 Sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürül-
mesi Hakkında Kanun’un yürür-
lüğe girmesi,

• Türk demir ve çelik sektöründeki 
gelişmeler ve dünyanın 8. büyük 
demir çelik üreticisi konumuna ge-
linmesi ve Türk inşaat sektörünün 
dünyadaki başarıları, 

• 2008-2009 küresel ekonomik krizi-
nin etkilerinin bazı ülkelerde azal-
ması ve pazarlarda hareketlenme,

• Türkiye’nin çelik yapı ihracatındaki 
gelişmeler.

Van Depreminden Sonrası

Ülke olarak biz; 26 Aralık 1939 tarihin-
de yaşanan ve 32.962 vatandaşımızı 
kaybettiğimiz 7.9 büyüklüğündeki 
Erzincan depreminden ders çıkara-
madık, Bolu-Düzce depremi hariç 
17.127 can kaybıyla sonuçlanan Bü-
yük Marmara Depreminden sonra da 
depreme karşı güvenli yapı konusun-
da önemli bir gelişme kaydedemedik. 
Aslında Türkiye hemen her yıl afet 
yaşıyor: Bolu-Gerede, Varto, Lice, Çal-
dıran-Muradiye bunlardan yalnızca 
kolay hatırladıklarımız. Gönül isterdi ki, 
23 Ekim 2011’de yaşanan Van depre-
minden sonra, deprem kuşağındaki 
ülkemizde çelik yapıların avantajla-
rından yararlanabilecek kadar ders 
çıkarmış olalım. Sorun; yapı kültürüne 
ilişkin alışkanlıkların terk edilememesi, 
kolaya kaçılması, güvenli yapı bilinci-
nin ne halkta ne de kamuda yeterince 
gelişmemiş olması, bilincin geliştiği 
yerlerde de küçük menfaatlerin can 
güvenliğinin önüne geçmesi.

Van depreminden sonra Sayın Baş-
bakanın bizzat yerinde ve numuneler 
üzerinde yaptığı incelemeler sonu-
cunda, çelik yapı siparişleri verilme-
ye başlandı. Ama kısa bir süre. Çelik 
yapılar, kullanım amacına ve projesine 
bağlı olarak iki ana başlık altında ele 
alınabilir: çelik çerçeve taşıyıcı sistem-
li yapılar ve hafif çelik yapılar. Van’da 
yalnızca hafif çelik yapılar kullanıldı 
diyebiliriz. 

Van depreminden sonra neden ço-
ğunlukla hafif çelik yapılar gündeme 
geldi? 

• Çünkü kış şartları çok ağırdı ve be-
ton dökme olanağını önemli ölçü-
de kısıtlıyordu. 

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ'NÜN
2012 DEĞERLENDİRMESİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

H. Yener GÜR'EŞ
TUCSA Başkan Yardımcısı 

ECCS PMB Başkanı 
yenergures@gmail.com
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• Çünkü hafif çelik yapıları daha kısa 
sürede kullanıma açmak mümkün-
dü. 

• Çünkü çelik yapıların toplam ağır-
lığının diğer geleneksel yapılara 
oranla daha hafif olması nedeniyle, 
hemen hemen her türlü zemin üze-
rine inşa edilmesi mümkündü. 

• Çünkü maliyetleri de zannedildiği 
gibi anormal değildi, aksine eko-
nomikti. 

Konut amacıyla yapılan hafif çelik 
yapıların geçici yapı olduğu zannıyla, 
Van’da öncelikle konteynır tipi yapılar, 
biraz da panel tipi yapılar tercih edildi. 
Çoğunlukla üç kata kadar olan hafif 
çelik karkaslı yapıların avantajlarından 
yeterince yararlanılamadı. Oysa ha-
fif çelik konut ve diğer kalıcı yapıların, 
geçici yapılarla hemen aynı sürede 
yapılması mümkündü. 

23 Ekim 2011’de başlayan Van 
depreminden sonra ilk panel tipi okul 
binası Ocak 2012 ayının başında, ilk 
hafif çelik karkaslı okul binası ise Şu-
bat 2012 ayında hizmete hazır hale 
geldi. Çünkü bu binaların imalatı hava 
şartlarından etkilenmiyor, yerinde 
montajı ise kısa sürede ve kolay olu-
yordu. Fakat bu çok sürmedi. Sonra, 
yine alışkanlıklarımız öne çıktı ve çelik 
yapıların avantajlarından yararlanmayı 
ikinci plana bıraktık. 

Libya Krizi

Türkiye’nin çelik yapılar konusunda, 
yine son 20 yıl içinde en etkin olduğu 
ülkelerden biri Libya olmuştu. Libya 
ile ilişkilerimiz; 2011 başlarında başla-
yan iç çatışmalar ve 20 Ekim 2011’de 
Sirte’nin düşmesi sonucunda oluşan 
yeni düzen içinde ciddi ölçüde etki-
lendi. Bu krizden en az etkilenen çe-
lik yapı sektörü oldu. Çünkü yüksek 
katma değerli çelik yapı malzemeleri 
Türkiye’de imal edilip diğer tamamla-
yıcı malzemeleriyle birlikte Libya’ya ih-

raç edildiğinden, inşaat bedelinin yak-
laşık %80’i akreditif ile önceden alındı 
ve risk payı nispeten az oldu. 

Suriye Krizi

2008-2009 yıllarında yaşanan küresel 
ekonomik krizden sonra ABD, Rusya, 
Çin, Hindistan gibi büyük ekonomiye 
sahip ülkelerin Ortadoğu ve Afrika’ya 
duyduğu ilgi ile eşzamanlı olarak 2011 
yılında Arap Baharı diye anılan krizler 
silsilesi yaşanmıştı. Buna paralel ola-
rak, 2011 yılının Mart ayında Suriye’de 
başlayan iç karışıklıklar 2012 yılında 
da devam etmiş ve Türkiye ile Suriye 
arasındaki ticari ilişkiler tamamen dur-
ma noktasına gelmiştir. Bununla birlik-
te, Orta Doğu üzerindeki egemenlik 
mücadelesi yarım yüzyılı aşkın süredir 
devam eden ABD ve Rusya’nın Suriye 
üzerinde belirli bir mutabakata var-
maları üzerine, krizin bölgeye asgari 
zararla sonuçlandırılacağına ilişkin 
ümitler belirmiştir. Bu duruma göre kri-
zin 2013 yılında belirli bir çözüme ka-
vuşması ve Türkiye – Suriye ticaretinin 
yeniden başlaması olasıdır. 

Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm olarak bilinen ve 
Halk arasında Kentsel Dönüşüm Ya-
sası olarak anılan 16/5/2012 tarihli 
ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkın-
da Kanun, ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşleri yeterince alınamadan çıkarıl-
mış olmakla birlikte Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı yetkilileri, bu kanuna ilişkin 
Yönetmeliklerin hazırlanması safhasın-
da, üniversiteler, ilgili meslek örgütleri 
ve STK’lar dahil geniş bir taban kesi-
minin görüşlerine başvurulacağını bil-
dirmiştir.

Ancak sonuçlarından hareket ettiği-
miz zaman, şunu söylemek mümkün: 
Deprem bölgelerinde yapılacak bina-
lar hakkındaki yönetmelikler, yıllar için-
de revize edilirken her seferinde daha 

güvenli katsayılar ve hesap yöntemleri 
kullanıldı. Hatta bazen çelik yapıların 
yapılmasını zorlaştıracak abartılar da 
oldu. Sonuç olarak, Deprem Böl-
gelerinde Yapılacak Binalar Hak-
kında Yönetmelik (DBYBHY-2007) 
esaslarına göre yapılmamış, özellikle 
de 1998 Afet Bölgelerinde Yapıla-
cak Yapılar Hakkında Yönetmelik 
(ABYYHY-1998)’den önce yapılmış 
olan binaların, mutlaka denetlenmesi 
ve güçlendirilmesi veya tercihen yeni-
lenmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Binaların büyük bir kısmının iskan izni 
olmadığını, bunların çoğunluğunun da 
hiç mühendislik hizmeti alınmadan 
inşa edildiğini gözönüne alırsak, ger-
çekçi bir kentsel dönüşüm projesinin 
ne kadar zorunlu olduğu daha kolay 
anlaşılabilir. Dolayısıyla, bize göre bu 
dönüşüm siyasi veya ekonomik 
değil, insanî bir zorunluluktur. 

Yapılacak işin büyüklüğüne baktığı-
mızda şu değerleri görmek mümkün:

• Yenilenecek / güçlendirilecek ko-
nut sayısı: 7 milyon

• Yıllık tahmini konut yapma kapasi-
tesi: 250.000 betonarme + 70.000 
çelik konut

• Gerekli toplam süre: Yalnız beto-
narme olursa 28 yıl, çelik yapılar 
da kullanılırsa 22 yıl.

Tabi bu arada dönüşümden sonra is-
tenenin; mağara gibi salt sağlam ba-
rınak olmadığını, enerji verimliliği yük-
sek, sürdürülebilir, çevreci, modern 
çağın gereklerine uygun yapılar ya-
pılmasının gerekliliğine ve buna göre 
kriterler belirlenmesinin şart olduğuna 
inanıyoruz.

Türkiye kentsel dönüşümde çelik ya-
pıların avantajlarından yararlanma bi-
lincine ulaştığında, bu; sektöre yılda 
300.000 ton yapısal çelik kullanımı 
olarak yansıyacaktır ki, sektör buna 
hazırdır.





General Galvanizers Association 2012 - İSTANBUL

10 Genel Galvanizciler Derneği

çelik yapılar

Demir ve Çelik Sektörü ile İnşaat 
Sektöründeki Gelişmeler

Çelik sektörümüz, 2012 yılında %5-6 
civarında bir büyüme göstererek, dün-
ya çelik sektörünün genel performan-
sının ve Türkiye ekonomisindeki bü-
yümenin oldukça üzerinde bir başarı 
elde etmiştir. Söz konusu büyümenin 
elde edilebilmesinde, daralan küresel 
talebe rağmen, ihracatımızın % 10’un 
üzerinde artışla, 20 milyon tonu aşma-
sı, önemli bir katkı sağlamıştır. Türkiye, 
bu performansı ile iki kademe birden 
yükselerek, dünya çelik üretiminde 8. 
sıraya yerleşmiştir. 

Türkiye inşaat sektöründe de küresel 
bir başarı elde etmiş dünyada ön sı-
ralardaki yerini almıştır. Dünyanın en 
büyük inşaat firmaları listesine giren 
Türk firmalarının sayısı itibariyle Türki-
ye üçüncü sıraya yükselmiştir. Yapılan 
işlerin hacmi ve ciroları açısından da 
önemli bir yere gelinmiştir. 

İki sektördeki bu küresel gelişmeler 
ve başarılar, doğal olarak çelik yapı 
sektörünün de gelişmesine katkıda 
bulunmaktadır. 

2008-2009 Küresel Ekonomik Krizi-
nin Etkilerinin Azalması

2008-2009 küresel ekonomik krizinin 
etkilerinin Avrupa dışındaki bazı ülke-
lerde azalması veya siyasi nedenlerle 
artan yapılaşma gereksinimi Türki-
ye’deki çelik yapı sektörünü de olumlu 
yönde etkilemiştir.

Son yıllarda, Libya’da yaşanan siyasi 
çalkantılardan ve yönetim değişikli-
ğinden sonra Sudan ve diğer Kuzey 
Afrika ülkelerine çelik yapı ihracatı ge-
lişmişti. Günümüzde ise Gine, Angola, 
Gabon ve daha birçok Afrika ülkesin-
de Türkiye’den gönderilen çelik yapı-
lar inşa edilmeye başlanmıştır. 

Buradan Orta Asya’ya dönecek olur-
sak, bu bölgedeki varlığımız da özel-
likle son 10 yıl içinde artmıştır. Bir ara 

küresel kriz nedeniyle çelik yapı sektö-
rünün işleri azalmaya başlamışsa da 
bu konudaki olumlu gelişmeler halen 
sürmektedir. Aslında, Rusya’nın Türkî 
devletler üzerindeki etkisi yeniden 
arttıkça, yabancı firmaların bu bölge-
lerden uzaklaşmaya başlaması da 
gündeme gelmiş ancak bunun Türk 
firmalarına etkisi, diğer ülke firmaları-
na oranla daha az olmuştur. 

Azerbaycan’ın Türkiye için önemi bü-
yüktür. Bu önem ve ilişki, son yıllarda 
Azerbaycan’ın artan petrol gelirlerine 
paralel olarak yaptığı yatırımlar sonu-
cunda daha da gelişmektedir ve ge-
lişmeye de devam edecektir.

Rusya ile devam eden inşaat ilişki-
leri kapsamında, çelik yapı projeleri 
ve çalışmaları da devam etmektedir. 
Rusya’da özellikle köprü inşaatları, 
kamu yapıları ve ticari yapılar öne çık-
makta ve başarıyla sürdürülmektedir. 

Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan’da 
son yıllarda gelişen çelik yapı gereksi-
nimleri söz konusu ülkelerin ekonomik 
durumları nedeniyle beklenen ölçekte 
gelişememiştir. 

Türkiye’nin etkinliğinin, yukarıda kap-
sanan AMECAB (Africa, Middle East, 
Cenral Asia, Balkans) bölgesinde 
önümüzdeki 20 yıllık dönemde de ar-
tarak süreceği değerlendirilmektedir.

Bölgenin çelik yapı imalatçısı konumu-
na gelmiş olan Türkiye’nin AMECAB 
Bölgesi dışında da etkinliklerine rast-
lanmaktadır. Örneğin, Türk Yapısal Çe-
lik Sektörü başta Fransa olmak üzere 
bazı Avrupa ülkelerine, Venezuela ve 
Brezilya gibi Güney Amerika ülkele-
rine, ABD’ye da ihracat gerçekleştir-
mektedir.  

Türkiye’nin Çelik Yapı İhracatında-
ki Gelişmeler

Türkiye’de çelik yapı bilinci bebek 
adımlarıyla gelişirken, yurtdışından 
gelen talepler Türk Çelik Yapı Sektörü-

nü ihracata yöneltmiş, bu da sektörün 
krizleri göreceli olarak kolay atlatma-
sına ve sektörün gelişmesine neden 
olmuştur. 

Çelik yapı sektörünün ihracatı ile il-
gili bir milat belirlemek zor, bununla 
birlikte Türkiye’nin çelik yapı ihra-
catına 20 yıl kadar önce başladığı-
nı kabul edebiliriz. Bunu, özellikle 
1990’da Varşova Paktının, 1991 yı-
lında SSCB’nin dağılmasından ve 
soğuk savaş döneminin bitmesin-
den sonra oluşan yenidünya dü-
zeni ile de örtüştürmek mümkün 
olabilir. Aynı zamanda 2 Ağustos 
1990’da  Irak’ın Kuveyt’i işgal et-
mesiyle başlayan ve BM Güvenlik 
Konseyi’nin kararına paralel olarak 
ABD liderliğinde çokuluslu kuvvetle-
rinin Ocak 1991’de silahlı operasyo-
nuyla başlayan Birinci Körfez Savaşı 
da bölgedeki yeni yapılaşma konu-
sunda etkili olmuştur. 

Ortadoğu bölgesine çelik yapı ihraca-
tımız, Irak’ta 2. Körfez Savaşı veya 
Irak Savaşı, olarak bilinen ve 20 Mart 
2003’de ABD ve İngiltere önderliğin-
de oluşturulmuş Çokuluslu Koalisyon 
Kuvvetlerinin bir askeri harekatla 
Irak›a girmesiyle başlayan savaştan 
sonra daha belirgin hale gelmeye 
başlamıştır.  

Türkiye’nin çelik yapı ihracatının son 
dönemde Rusya, Irak, Azerbaycan ve 
Orta Asya Türkî devletlerinde yoğun-
laştığını söylemek mümkündür. Birle-
şik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, 
Cezayir, Sudan gibi ülkeler de çelik 
yapı ihracatı açısından önemli pazar-
lar haline gelmiştir. Libya ve Suriye’de 
belirli ölçüde istikrarın sağlanmasını 
takiben ülkenin imar ihtiyacının çok 
büyük olacağı değerlendirilmektedir. 
Libya ile ticari görüşmeler, yılsonu iti-
bariyle ciddi boyuta ulaşmaya başla-
mıştır.
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2012 YILI DEĞERLENDİRMESİ

Türk çelik yapı sektörünün 2012 yılı 
sonu itibariyle değerlendirildiğinde;

• Yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki da-
ralma çelik yapıların beklenenin al-
tında gelişmesine neden olmuştur. 
Bununla birlikte elde edilen sonuç, 
ülke ortalamasının çok üzerindedir 
ve memnuniyet vericidir.

• Türk Yapısal Çelik Sektörü çelik 
üretimine paralel bir gelişme kay-
dederken, çelik yapı sektörü de 
gerek tasarım, gerek imalat, ge-
rekse taahhüt hizmetleri açısından 
önemli gelişmeler kaydetmektedir. 
Türkiye’de işlenen yapısal çelik 
miktarı; 2000 yılında 600.000 Ton/
yıl iken, 2008-2009 ekonomik krizi-
ne rağmen 2011 yılında 1,2 milyon 
Ton/yıl’a yükselmiştir. İnşaat sektö-
ründeki göreceli yavaşlamaya rağ-
men, bu yıl işlenen yapısal çelik 
miktarının 1,4 milyon ton civarında 
olması beklenmektedir. Geçen yıla 
oranla artış %16,7 mertebesinde-
dir. 

• Çelik yapı sektörünün yurtdışında 
ulaştığı iş hacmi, özellikle yukarıda 
sözü edilen AMECAB bölgesinde-
ki olumlu gelişmeler ve Türkiye’nin 
ihracata dayalı ekonomi politikası 
paralelinde her geçen gün artmak-
tadır. 2012 yılı Çelik yapı sektörün-
deki ihracatın yılsonu itibariyle 780 
milyon USD civarında olması bek-
lenmektedir. İlk 10 aylık karşılaş-
tırmaya göre çelik yapı elemanları 
ihracatındaki artış geçen yıla oran-
la %16,9 mertebesinde olmuştur. 
Türkiye’nin 2011 yılının aynı döne-
mine nazaran 2012 yılındaki ihra-
cat artışı; TÜİK istatistiklerine göre 
imalat sektöründe %14,2, maden-
cilik sektöründe %10,2 olmuştur. 
Çelik yapı sektöründeki artış ise 
her ikisinden de fazla olmuştur. 

• Yapısal çelik işleme kapasitesinde-
ki artış, yeni tesislerin ilavesinden 
çok, otomasyona ağırlık vererek, 
mevcut tesislerin kalite ve kapasi-
telerini arttırma yönünde gerçek-
leşmiştir.  

• Konut yapma kapasitesi; hafif çelik 
yapılar için 3 milyon m2, gelenek-
sel çelik taşıyıcı sistemli yapılar için 
3 milyon m2 olmak üzere toplam 6 
milyon m2 olarak değerlendirilmiş-
tir. 

2013 YILI BEKLENTİLERİ VE   
HEDEFLERİ

2012 yılından sonraki artış oranının 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in 
öngördüğü gibi yıllık ortalama %12 
civarında olması halinde 2023 yılında 
aşağıdaki grafikte öngörülen 5 milyon 
ton hedefinin yakalanması mümkün 
olabilecektir. 

2013 Yılında Beklenen Gelişmeler

Yapısal çelik ve çelik yapı sektörünü 
olumlu yönde etkilemesi beklenen 
projelerden bazıları aşağıda olduğu 
gibidir:

• Dünya çapında mega proje kabul 
edilen İzmit Körfezi Köprüsü (köp-
rü ve viyadükler) ile 3. Boğaz Köp-
rüsü,

• Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye’-
de yapılması planlanan rüzgar 
enerji santrallerinin 4.2 milyar Euro 
değerindeki kule ihtiyacının yansı-
malarının başlaması,

• Kentsel Dönüşüm projelerinde çe-
liğin avantajlarından yararlanılması 
halinde bu projenin sektöre katkı-
sının yılda 300.000 ton civarında 
çelik kullanımı olabileceği değer-
lendirilmektedir. Kentsel Dönüşüm 
kapsamında 6-7 milyon binanın 
dönüşümünden bahsediliyor. Bu 
hedefe; yalnız yılda 250.000 beto-
narme konut ile ulaşmaya kalkıldı-
ğında hedefin 28 yılda, buna ilave 
yılda 70.000 civarında çelik yapı ya-
pılması halinde 22 yılda ulaşılması 
mümkün görülmektedir. Bunun an-
lamı: Türkiye bir an önce çelik ya-
pıları tanımalı, onun avantajlarından 
yararlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, 
deprem bizi 28 yıl beklemez.  

• Önümüzdeki dönemde çelik yapı 
ihracatının, halen ihracat yapılan 
ülkelerle devam edeceği ve buna 
ilave olarak; 

o Libya ile çelik yapı projelerinin 
yeniden canlanabileceği, 

o İstikrarın sağlanması halinde, 
Suriye’ye de çelik yapı ihracatı-
nın başlayabileceği, 
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o Bölgedeki dengeler nedeniyle, 
İran’ın iç çatışmalara ve savaşa 
sürüklenmesi olasılığının bu yıl 
çok zayıf olduğu, Orta Doğu’da 

“taşların yerine oturması ve ha-
zırlık dönemi” diyebileceğimiz 
daha istikrarlı bir dönemin yaşa-
nabileceği,

o Başta Afrika ülkeleri olmak üzere 
yeni bazı pazarlara ulaşılacağı 
değerlendirilmektedir.

2013 Yılı Beklentileri

2013 yılında iç ve dış piyasa koşul-
larının daha zorlayıcı olacağı, ulus-
lararası rekabetin daha acımasız 
olacağı değerlendirilmekte ancak 
Türkiye’nin yeni pazarlara yönelmesi, 
Azerbaycan’ın çelik yapı ihtiyacındaki 
artış, Libya’nın süratle artması bek-
lenen talebi gibi etkenlerle çelik yapı 
sektörünün belki daha yoğun bir çalış-
ma içinde fakat dünya ortalamasının 
çok üzerinde iş yapması beklenmek-
tedir.

Türk çelik yapı sektörünün 2013 yılın-
da; 

• Rusya, Irak, Azerbaycan ve Orta 
Asya Türkî devletleri, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ceza-
yir ve Sudan’da etkin olacağı, 

• İran’da ve diğer Afrika ülkelerinde 
de pazar payını geliştireceği, 

• Önümüzdeki dönemde Libya ile 
çelik yapı projelerinin yeniden can-
lanabileceği ve Suriye’de istikrarın 
sağlanması sonucunda bu ülkeye 
de ciddi ölçüde çelik yapı ihracatı-
na başlayabileceği, 

• AMECAB Bölgesi dışında da ça-
lışmalarına devam edeceği, başta 
Fransa olmak üzere bazı Avrupa 
ülkelerine, Venezuela ve Brezilya 
gibi Güney Amerika ülkelerine ve 
ABD’ye de ihracat yapacağı de-
ğerlendirilmektedir.

2013 Yılı Hedefleri

Yukarıda belirtilen olası gelişmeler ve 
beklentiler sonucunda, 2013 yılında;

• Türkiye’de işlenmesi beklenen ya-
pısal çeliğin 1,6 milyon Ton merte-
besine ulaşması,

• İhracatın 875 milyon USD olarak 
gerçekleşmesi,

• Hafif çelik yapı (hafif çelik karkaslı 
yapı, panel tipi yapı ve konteynır 
tipi yapı) kapasitesinin %15 merte-
besinde artarak 3,45 milyon m2’ye 
ulaşması,

• İmalat kapasitesi ve kalite ortala-
masının %10 mertebesinde arta-
rak ihracata elverişli 1,1 milyon ton/
yıl, diğer 3,3 milyon ton/yıl (toplam 
4,4 milyon ton/yıl)

• Konut yapma kapasitesinin de 
yaklaşık %10 civarında artarak yıl-
da 6,5 milyon m2’ye ulaşması bek-
lenmektedir. 

Cumhuriyetin 100. Yılı Hedefleri

Yapılan değerlendirme sonunda, 2023 
yılı yapısal çelik imalat ve ihracat 
hedefleri; 

• İşlenecek yapısal çelik hedefi: 5 
milyon Ton/yıl,

• İhracat hedefi: 3 milyar USD/yıl

• Kapasite hedefi: Toplam 10 milyon 
ton/yıl (ihracata elverişli 5 milyon 
ton/yıl)

olarak öngörülmektedir.

Daha önceki yazılarımızda da belirtti-
ğimiz gibi, “Çelik Yapılar” köşemizde 
sizlerle birlikte, yaşadıklarımızı pay-
laşmaya çalışıyoruz. Sizlerin e-posta 
adresimize göndereceğiniz veya +90-
530-313 8117 numaralı telefondan 
ulaşarak belirteceğiniz soru, görüş, 
eleştiri, öneri ve katkılarınız köşemizi 
daha da zenginleştirecektir. Bu vesi-
leyle paylaşmak istediğim bir konu da, 

Çelik İhracatçılar Birliği (ÇİB) ve Türk 
Yapısal Çelik Derneği tarafından para-
lel ve koordineli olarak yürütülen diğer 
bir çalışma da: Gümrük Tarife İstatistik 
Pozisyon (GTİP) Numaraları konusun-
daki çalışmalarımdır. 

Türk Yapısal Çelik Derneği tarafın-
dan MALZEME konusunda, aşağıdaki 
amaçlarla  başlatılmış olan çalışmala-
ra siz de  (http://www.tucsa.org/ya-
pisal_celik_anketi_form.asp) web 
sayfasındaki anketi doldurarak katkı-
da bulunabilirsiniz,

• İhracat Kalemlerini belirlemek ve 
doğru istatistiklere ulaşabilmek,

• KOBİ’ler için; yalnız yapısal çe-
lik ve çelik yapı ihracatına yönelik 
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon 
(GTİP) Numaraları cetveli/katalogu 
hazırlamak,

• Soğuk şekillendirilmiş çelik profil, 
hafif çelik panel, v.b. özel malze-
melerin hangi GTİP numarasını 
alacağına ilişkin standardizasyon 
numarası belirlemek.

Sonuç olarak; Çelik Yapı Sektörü 2012 
yılını olumlu gelişme içinde kapamış-
tır. 2013 yılı küresel bazda daha reka-
betçi bir ortamda, adeta kıran kırana 
geçecek gibi görünmektedir. Bu ne-
denle, gelecek günlerde daha bilinçli, 
daha yoğun, daha verimli çalışmamız, 
teknolojiye, otomasyona, yaratıcılığa 
ve sürdürülebilirliğe önem vermemiz 
gerekecek. Bununla birlikte sektörün 
büyümeye devam edeceği, ihracatın 
artacağı, Türkiye piyasasında da çeli-
ğin avantajlarından daha fazla yararla-
nacak bilincin oluşacağı değerlendiril-
mektedir. 

2013 Yılının; sektörümüze, ülkemize 
ve tüm insanlığa başarı, huzur ve ba-
rış getirmesini dileriz. Bu köşemizde 
tekrar buluşuncaya dek çelik gibi sağ-
lam ve sağlıklı kalınız. u
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ÖZET:

Sıcak daldırma tekniği ile yapılan galvanizleme işlemlerin-
de çinkonun oksitlenme kabiliyetinden veya ergimiş ban-
yodaki alaşım kirlenmelerinden dolayı çinko içerikli birçok 
katı atık meydana gelmektedir. Bu atıklarının oluşma meka-
nizmaları, yaklaşık içerikleri ve de nasıl değerlendirildikleri 
sunulan çalışmanın ana içeriğidir.  Yurdumuzda bu tip 
atıklara dayalı önemli bir sanayi potansiyeli mevcut-
tur. Ülke içinde toplanan galvaniz atıklarının miktarı bun-
larla çalışan sektörün talebini karşılayamadığından, yüksek 
oranlarda ithalat ta söz konusudur. Dolayısıyla yazı kapsa-
mında bu atıkların ithalat mevzuatından da bahsedilmiştir.

GİRİŞ:

2011 yılı itibariyle 13 milyon ton olan dünya çinko metal üre-
timinin yaklaşık % 30 u ikincil kaynaklardan sağlanmaktadır. 
Takriben yılda 4 milyon ton olan bu payın hangi sektörel ham-
maddelerden üretildiği tablo 1 de gösterilmektedir.

Tablo 1. İkincil çinko kaynaklarının sektörel dağılımı.

Pirinç 
Hurdası

Galvaniz 
atıkları

Basınçlı 
Döküm 
Hurdaları

Demir-
Çelik 
Baca 
Tozları

Çinkolu 
Çatı    
Örtü 
hurdaları

Kimyasal 
Endüst-
risi

Diğer

% 42 %  27 %  16 % 6 % 6 % 2 % 1

Üretilen çinko metalin çeşitli sanayi 
dallarında kullanım oranları şekil 1 de 
verilmektedir.

Tablo ve şekil 1 deki nümerik değerler 
kıstas alındığında 2011 yılı için takribi 6 
milyon ton çinko galvaniz sektöründe 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Aynı yıl için-
de galvaniz atıklarından kazanılan çin-
ko miktarı ise ortalama 1 milyon tondur. 
Diğer bir deyişle galvanizlemede sarf 
edilen çinkonun yaklaşık  % 16-17 si 
atık olarak ortaya çıkmaktadır.

Çinko metalik bazik ve aşırı oksitlen-

me özelliğinden ve diğer elementlerle katı çözeltiler yapma 
kabiliyetinden meydana gelen bu atıkların doğru olarak 
değerlendirilmesi, zaten yer kürede gittikçe azalan cevher 
kaynakları da göz önüne alındığında galvaniz sanayi için 
büyük önem arz etmektedir.

Şekil 1.  Üretilen çinko metalin çeşitli sanayi dallarında kul-
lanım oranları.

SICAK DALDIRMALI GALVANİZLEME PROSESİNDE 
ÇIKAN KATI ATIKLAR VE OLUŞMA NEDENLERİ

 Daha önceden de değinildiği gibi çinko metalin yüksek 
buharlaşma ve oksitlenme kabiliyeti ve de galvaniz ban-
yosundaki diğer metallerle çözünmeyen katı eriyikler yap-
ması, sıcak galvanizleme sırasında önemli oranlarda çin-
ko içeren ve de küçümsenmeyecek miktarlarda oluşan 
katı atıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ergimiş 
çinkoyla yapılan galvanizleme türüne göre çıkan atıkların 
isimleri ve hangi ürün halinde değerlendirildikleri şekil 2 de 
gösterilmektedir. Bu atıkların nasıl oluştukları ayrıntılarıyla 
aşağıda açıklanmaktadır. 

SICAK DALDIRMALI GALVANİZME 
İŞLEMLERİNDE OLUŞAN

ÇİNKOLU KATI ATIKLAR VE BUNLARIN 
DEĞERLENDİRİLME OLANAKLARI

Prof. Dr. Ercan AÇMA
ercana@itu.edu.tr

İTÜ Metalürji ve Malzeme 
Mühendisliği Bölümü
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1. Çinko traşları ( zinc skimmings) ve külleri (zinc ashes):

Tel, tüp ve standart şekilli malzemelerin galvanizlenmesi sı-
rasında oluşan traş köpüğü ve kül görünüşlü atıklardır. Islak 
galvanizlemede kullanılan flaks etkisiz hale geldiğinde oksit-
lenmeden ve çinkonun kalıntı flaks’a yapışmasından dolayı 
köpüksü zinc skimmings atıkları meydana gelir. Kuru flaks 
uygulamalarında ise örtücü etkinin kaybolmasından ve oksi-
dasyondan kaynaklanan atık oluşumu çinko külü şeklindedir. 
Anlaşılacağı gibi skimmings tipi atıklarda metal halindeki çin-
ko içeriği ash tabir edilen atıklara göre daha yüksektir. Çinko 
küllerinde ise çinko oksit içeriği skimmings atıklarındakinden 
daha fazladır. Bu tip atık olarak kuru flakslama da diğerine 
göre % 20 daha fazla bir kayıp meydana gelmektedir. 

Çinko traş ve külleri her galvanizleme işlemi sonrasında ge-
nellikle pota duvar kenarları yakınında ince bir tabaka halin-
de oluşan ve hemen alınması gereken atıklardır. Bu tip atıklar 
çeşitli kalitelerde ve farklı analizlerde oluşmaktadır (tablo 2).

Tablo 2. İşlenmiş çinko traşı ve küllerinin ticari kaliteleri ve 
analizleri.

Atık 
kalitesi 

ve 
Analizi

Çinko 
Tozu

Çinko 
Tozu

Çinko 
Tozu

Çinko 
Tozu

Çinko 
Tozu

Çinko 
Tozu

% Zn 60 65 70 75 80 85

% Pb 
Min 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

% Al 
Min 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

% Fe 
Min 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

% Cl 
Min 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

% Nem 
Min 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Genel olarak traş esaslı atıklarda metalik çinko oranı % 
30-35, küllerde ise % 5-10 arasında değişmektedir. İşlen-
memiş flaks içeren traşlarda toplam çinko % 40 kadardır. 
Ham çinko traşı ve külü şekil 3 te gösterilmektedir. 
 

  
 

KÜL     

TRAŞ 
Şekil 3. Ham çinko traşı ve külünün görünüşleri

2. Çinko püskürükleri (blowings):

Bu tip atıklar çelik tüplerin ve boruların galvanizlenmesi sı-

rasında oluşmaktadır. Çinko kaplamadan sonra malzeme-

nin içinde veya yüzeyinde kalan fazla metal, buhar ve hava 

jeti ile uzaklaştırılırken bu tip atıklar meydana gelmektedir. 

Zinc blowings atıkları metalik çinko ağırlıklı olmak üzere çin-

ko oksitte içerirler. Toz görünüşlü (şekil 4) bu atıklar min  % 

90  Zn ve max  % 0,3 Pb, % 0,2 Fe ve % 0,1 Al ihtiva ederler.

Şekil 4.  Çinko püskürükleri (zinc blowings)

 

3.  Alt ve üst droslar (bottom and top drosses):

Droslar sıcak galvanizleme prosesinde en çok oluşan atık-
lardır. Çinkonun banyo yüzeyinde oksidasyonu ve diğer 
metallerle yaptığı intermetalik alaşımlar bu tip atıkların te-
mel oluşma nedenleridir. Daldırmalı kaplamada uygulanan 
klasik (batch galvanizing) metotta banyoda % 0-0,05 Al, 
sürekli (continuous galvanizing) metotta ise % 0,1-0,3 Al 
bulunmaktadır. Bu farklılık sonucu oluşan droslar da farklı-
lık göstermektedir.
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Şekil 5. 465°C sıcaklıkta Zn-Fe-Al üçlü Diyagramının çinko 
köşesi.

Şekil 5 te gösterilen diyagramda % 0,05 e kadar Al içeren 
klasik galvanizlemede Al düşük olduğundan ağırlıklı olarak 
FeZn13 (ξ) fazı içeren alt dros meydana gelmektedir. Gal-
vanizleme sıcaklıklarında sıvı çinkonun yoğunluğu 6,5 t/m3 
civarında olduğundan (şekil 6) özgül ağırlığı 7,0-7,1 t/m3 
olan alt dros pota dibinde birikmektedir.

% 0,1-0,3 Al ilavesi ile çalışan sürekli yöntemlerde ise Fe-
2Al5 (ξ) içeren atık ortaya çıkmaktadır. Yoğunluğu 4,1 t/
m3 olan bu faz, bünyesine metalik ve çoğunlukla oksit-
lenmiş çinkoyu da alarak özgül ağırlığı 5-5,5 t/m3 olan ve 
banyo yüzeyine çıkan üst drosları oluşturmaktadır. Sürekli 
yöntemde meydana gelen FeZn10 (ξ) fazı içeren alt dros 
ise 7,1-7,2 t/m3 arasında yoğunluğa sahiptir. Anlaşılacağı 
üzere çinko banyosundaki yüksek Al miktarlarına alt dros 
yanında üst dros oluşumuna da yol açmaktadır. Alt dros 
geri dönüşüm teknikleri açısından üst drosa göre daha te-
miz bir atıktır.

Şekil 6. Çinko yoğunluğunun sıcaklığa bağlı olarak değişimi.

ÜST DROS                          ALT DROS

Şekil 7.  Sıcak galvanizleme yönteminde oluşan droslar

Farklı görünüşe sahip olan (şekil 7) bu droslardan üst dros, 
daha yüksek çinko ve alüminyum içeriği (tablo 3) ile ka-
rakterize olmaktadır. Üst dros yüzdüğünden kolaylıkla top-
lanırken, alt dros demir saplamalarda biriktirilerek zaman 
zaman banyodan alınmaktadır.

Tablo 3. Sıcak galvanizleme yönteminde oluşan drosların 
içerikleri

Bileşen Üst Dros Alt Dros

%  Zn 97 min. 92-97

%  Al -              -≤ 1,3

%  Fe ≤ 0,1 ≤ 0.1

% Pb ≤ 0,4 ≤ 0,4

%  Sb ≤ 0,01 ≤ 0,01

%  Sn ≤ 0,05 ≤ 0,05

%  Cd ≤ 0,001 ≤ 0,001

4. Çinko toprağı (zinc sludge):

Sıcak galvanizleme işleminde yüzey temizleme ve yıkama, 
yağ giderme gibi çözelti ile yapılan muamelelerde ağırlıklı 
olarak demir ve çinko içeren ağır metal içerikli sıvı atıklar 
ortaya çıkmaktadır. Bu atıklar proses suyuna katılmadan 
veya çevreye deşarj edilmeden önce genellikle kireçle 
nötralize edilerek içerdikleri ağır metaller çöktürülmektedir. 
Buradan elde edilen çökelekler kurutulduktan sonra çinko 
toprağı (zinc sludge) adı verilen katı atık oluşmaktadır. 

Prosesten çıkan atık suyun işlenmesinden elde edilen çin-
ko toprağı düşük çinko içeriklidir (Tablo 4).

Tablo 4. Galvanizlemeden atık suyun işlenmesinden elde 
edilen çinko toprağının analizi.

[%] Ca [%] Zn [%] Pb [%] Fe

1,35 4,05 0,11 51,8

Galvanizleme tesislerinde yüzey temizlemeden çıkan çinko 
ve demir klorür ihtiva eden çürük asitten elde edilen çinko 
toprağı ise % 15 ten fazla çinkolu ve % 10 dan daha az 
çinkolu olmak üzere iki tür halinde oluşmaktadır. Çinko top-
rağında bulunan metaller genellikle hidroksit formundadır.

5. Filtre Tozu (filter dust):

Sıvı çinko ile galvanizleme sırasında hidrojen klorür (HCl), 
çinko klorür (ZnCl2) ve amonyum klorür (NH4Cl) gibi uçucu-

7.2

7.0

6.8

6.6

6.4

6.2

D
en

si
ty,

 M
g/

m
3

Temperature 0C

Melting point

0 200 400 600 800 1000



General Galvanizers Association 2012 - İSTANBUL

18 Genel Galvanizciler Derneği

makale

ların extraksiyon ve de toz giderme sistemlerinde yakalan-
ması ile oluşan atıklardır. Bu filtre tozlarının tutulması hem 
çinkonun geri kazanılması hem de çevreye temiz gaz de-
şarjı açısından büyük önem arz etmektedir. Galvaniz filtre 
tozları (şekil 8) yüksek klor içeriği (tablo 5) ile karakterize 
olmaktadır. 

Şekil 8. Galvaniz filtre tozu.

Tablo 5. Tipik bir galvaniz filtre tozu analizi

Bileşen % Miktar

Zn (toplam) 

Zn (metal) 

Pb 

Cl 

Fe 

Al 

Ni 

Ca 

Silis+ çözün-
meyen

92,28 

74,14 

3,95 

0,20 

0,30 

0,17 

0,01 

0,10 

0,90 

Devamı gelecek sayıda.... u

Dünya Ham Çelik Üretim Sıralaması (Mton)
                                       2012                         2011                  2010         % değişim

Türkiye, Demir-Çelik Üretiminde Dünya Sıralamasındaki Yerini Koruyor
Türkiye’nin ham çelik üretimi 2011 yılına kıyasla 2012 de, yüzde 5.2 artışla 35.9 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

716.5
107.2

88,6
76,7
70,6
69,3
42,7
35,9
34,7
32,9
27,2
20,7
18,2
15,6
14,5

694,8
107,6

86,4
73,6
68,9
68,5
44,3
34,1
35,2
35,3
28,7
20,2
18,1
15,8
13,2

3,1
-0,3
2,5
4,3
2,5
1,2

-3,7
5,2
-1,5
-6,9
-5,2
2,4
0,4

-1,1
9,6

638,7
109,6

80,5
69,0
66,9
58,9
43,8
29,1
32,9
33,4
25,8
19,8
16,6
15,4
12,0

Kaynak: http://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/press-release-downloads/2012/2012-statistics-table/
document/2012%20statistics%20table.pdf
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Özellikle geride bıraktığımız son 
50 yıla bakarak iş dünyasının 
geçirdiği çarpıcı evrimi pazar-

lama yöntemleri açısından irdeleyerek 
geldiğimiz noktada neredeyiz e bakalım 
bu sayıda. İkinci Dünya savaşı sonrası 
sanayileşme atakları ve ardından soğuk 
savaşın sona ermesi yeni teknolojiler ve 
globalleşme inanılmaz değişikler kattı 
yaşantımıza. Yaşı kırk ve üzerinde olan-
lar bazen hüzünle bazen de neşeyle 
anlatıyor çocuklarına, çocukluk anıla-
rını, Çocuklarının hayretle ve inanmaz 
dinlemeleri eşliğinde.. İş dünyasında bu 
değişim çok daha çarpıcı yaşandı. Me-
sela bir dönem güçlü firmaların piyasa 
hâkimiyeti söz konusu iken ürünlerinin 
ticari isimleri o ürünün tanımı olarak kul-
lanılıyordu. Ünlü GMC markası (General 
Motor Company) ülkemizde CEMSE ol-
muştu, (İngilizce okunuşu) ve tüm ben-
zer kategorideki kamyonlar cemse ola-
rak adlandırılıyordu. Aynı şekilde Dorsey 
Trucking firmasının ürünleri ülkemizde 
tüm kamyon ve tırların arkasındaki DOR-
SE oluvermişti. Bizden de örnek vermek 
gerekirse bir dönem tüm bulaşık sabun-
larının adı Mintax idi. Bir de Pimapen var 
tabi.. Sonra çıkan farklı markalar takılsa 
dahi evimize pimapen taktırdık. Eee Sel-
pak ı da unutmamak lazım. Hala kağıt 
mendil isterken bir selpak alabilir miyiz 
diyoruz. Oysa belki başka marka veriyor 
bakkalımız… Buna benzer örnekler ül-
kemizde ve dünyada çoğaltılabilir.

Bu marka-ürün döneminin yaşandığı za-
manlarda şirketlerin satış politikaları da 
buna uygun şekildeydi elbette. Marka-
ürün o kadar ünlüydü ki satış için çaba 
göstermeye hiç gerek yoktu. Zaten 
talep geliyordu. Dolayısıyla şirketlerin 
pazarlama diye bir birimi yoktu. Hatta 
pazarlama kavramını bile pek çok şirket 

bilmiyordu. (aynı konu insan kaynakları 
ve halkla ilişkiler birimi içinde yaşandı, 
garibim birimlerin hakkının verilmesi 
daha uzun yıllar sonra oldu.. o da ayrı 
bir yazı konusu olabilir) . 

Fakat , gün oldu devran döndü, tekno-
lojiler gelişti, globalleşme başladı.. bilgi 
çağına girdik.. Ve en önemlisi teknoloji-
ye ulaşım kolaylaştı. Aynı sektördeki fir-
malar benzer kalitede ürünler üretmeye 
başladılar. Seri üretim teknolojilerinin 
gelişmesiyle ürün bollaştı talep daral-
dı. Firmalar kar edebilmek için rekabet 
etmek zorunda kaldılar, satış arttırma 
yollarını aramaya başladılar ve nihayet 
‘pazarlama’ yı keşfettiler. Satış arttırma 
kısmında yöntemler geliştirmek için pa-
zarlama devreye girdi. Aynı zamanda 
yaşanan küresel krizlerin etkisiyle firma-
lar kar arttırıcı önlem olarak maliyet azal-
tıcı önlemler almaya başladılar. Nasılsa 
piyasa Fiyatı aynıydı.. değişmiyordu.. o 
halde karı arttırmak için satışı yükselt-
mek ve maliyeti azaltmak farz olmuştu. 

Konumuz burada etkin pazarlama yön-
temleri… nedir etkin pazarlama.. nasıl 
yapılır? On yıllardır bu konuda binlerce 
kitap yazıldı. Eğitimler, seminerler gırla 
gidiyor.. TDK tanımı olarak Pazarlama; 
Bir ürünün, bir malın, bir hizmetin 
satışını geliştirmek amacıyla tanıtma-
yı, paketlemeyi, satış elemanlarının 
yetişmesini, piyasa gereksinimlerini 
belirlemeyi ve karşılamayı içeren et-
kinliklerin bütünü. 

Güzel.. peki bu etkinlikleri yapacak 
kim?;  İnsan.. Kilit nokta burası. Tüm 
firmalarda satış için müşteri ile insani 
bir temas kurulmak zorunda. Burada o 
kişinin karşı tarafla kurduğu ilişkinin nite-
liği öne çıkıyor. O kişi için anahtar kelime 
DÜRÜSTLÜK tür.. Yukarıda bahsettiğim 
yazılmış onca kitabın özeti teknik olarak 
müşteriye karşı kırk takla atıp, allayıp 
pullayıp, ürün yada hizmeti abartarak 
karşı tarafın psikolojik zayıflıklarından 
faydalanarak SATIŞ ı gerçekleştirmek 
üzerinde kuruludur. Ve bunların tümü ya-
landır. Kişi ürün yada hizmetinin kaliteli 
olduğuna inanıyorsa ve buradan aldığı 

destekle DÜRÜST ve YALANSIZ davra-
nıyorsa satış zaten gerçekleşecektir.

Aristo'ya sormuşlar; -Yalan söylemekle 
ne kaybederiz?                                                 

Cevaplamış; -Doğruyu söylediğiniz za-
man bile karşınızdakini inandırmayı. 

Eğer satış esnasında bir kere yada kü-
çücük bir yalan söylerseniz bir çuval 
inciri rezil edersiniz. Dürüst davranmak 
müşteri ile olan ilişkilerde tüm kapıları 
açar. O meşhur kitapların o meşhur trick 
leri (hile), bir gün mutlaka karşınıza çı-
kar. Dürüst, samimi ve yalansız olmak 
hesapsız yaşamak gibidir. Hiçbir şey-
den korkunuz olmaz. Ürününüzün ya da 
hizmetinizin olası hataları ya da yanlış-
larının çıkma ihtimali varsa bunu uygun 
dille karşı tarafa anlatmak gerekir. Ki 
gerçekten ortaya böyle bir şey çıkarsa 
mahcup olmayın, hesabınızı daha kolay 
verirsiniz.

BERNARD SHAW  ‘Yalancının cezası, 
kendisine inanılmaması değil, onun kim-
seye inanmamasıdır. ‘ demiş.. Ne kadar 
da haklı.. Küçücükte olsa müşteriye kar-
şı yalan söylediğiniz hissedilirse onun 
için büyük bir yalancısınızdır. Ürününüz 
altın olsa satamazsınız.

Tabi pazarlama yada satış ekibinin bu 
bireysel üstün niteliği-dürüstlüğü- mut-
lak suretle çalıştığı firmanın da genel 
misyonu olmalıdır. Balık baştan kokar… 
Eğer işveren dürüst değilse çalışan da 
ona layık olacaktır. Bu yüzden ben meş-
hur bütünsel (toplam) kalite kavramına, 
bütünsel dürüstlük diyorum. Yalan do-
lan üzerine kurulu olmayan bu tutarlılık 
her zaman bir gurur ve onur kazandırır.. 
bunlarda satışı, parayı getirir zaten..

Son söz yerine;

İnsanları yalan söylediklerinde dinleme-
yi severim. Çünkü; olmak istedikleri ama 
olamadıkları insanları anlatırlar. 

Leo Tolstoy

Sevgi ve sağlıcakla kalın…

Bünyamin HALAÇ

İŞ DÜNYASINDA ATASÖZLERİ - 3
Dürüstlük üzerine....

Yalanın bir ayağı kısa olur.
Delik kapta su durmaz. (Türk Atasözü) 

Ne garip. Sevdiğimiz insanın her yalanında bir doğru, 
sevmediğimiz insanın her doğrusunda bir yalan ararız. 

Dostoyevski
Bünyamin HALAÇ
bhalac@galvaniz.com 

Pazarlama Koordinatörü
 Marmara Siegener 

Galvaniz A.Ş 
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Galvanizleme, çatı oluk malzemelerinde, tel halatlar-
da, hatta New York’ta Broklyn köprüsünde yüzyılı 
aşkın bir zamandır çelik yüzeyine çinko kaplama 

yöntemi olarak kullanılmaktadır. Galvanizi çeliklerin kay-
nağı aslında kaplamasız çeliklerin kaynağından pek farklı 
değildir. Ancak çinkonun düşük ergime derecesine( 420 
oC) ve düşük buharlaşma sıcaklığına (930 oC) sahip olması 
galvanizli çeliklerin kaynağında çinkonun yanarak kaynak 
bölgesinde hem gözeneğe hem de çinkosuzlaşmaya se-
bep olmaktadır.
Galvanizli çelikler birbirleriyle kaynak yapıldığı gibi paslan-
maz çelik gibi veya düşük karbonlu çeliklerle de kaynakla 
birleştirilebilirler. Ancak paslanmaz çeliklerle birleştirildi-
ğinde çinko gerilim altında kırılganlık yapabilir. Galvanizli 
çeliklerin kaynağında kaynak yapılacak kenarların her iki 
tarafından kaynak hattı boyunca en az 25 - 30 mm lik bir 
mesafe de galvaniz tabakasının kaldırılması gerekir. Galva-
nizin kaldırılmasında taşlama en sık kullanılan ve tercih edi-
len yöntemdir. Kaynak alanından çinkonun kaldırılmasında 
çinkoyu yakarak uzaklaştırmak ta bir yöntem olmakla bir-
likte bu yöntem kaynakçı ve çevresindekiler için solunum 
yoluyla çinkonun vücuda alınma tehlikesini oluşturur.
Galvanizli çelikler için kullanılan en yaygın kaynak teknikleri 
şunlardır:

•	 Gaz metal ark kaynağı
•	 Örtülü elektrotla elektrik ark kaynağı
•	 Oksi asetilen kaynağı
•	 Saplama kaynağı
•	 Sürtünme kaynağı
•	 Direnç kaynağı

GAZ METAL ARK KAYNAĞI
Gaz Metal Ark Kaynağı Metal inert gaz kaynağı (MIG) ve 
Metal Aktif Gaz Kaynağı (MAG) olarak kullanılan koruyu-
cu gazın inert veya aktif olmasına bağlı olarak isimlendirilir. 
Gaz Metal Ark kaynağı özellikle ince kesitli malzemelerin 
kaynağı için çok uygun yarı-otomatik bir kaynak tekniğidir. 
Genellikle 12 mm’ye kadar kalınlıktaki çeliklerin kayna-
ğında kullanılır. Bu kaynak yöntemi galvanizli yüzeylerde 
düşük kaynak hızlarında uygulanır. Düşük kaynak hızı se-
bebiyle kaynak havuzunun önünde yoğunlaşan çinko yan-
ması beklenmiş olur. Çinko kaplama kalınlığı fazla olan gal-
vanizli çeliklerde yüksek kaynak akımında çalışmak gerekir.
Galvanizli çeliklerin kaynağında kaynak nüfuziyet derinliği 
azdır. Alın kaynağı yaparken parçalar arasındaki kök aralığı 
fazla tutulmalıdır. Yatay pozisyonda alın kaynağı yaparken 
bir kenardan diğer kenara ergimeyi sağlamak için torca ha-
reket verilir. CO2 gazı kullanılarak yapılan MAG kaynağında 
sıçrantılar artar. Sıçrantı artışında koruyucu gazın yanı sıra 
çinko kaplama kalınlığının da etkisi vardır.
Bu nedenle sürekli galvanizlenmiş levhalara göre sıcak 
daldırmalı galvanizlenmiş çeliklerde Sıçrantı daha fazladır. 
Sıçrantılar, yüzeye yapışarak çirkin bir görüntüye sebep 
olur. Kaynaktan önce yüzeye çeşitli spreyler veya grafit 
esaslı yağlayıcılar sürmek kaynaktan sonra sıçrantıların 
fırçalama ile yüzeyden uzaklaştırılmasında kolaylık sağlar. 
Argon-CO2 karışımı gazı kullanıldığında daha kararlı ark, 
sıçrantı ve çinko kayıplarının daha az olduğu bir kaynak 
metali oluşur.

ÖRTÜLÜ ELEKTRODLA ELEKTRİK ARK KAYNAĞI
Örtülü elektrodla elektrik ark kaynağı, ticari olarak en yay-
gın kullanılan bir yöntemdir. Ark kaynakları arasında % 42 
oranındadır. % 35 Gazaltı ark kaynağı, % 13 arasında da 
TIG kaynağı kullanılmaktadır. Galvanizli çeliklerin örtülü 
elektrodla elektrik ark kaynağında kaynak nüfuziyeti Gaz 
metal ark kaynağında olduğu gibi, galvanizsiz çeliklerin 
kaynağındakinden daha azdır. 
Alın birleştirmelerde tam nüfuziyet için kök aralığı fazla tu-
tulmalıdır. Eğer elektrod açısı 70 dereceden 30 dereceye 
doğru azaltılır ve kaynak hızı da düşük tutulursa normal 
kaynak nüfuziyetine ulaşılabilir. Örtülü elektrodla elektrik 

GALVANİZLİ ÇELİKLERİN 
KAYNAĞI VE GÜVENLİK 

TEDBİRLERİ

Prof. Dr. Âdem KURT
Gazi Üniversitesi, Teknoloji 

Fakültesi, Metalürji ve Malzeme 
Müh. Bölümü Öğretim Üyesi 

ve Kaynak Teknolojisi Derneği 
Başkanı

ademkurt@gazi.edu.tr
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ark kaynağında sıçrantı oranı fazladır. Düşük kaynak hız-
larında sıçrantı ve kirlenme miktarı azalır. Elektrod açısı ve 
kaynak hızını azaltarak çinko kaplı yüzeyde kaynak kalitesi-
ni artırmak mümkündür.
Örtülü elektrodla elektrik ark kaynağı genellikle 12 mm den 
kalın galvanizli çelikler için uygundur. Galvanizli çeliklerin 
Örtülü elektrodla elektrik ark kaynağında şu hususlara dik-
kat edilmelidir:

•	 Kaynak hızı normal çeliklere uygulanan kaynak 
hızından daha yavaş tutulmalıdır. Böylece kaynak 
banyosunun önündeki çinko yanarak dikiş çinko-
suz çeliklerin kaynağı gibi oluşur.

•	 Galvanizli çeliklerin kaynağında çok pasolu kay-
naklardan kaçınılmalıdır. Birleşme bölgesinde ısı 
girdisi minimumda tutulmalıdır. Böylece kaplama-
nın zarar görmesi azaltılmış olur.

•	 Kaynak havuzunun her pozisyonda kontrolünü 
sağlamak amacıyla kısa ark boyunda kaynak ya-
pılması önerilir.

•	 Galvanizli çelikler kaynak yapıldığında nüfu-
ziyetin azalacağı unutulmamalıdır. Yatay po-
zisyonda alın kaynağında tam nüfuziyet için 
elektrod hareketi bir kenardan diğer kenara 
tam ergimeyi sağlayacak şekilde verilmelidir. 

OKSİ- ASETİLEN KAYNAĞI
Sıcak daldırma yöntemiyle galvanizlenmiş çeliklerin ta-
mamı oksi asetilen ergitme kaynak yöntemi ile de kaynak 
yapılabilir. Kaynak hazırlığı kaplamasız çeliklerle aynıdır. 
Oksi asetilen kaynağında da kaynak hızı düşüktür. Çünkü 
birleşme kenarlarının ergime sıcaklığına ulaşması gerekir. 
Çinko kaplamanın yanması için ekstra ısı girdisine ihtiyaç 
olduğundan yavaş kaynak hızı bu amaca uygun gelmekte-
dir. Dolgu elektrodundan ergiyen damlanın alev ile ileri geri 
hareket ettirilmesi birleşme için en iyi sonucu verir.
Üfleç numaraları kaplanmamış çeliklerin kalınlıklarında kul-
lanılanlarla aynı seçilebilir ancak ısı girdisini artırmak ama-
cıyla bir numara fazla uçlar daha iyi sonuç verebilir. Seçilen 
alev kaynak için birleştirilecek kenarları ergitebilir büyüklük-
te olmalıdır. Bu da kesite uygun üfleç seçimi ile sağlanır.

SAPLAMA KAYNAĞI
Eğer galvanizli saplamalar galvanizli yüzeylere saplama 
kaynağı ile kaynak yapılacaksa, hem saplama ucunun hem 
de çelik yüzeyindeki çinko kaplamanın kaldırılması gerekir. 
Eğer saplama ucunda veya yüzeyde çinko kaplama varsa 
temas yüzeyinden çinkonun buharlaşması sonucu kaynak 
metalinden çinko şiddetle uzaklaştırılır.
SÜRTÜNME KAYNAĞI
Galvanizli silindirik çelikler birbirleriyle ve ya silindirik sapla-
maların düz levhaya sürtünme kaynağı ile kaynak edilebi-
lirler. Burada problem galvanizli yüzeyin kaynak için gerekli 

ısıya ulaşmakta düşük sürtünme katsayısı sebebiyle zorluk 
çıkarmasıdır. Ancak mekanik sürtünme ve sürtünme basın-
cı sebebiyle bir zaman sonra yüzeydeki kaplama tabakası 
çapak olarak yığılacağından başlangıçtaki problem ilerleyen 
aşamalarda ortadan kalkmış olur. Yüzeylerdeki çinko kapla-
manın varlığı kaynak için gerekli süreyi uzatır.

DİRENÇ KAYNAĞI
Direnç kaynağı genellikle ince levhaların ve 305 gr/mm2 
den daha az çinko kaplanmış levhaların birleştirilmesin-
de kullanılır. Daha kalın ve yoğun çinko kaplanmış (460 g/
mm2) levhalarda da direnç kaynağı kullanılabilir ancak bu 
durumda elektrod ömrü azalır. İnce levhalar ve düşük yo-
ğunluklu kaplanmış levhalarda kaplama tabakası kaldırıl-
madan direnç kaynağı yapılabilir.  Galvanizlenmiş bir çok 
malzeme direnç kaynağı için önerilen kalınlıktan daha faz-
ladır. Bu nedenle direnç kaynağı uygulamaları pek pratik 
değildir.

GÜVENLİK VE SAĞLIK TEDBİRLERİ
Ergitmeli kaynak yöntemlerinin tamamı az veya çok miktarda 
çevreye kaynak dumanı yayarlar. Bu kaynak dumanının içeri-
sinde kaynak yapılan metalin buharı bulunmaktadır. Duman 
içerisindeki metal buharı kaynakçı ve ortamdaki diğerleri 
tarafından teneffüs yoluyla vücuda alınır. Galvanizli çeliklerin 
kaynak dumanı içerisinde de öncelikle çinko, kalay ve de-
mir partikülleri bulunur Duman içerisindeki partikül kompo-
zisyonu ve miktarı malzemenin kimyasal bileşimine, kaynak 
yöntemine, kaynak akım ve gerilimi gibi değişkenlere bağlı 
olarak farklılık gösterir.
Galvanizli çeliklerin kaynağı mümkünse açık alanlarda ve iyi 
havalandırmalı yerlerde yapılmalıdır. Kaynak metal ve duma-
nının kaynakçıda görülen en dramatik etkisi ateşli üşüme 
şeklinde açığa çıkar. Bu etki kaynak dumanına maruz kal-
dıktan birkaç saat sonra veya genellikle gece uyku sırasın-
da etkisini gösterir. Genel semptomlar ağız tadı değişikliği, 
boğazda kuruluk, yorgunluk, bulantı, kusma titreme ve 39 
oC nin üzerinde yüksek ateş şeklindedir. Tam iyileşme 24-48 
saat arasında bir zaman alabilir. Ancak çinko dioksite tekrar 
maruz kalmamak çok önemlidir.

Kaynaklar
1. S.A.Gedeon, T.W.Eagar, Resistance Spot welding 

of Galvanized Steel, MetallurgicalTransaction B 
Vol.17B,1986

2. www. galvanized.org/designing-fabricating
3. Weldinggalvanizedsteel,SpercoEngineering 

Services,Inc.,1999 u
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Bu yazıyı yazarken bir yandan da 
maç izliyorum. Malum yine ek-
ranlarda futbol şöleni var.. Yaz 

gecesinin cehennem sıcağında tele-
vizyon karşısına geçip de evde maç 
seyretmeyi pek akıl karı bir iş olarak 
düşünmeyebilirsiniz ama insanların 
bazen mantık dışı hareketlerle de mut-
lu olduğunu takdir edersiniz. Evet, ben 
de evden dışarı çıkıp serinlemek yeri-
ne, hem klimanın rüzgarı altında hasta 
olmayı hem de eşime kulaklarımı tıka-
mayı göze alarak maçı izlemeye ko-
yuldum. Dün gece de bir futbol maçı 
izlemiştim. Takımların kuvvet dengesi-
ni sorarsanız, baştan sanki hangi tara-
fın yeneceği kesin gibiydi. Ama sonuç-
ta, aralarında dağlar kadar fark olan 
iki takımdan zayıf olanı maçı kazandı. 
Sürprizler hayatın her anında var, bun-
da anormal bir durum yok. Garip olan 
şey, hem maçı anlatanın hem de evde 
maçı izleyen benim duygu birliği içer-
sinde oluşumuz idi. Zayıf takım öne 
geçtikten sonra, bundan önceki şam-
piyonanın finalisti olan diğer takım gol 
atacak diye, tabir yerindeyse, ödümüz 
kopuyordu. Çocuksu bir heyecan 
içersinde, maçın bir an önce bitmesini 
bekliyorduk. Eminim ki o anda kuvvetli 
takımın taraftarları dışında bütün dün-
ya aynı duygular içersindeydi. Herkes “ 
beklenmedik” olanın gerçekleşmesini 

dört gözle bekliyordu.

Bu yadırganacak bir davranış mıdır, in-
sanoğlunun doğasında mı vardır, yok-
sa sonradan dış ortamdaki etkenler 
nedeniyle mi edinilmiştir, bu konu hak-
kında konuşabilecek bir birikimim yok. 
Ancak gördüğüm şu ki medya araçla-
rı, insan davranışlarını yönlendirmede 
çok etkililer. Özellikle de son zaman-
larda bu durum giderek artıyor. Nor-
mali anormal, ufak bir anormalliği de 
dünyanın sonu geldi gibi göstermek-
te çok ustalar. Eskinin ciddi, düzgün 
ve yorumsuz haber veren televizyon 
kanalları izlenmiyor bile. Abartılı gö-
rüntü ve ses efektlerine öyle bir alıştık 
ki bunları iyi yapmayan kanallar bize 
anormal ve sanki siyah beyaz yayın 
döneminden kalmış gibi geliyor.

Farklıyı yaşamak

Belki de alışılmayanı ön plana çıkar-
mak yaşamda değişimin bir parçası. 
Çok eskiden sabah kahvaltılarını hep 
evimizde yapardık. Ama daha son-
raları anaokullarında etkinlik yapan 
torunlarımızdan görmüş gibi hafta 
sonları “branç”lara gider olduk. Sırf et-
kinlik olsun diye. Şimdi bakıyorum da 
her yerde “hakiki köy kahvaltısı” yazı-
sı göze çarpıyor. Brançı Amerika’da 
veya Avrupa’da yapar gibi hissediyor-
ken tam tersi artık köylerimizin mis gibi 
ahır kokularına doğru uzanıyoruz.

Geçen gün AVM’lerden birinde marka 
olmuş bir mağazaya girdik. Baktım 
eski, püskü sehpalar, masalar var or-
tada. Hanıma sordum acaba bunlar 

eskiciliğe mi başladı diye. O da etiketi 
gösterdi, inanamadım. Bir de reklam 
olsun diye etiketin üstüne “şaka gibi” 
yazmışlar. Bizim memlekette baba 
evinde onlardan çok, bir o kadarını da 
sokağa atmıştık. Bugünün dünyasın-
da demek ki insanlar hep farklılıkları, 
zıtlıkları dönüşümlü olarak yaşamak 
istiyorlar. 

İnsanlardaki bu arzuyu ticari kuruluş-
lar çok güzel kullanıyor. Süpermarket-
lerdeki promosyon etiketlerini hepimiz 
biliyoruz. Amacı herhalde bize “ çok 
şükür, bugün bari kazık yemeden bir 
alışveriş yaptım” hissini tattırmak için-
dir. Bazen de kazık yemek ister canı-
nız. O kazığı da o kadar para verdik-
ten sonra elde ettiğiniz “çok değerli bir 
şey aldım” duygusuyla dengelersiniz. 
Bu döngü böylece devam eder. Pa-
zara çıkarsınız, limon satan çocuğa 
50 kuruş fazla vermemek için kavga 
edersiniz, gelirsiniz süpermarketin o 
muhteşem ortamında bir tutam kiraza 
15 lira verirsiniz. Ayıp bir şey yok, iki-
sinden de haz alırsınız.

Normalden vazgeçememek

Ancak bir gerçek daha var. İnsanoğlu 
kendisine dayatılan normale de alışı-
yor. Alışılmışın dışına çıkmayı isteme-
sine rağmen kendisinden bir görüş 
sorulduğunda o günkü “normal” sı-
nırlar içersinde kalmayı yeğliyor veya 

“ama” ları hiç eksik etmiyor ya da se-
naryolara göre fikir beyan ediyor. Hiç 
unutmam sıcak sac fiyatları geçmişte 
200 dolardan 300 dolara çıktığında, 

BEKLENMEYENE 
ÖZLEM

Mesut ÖZDÖL
ozdolm@gmail.com
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yöneticilerimizden biri “ bu fiyatlar 250 
dolara filan bir daha inmez değil mi?” 
diye sormuştu bana. Aradan üç ay ya 
geçti ya geçmedi, fiyatlar 180 dolara 
inivermişti bile.

Hatırlarsınız 2008 yılında sıcak sac 
fiyatları önce1400 dolara kadar çıkıp 
daha sonra 1000 dolara gerilediğinde, 
ben de o zamanlar yaz tatili ve Rama-
zan ayının etkisiyle fiyatlar geriler ama 
850 doların altına inmez diye düşün-
müştüm. Böyle düşünmeme neden 
olarak da o günkü maliyet seviyelerini 
söylemiştim. Piyasada fiyat oluşumu-
nun maliyetten ziyade alıcıların kabu-
lüne bağlı bir olay olduğunu bilmeme 
rağmen yine de o günün “normal”i 
dışına çıkamamıştım. “Fiyatlar ne za-
man düzelir?” diye soranlar da herhal-
de yine o günün normali 1000-1400 

dolar aralığını düşünüyorlardı. Halbuki 
aynı kişiler 180 dolar seviyesine de 
aşinaydılar. Fiyatlar çok şükür o sevi-
yeye kadar inmemişti ama herkesin 
tahmininin de çok aşağısına gerilemiş 
ve 400 doların altını görmüştü. 

O günden bu yana gördüğümüz fiyat 
aralığı bugünün “normal”i oluverdi. 
Alıştık artık bu rakamlara. Yine bugü-
nün normal ölçüleri içinde düşünmek-
ten alıkoyamıyoruz kendimizi. “Fiyat 
ne olur?” diye soranlara “500 ila 700 
arasında dolaşır, belki ani bir zıplama 
yapar ama tekrar geri döner” gibilerin-
den sözlerle yanıtlamak “normal” dir 
diye düşünüyoruz.

İstikrar mı?

Ama özlediğimiz şeyler çok. Herkesin 
istikrar dediği şeyi çelikçiler sevmi-
yor. Çelikçilere göre durgunluğun adı 

istikrar olamaz. Fiyatlar tekrar hızla 
artmaya başlasın. Fabrikalar, yaptık-
ları zamlara hammadde fiyatlarının 
ani yükselişini sebep olarak göster-
sinler. Müşteriler bağırmaya başlasın. 
Hükümete gitsinler. Sanayi odaları 
toplantılar yapsın. Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesine müracaat etsinler. 
İhraç fiyatları sabahtan öğleye değiş-
sin. Fabrikalar düşük fiyattan kontrat 
yapmış müşterilerine mal vermesinler. 
Çelik fabrikalarının CEO’ları keramet 
kendilerindeymiş gibi sağda solda 
atıp tutsunlar. Dış Ticaret’ten sorumlu 
bakan “ihracatı şu kadar artırdık, he-
defimiz 300 milyar dolar diye nutuklar 
atsın. Evet, özlüyoruz bunları. Zaten 
öylesi bundan daha heyecan verici 
değil mi ki?

Sağlıcakla. u

Derneğimiz GALDER in Resmi Sponsorlar ara-
sında yer aldığı, TMMOB İnşaat Mühendis-
leri Odası İstanbul Şubesi’nin düzenlediği 5. 

Çelik Yapılar Sempozyumu 13-14-15 Kasım tarihlerinde         
İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Sempozyum süresince, Standart Çelik Yapılar, Soğukta 
Şekil Verilen İnce Cidarlı Çelik Bina Türü Yapılar, Çelik 
Köprüler, Çelikle Güçlendirme, Ahşap Yapılar ve Ülkemiz-
deki Çelik Yapı Uygulamaları konu başlıklarında sunumlar 
yapılacak.

Sempozyuma bildiri özeti gönderecekler için; özet gön-
derim tarihi 8 Mart 2013, bildiri tam metin gönderim tarihi 
ise 14 Haziran 2013’tür.

Sempozyumla ilgili detaylı bilgi almak için  
http://www.imoistanbul.org.tr/celik5/index.htm   
adresini ziyaret edebilirsiniz.  

Kaynaklar;   
1- http://www.imoistanbul.org.tr/celik5/index.htm 
2- http://www.tucsa.org/haber.asp?haber=363

5. ÇELİK YAPILAR SEMPOZYUMU
13-14-15 Kasım 2013  

İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi İstanbul`da Yapılacak

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
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1. İş hayatınızdan, uzun dönemde ne 
beklediğinizi belirleyin,

    Bu hedefe yönelik olarak kısa 
dönemde neler yapılabileceğini tespit 
edin,

    Bir oyun planınız olsun, güçlü ve zayıf 
noktalarımızı belirlemiş olun,

2. Her zaman güler yüzlü olun,
    Saygı uyandıracak bir el sıkma şekli 

geliştirin,
    Görgü kurallarını uygulayın,
    Ciddi ama dikkat çekici, sosyal, 

kültürlü ve panik içinde olmayan bir 
    kişilik sergileyin,
3. İyi konuşmayı, yazmayı ve not tutmayı 

öğrenin,
    açık, basit, nazik, hedefe kilitli, kurallara 

uygun ve aşırıya kaçmayan 
    biçimde konuşun ve yazın,
4. Takım oyuncusu olun fakat takımdaki 

rolünüzü belirleyin,
    Siz; özelliği olan bilgilere sahip 

birimisiniz?
    İş bitirici misiniz?
    İş birliği sağlayan kişi misiniz?
    İşi şekillendiren kişi misiniz?
    İşi sırtlayan mısınız?
    Yoksa; AR-GE’ci, İnovativ birimisiniz?
    Bu rolü öncelikle kesinleştirin,
5. Dinlemeyi bilin,
 ‘’Teşekkür ederim’’ ve ‘’Lütfen’’ 

kelimelerini sık sık kullanın,
 Katiyen yalan söylemeyin,
 Üstlerinizi eleştiren fıkralar anlatmayın,
6. Üstlerinize, işinizle bütünleşmiş, dikkatli, 

hazırlanmış, gündemi bilen, takipçi ve 
tetikte olduğunuzu gösterin,

7. Başkalarından farklı olduğunuzu ve 
daha çok şey bildiğinizi gösterin,

    Önerileriniz, her zaman ilginç ve 
gündem belirleyici olmalı,

8. Beklenenden fazlasını verdiğinizi 
görebilmeleri için, patronunuzun

    sizden olan beklentilerini fazla yüksek 
tutmayın,

9. Hiç kimse ne kadar çok çalıştığınızı 
bilmemeli,

    Gerekmedikçe yardım istemeyin,
    İşinizden şikâyetçi olmayın,
    Verilen işi zamanında bitirin,
10. Yaptığınız işin yalnız bir üstünüz değil, 

iki üstünüz tarafından 
     bilinmesini sağlayın,
11. Personelle ilgili uygulamaları ve 

özellikle yükselmelerdeki uygulama ve 
     kuralları detaylarıyla öğrenin,
12. Günlük işinizin tümünü öğlene kadar 

bitirin,
   Öğleden sonraki vaktinizi, ilişkilerinizi 

geliştirmek için kullanın,
13 .İyi giyinin ama giyiminizde aşırı artistik 

olmayın,
     Güne, sanki mülakata gidecekmiş gibi 

hazırlanın,
14. Rakiplerinizin  davranışlarını güç, para, 

mevki hırsı, sevilme, incitme ve intikam 
alma gibi yönlenme olasılığını araştırın,

15.Dedikodu yapmayın,
     Yağcılık yapmayın ama samimi olun,
     Olumlu, yapıcı, güven veren ve 

katılımcı bir davranış sergileyin,
16.Kimseyi gereksiz yere korumayın,
     Önemli evrakların kopyalarını saklayın,
     Sizi destekleyenleri, güvenilir 

arkadaşlarınızı ve ilişki odaklarınızı iyi 
belirleyin,

17. Enerjinizi gereksiz zaman ve yerde 
kullanmayın,

     Tüm enerjinizi kullanarak işe 
girişeceğiniz zaman, olayları belirleyin,

     Her güçlüğün, aynı zamanda bir fırsat 
olabileceğini unutmayın,

18. İstediğiniz üst görevde nasıl 
giyinmeniz gerekiyorsa, öyle giyinin,

     Bir süre sonra o görev sizin olacaktır,
19. Kurum kültürünü öğrenin ve ona uyun,
20. Birçok kurumda, gerçek otorite 

patronda değildir,
 Gerçek otoritenin kimde olduğunu 

keşfedin,
21. Çevre edinebileceğiniz sosyal 

ortamlarda bulunun,
 Yüzünüzü unutturmayın,
22. Tartışmalara, sorular sorarak katılın,
 Hiçbir zaman net biçimde taraf 

tutmayın,
 Tuttuğunuz taraf, önce kazansa da 

sonra kaybedebilir,
23.Kendinizi güven ve rahatlık içinde 

hisseden insan grubu, değişiklik  
     istemez,
 Özgür düşünün, onlar koyunsa, siz 

kurt olduğunuzu düşünün,
24. Karizma sahibi olun,
 Daha olgun, daha kendinize güvenli ve 

daha açık olmaya çalışın,
25. Üst yönetimle, mümkün olduğu kadar 

fazla zaman harcayın,
26. Terfinizden hemen sonra, bir üst 

kademeye yükselmek için çalışmalara 
başlayın,

27.’’Ben ‘’ değil, ‘’Biz’’ ifadesini kullanın,
     Şirket değil, şirketimiz deyin,
28. Hiç bir zaman asabileşerek, 

kontrolünüzü kaybetmeyin,
29. Tartışmaları şahsileştirmeyin,
     Tarafsız olmaya dikkat edin,
30. Tartışma ve görüşmelerde 

söylenmeyen şeyleri bulmayı öğrenin,
 Sır, söylenmeyenin ardındadır,
31 .Patronların,  sosyal hayatları hakkında 

sır vermediğini bilin,
 Siz de sır vermeyin,
32. Herkese nasıl hitap edileceğini 

belirleyin,
 Bazen, ‘’bana ismimle hitap et’’ 

diyenlere, kendilerine ‘’bey ‘’ diye hitap 
edin,

33. İşçi gibi değil, patron gibi düşünün,
34. Ne zaman geç saatlere kadar 

çalışmanız gerektiğini veya erken 
 çıkabileceğinizi bilin,
35. Başkalarını olur olmaz eleştirmeyin,
36. Kurumda saygı duyulan kişilere, sizde 

saygılı davranın,
37. Her işin veya fikrin ardında, bir gizli 

gündem vardır,
 Alınan kararlardan kimlerin ve nasıl 

fayda sağladığını düşünün,
38. Müşterilerin hepsini farklı kişiliklerde 

olduğunu unutmayın,
39. Patronunuzun aslında müşteri 

olduğunu,
 Rakiplerinizin arkadaşlarınız arasında 

bulunduğunu unutmayın,
40. Her zaman AR-GE’ye, İnovasyon’a 

önem verin,
41.Mısır unundan baklava, incir 

ağacından oklava olmayacağını bilin,
42.Kartvizitiniz ve “CV” olsun, yeri  

geldiğinde kullanın, 
43.Güler yüzle, tatlı dille hizmet vermeyi 

görev kabul edin.  
Referanslar:
I. Richart Templer, The Rules of Work, 
İnternational best seller, USA,
II. Yaman Törüner, Çözüm,  ytoruner@
milliyet.com.tr
Milliyet Ekonomi, Sayfa:12, 24.11.2009, 
Salı, İstanbul,
III. Yaman Törüner, Çözüm,  ytoruner@
milliyet.com.tr
Milliyet Ekonomi, Sayfa:8, 30.11.2009, 
Pazartesi, İstanbul. u

İŞ HAYATININ BAŞARI KURALLARI    
Prof.Dr. Tekin Arda PAGEV Eğitim, AR-GE ve İnovasyon Koordinatörü 

tekinardadr@yahoo.com   
Bilg. Müh. Ali Altay Arda Yenilenebilir Enerji Kaynakları   alialtay72@hotmail.com
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Global dünyanın getirdiği ge-
nişleme ile beraber kıyasıya 
rekabet ekonomi politikala-

rının son yıllarda en önemli faktörü 
haline geldi. Aslında rekabet çok es-
kilerden beri hep var. Ancak kendine 
göre sade ve etik kuralları ve de bir 
mantığı vardı. Şimdilerde sınırları çok 
genişledi, karmaşıklaştı ve etiği filan 
kalmadı. Oldukça acımasız, her yol 
mübah misali ticaret etiğinden uzak 
halde yol almış gidiyor. Bu gidiş bir 
çok problemi de beraberinde geti-
riyor. Rekabet edebilmek ,çarkı 
döndürmek ve sürdürülebilir 
bir işletme süreci için, her 
meslekten/sektörden fir-
malar, olmadık çareler 
arıyor ve  olmadık yön-
temlere başvuruyorlar. 

İşini doğru yapmayan, 
merdiven altı denilen tarz-
da kaliteden, yasal gerekli-
lik ve sorumluluktan, haktan 
ve etikten uzak faaliyet gösteren 
işletmeler;

İşini doğru yapan, modern, çevreci, 
kaliteli ,yasal sorumlulukları yerine ge-
tiren, çalışan hakkını ve tüketici hakkı-
nı gözeten firmalarla aynı şartlarda de-
ğerlendirilip rakip konumuna getirilip 
rekabete zorluyorlar. Haksız rekabet 
diye tanımlamak hafif kalıyor. Bu öyle 
bir hal alıyor ki;

İyi, başarılı ve katma değer üreten 
firmalara ve yatırımcıları neredeyse en 
ağır bir şekilde cezalandırmak oluyor.

Hazin olan şudur ki , bu durumu her 
kamu yetkilisi bilir ,meslek odaları, 
dernekler, yöneticiler bilir, her fırsatta 
eleştirir, ancak düzeltme, iyileştirme 
veya değiştirmek için bir kaç cılız gi-
rişim dışında kimse pek bir şey yap-
maz. Hep birilerinin  yapmasını  bek-
leriz çünkü.

Burada tüketiciye,  müşteriye ve karar 
vericilere ve tabi ki denetim meka-
nizmasına çok önemli bir sorumluluk 

düşüyor. Denetimin etkin yapılması, 
yasal yaptırımların uygulanması tüke-
tici/müşterici ve kontrol bilincinin art-
tırılması, işini iyi yapana ceza yerine 
koruyucu ve teşvik edici projelerde 
destek verilmesi, kanayan bu mil-
li yaraya mutlaka merhem olacaktır. 
Devletin ilgili birimleri etkili ve adil bir 
şekilde bu sorunların üstünde durup 

çözüm getirdiğinde istihdamda, kayıt 
dışı ekonomide reel üretimde gelirde 
ve gelişmede iyileşme sağlanacak ve 
haksız rekabet denilen virüsten sektör 
firmalarımız korunmuş olacaktır.

Olabildiğince zor, karmaşık ve risklerin 
çoğaldığı sanayi ve ticaret cephesin-
de durum böyle olunca doğal olarak 
her meslekte /sektörde olduğu gibi 
galvaniz sektöründe de işler zorlaşı-
yor. İş hacmi daralıyor, fiyatlar düşük, 
kar marjı daralıyor, maliyetleri kontrol 
etmek önemli, ancak olumlu netice 
almak da çoğu zaman kolay olmuyor. 
Bilinçsiz ve haksız rekabetle sektö-
rün kaybı büyüyor. Tahsilat zorlukları, 

batak alacaklar, kalifiye elaman 
sıkıntısı, çevre ve iş güvenliği 

etkenlerine bağlı sorunlar 
her geçen gün artmakta 
ve galvanizci’ nin ekmeği 
aslanın ağzından mide-
sine doğru inmektedir.. 
Ekmeği aslanın ağzında 
almak, midesinden çı-
karıp almaktan çok daha 
zor olacaktır.

NOT : Kapak resmi ve 
simgelemede kullandığı-

mız sanat eseri olan  galvaniz 
kaplı  çelik leopar heykeli BOLU- İzzet 
Baysal Üniversitesi Güzel sanatlar 
fakültesi heykel bölümü öğrencileri 
tarafında yapılmıştır. Buradan tüm 
öğretim üyelerine ,  öğrencilerine   ve 
emeği geçen herkese teşekkür ede-
rim. Muhteşem olmuş, ellerinize 
sağlık.

Hoşca kalın. u

Galvanizci'nin ekmeği;

Alim KINOĞLU
ALKA Group Galvaniz

Tesis Müdürü
kinoglu@alkagroup.com.tr
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röportaj

DALKO Daldırma Galvaniz San. ve Tic.Ltd.Şti.
Genel Koordinatörü Şerif ÜZÜM ile sizler için röportaj yaptık 

Şirketinizin kuruluş öyküsünü 
anlatır mısınız?

- Dalko Galvaniz sektörde 30 yıl-
dan fazladır hizmet veren bir kuruluştur. 
Köklü geçmişimizi 2009 yılında yapı-
lanmamız ile destekleyerek tecrübe 
ile yeniliği harmanlayan bir firma olma 
özelliği taşıyoruz.

- Bugün gelmiş olduğumuz noktanın 
mimarı Sabri bey çocuk yaştan itibaren 
bu sektörde edindiği tecrübeleri ile şir-
ketimize ışık tutmaktadır.

- 2009 Yılından bu yana yenilenen kad-
romuz, genişleyen müşteri portföyü-
müz, sektörde gelişen teknolojiye ayak 
uydurarak yeni yatırımlar için sürekli 
takipte olan bir firmayız.
Yatırımlarınız hakkında bilgi verir-
misiniz?

- Az evvelde söylediğim gibi biz sektö-
rümüz için Türkiye’de ve dünyada olan 
yenilikleri sürekli takip etmeye çalışıyo-
ruz ancak yapılacak olan bir yatırımın 
niteliği kadar zamanlamasınında çok 
önemli olduğunu düşünmekteyiz. Öyle 
ki son bir kaç yıldır araştırdığımız yeni 
ocak için ancak şimdilerde doğru za-
manı yakaladığımız kanısındayız. Ni-
tekim eğer programımızda bir aksilik 
olmaz ise hem çok önemli bir büyü-
me içerisine girmiş olacağız hem de 
belkide sektörümüzde ilk olma özel-
liği taşıyan bir hibe programı ile yatırı-
mımızı firmamız açısından da karlı bir 
süreçte sonlandırmış olacağız. Böyle-
likle hizmetimize 6500*1400*2500 ve 
2500*1000*1300 ölçüdeki ocaklarımız 
ile daha hızlı ve daha çeşitli ürün yel-
pazesine çözüm sunacağımızıda sizin 
aracılığınızla bildiririz.
Yurtiçi ve yurtdışı müşterilerinizden 
galvanize talep nasıl seyrediyor. 
Avrupa ve ortadoğudaki ekonomik 
toplumsal gelişmeler sektörünüzü 
nasıl etkiliyor?
Her ne kadar Dalko Galvaniz olarak 
direkt ithalatımız olmasada portföyü-
müzde bulunan ithalat yapan bir  çok 
çözüm ortağı olduğumuz firma bulun-
maktadır, dolayısiyle  yurt dışı pazarın-
da da kaplamasını ve üretimini yapmış 
oldugumuz ürünler boy göstermektedir  
ortadoğuda yaşanan olumsuzluklar 

sonrasında toparlanma ve yatırımın 
artığı dönemler bizlere iyi yansımakta 
yani üretimini gerçekleştirdiğimiz top-
raklama ürünleri ve bilim elektrik olarak 
ürettiğimiz trafo seksiyoneri ve seksiyo-
ner sigortası açısından da iyi gelişme-
ler göstermektedir .
Türkiye’de SDG'ye yeteri kadar ilgi 
varmı? Yeterli değilse nedenleri ne-
lerdir.
Türkiye'de SDG konusunda bir bilgi-
sizlik ve bilgisizlikten kaynaklı ilgisizlik 
kesinlikle söz konusu, ancak bunda 
bizim yani galder üyelerinin çalışmalar 
yapıp tüm çelik yapı, belediye ve metal 
konusunda çalışmalar yapan firmalara 
SDG'nin tanıtımı ve ekonomiye katkısı 
anlatılmalı dolayısıyla ekonomiye katkı 
yani sadece galvaniz firmalarının kar-
lılığının amaçlanmasının dışında asıl 
memleket ekonomisinin önemsendiği-
de belirtilmelidir. Yapılacak bu tanıtım 
ve çalışmalar sonrasında umarım iyi 
yönde gelişmeler kaydedilir.
Kalite anlayışınızdan bahsedermi-
siniz? Müşterilerinizin kalite anlayı-
şı nasıldır?

-Biz kalite politikamızdan ödün verme-
den hizmet sunduğumuzu belgelerimiz 
ile de kanıtlamış bir firmayız. Dalko'ya 
giren her ürün işlem gördükten sonra 
kalite kontrol sorumluları tarafından 
ölçüme tabi tutulur gerekli kontrolleri 
yapıldıktan sonra kontrol fişleri ile ürün 
sahibine ulaştırılır. Bunun yanı sıra biz 
her durumda yaptığımız işin arkasında 
duran bir firmayız. Sektörde bizden bü-

yük malzeme ölçülerinde hizmet sunan 
firmalar elbette vardır ancak bizim iddi-
amız Türkiye de küçük ve dişli malze-
meleri fason olarak bizim kalitemizde 
kaplayan bir firma olmadığıdır.

“Kendini olduğundan az göstermek 
tevazu değil budalalıktır” demiş mon-
taıgne dolayısıyla bu konuda tevazuya 
girmeden çok net iddaımızın arkasında 
olan bir firmayız.
Hammadde konusunda dışa ba-
ğımlılık sektörü nasıl etkiliyor? Siz 
bundan etkileniyormusunuz, bu 
konuda uygulanan prosedürlerde 
yaşadığınız sıkıntılar var mı?
Hammadde konusunda diğer meslek-
taşlarımız ne kadar sıkıntıda ise bizde 
aynı sıkıntıları yaşamaktayız elbette. En 
basitinden geçtiğimiz günlerde soğuk 
ve karlı havaların uzun olması yurt dı-
şından sağlanan hammaddede zaman 
açısından sıkıntı yaşandı, tabii asıl sı-
kıntı hammadde Türkiye’de üretilmedi-
ği için olası bir hammadde sıkıntısında 
dışarıya bağımlılık kesinlikle sorun ol-
maktadır.
Şirketinizin beyaz yaka ve mavi 
yaka çalışan sayısı nedir? Çalışan-
ların eğitimine özen gösteriyormu-
sunuz?
Dalko Galvaniz bünyesinde 5 mavi 30 
beyaz yaka olmak üzere 35 çalışanı 
mevcuttur. Çalışanlara yaptığı işle ilgili 
tüm eğitimler verilmektedir, dolayısıyla 
çalışanın kendisinden tam verim sağ-
lanması istenmektedir. u
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Galvaniz kazanına ilave edilen alaşım elementleri ve 
galvanize etkileri karmaşıktır. Yazıda, kaplanan mal-
zeme yüzeyinde ki kaplama kalınlığı, değişik kap-

lama kalınlıkları sorunlarının oluşumlarına, çinkoya ilave 
edilen alaşım elementlerinin etkileri anlatılacaktır.

Sıcak daldırma ile galvanizleme de, kaplama dört ayrı kat-
mandan oluşur. İlk üç katmanı demir–çinko ara alaşımlardır. 
En dış katman ise 100% çinkodur. Normalde, demir çinko 
alaşımları yayılma (difüzyon) mekanizması ile parabolik 
olarak gelişeceğinden, zamanla yavaşlar ve durur. Bu olu-
şumlar yazının devamında, bir şekil ile görüntülenmektedir.

Ancak kaplanan çeliklerin yapısında bulunan Si, P, C, Mn 
gibi elementler belli yüzdelerden daha fazla olursa, çin-
ko - demir etkileşiminin seyri değişmektedir. Bu tür çelik 
metallere reaktif yapılı malzemeler denmektedir. Reaktif 
yapılı malzemelerde, demir çinko alaşımları yayılma (difüz-
yon) mekanizması zamana bağlı olarak parabolik hareket 
yerine, doğrusal (lineer) hareket eder. Parabolik harekette 
zaman içinde kendiliğinden duran kaplama işlemi, doğru-
sal  hareket olursa  durmaz. Bu da kaplama kalığının daha 
fazla olmasına neden olur.

Reaktif yapılı çeliklerde kaplama sırasında ara alaşımları 
oluşturan reaksiyonun parabolik olmaktan çıkışını  kontrol 
altına almak için, az ölçüde çeşitli alaşım elementleri ( Al, 
Pb, Ge, V, Ti, Ni, Bi, Cu, Cd, Sn ) çinkoya ilave edilir (1).

Galvanizleme de kaplama kalınlıklarının yüzeyde farklı ola-
rak oluşmasının nedeni de, kaplanan parçanın içinde ki si-
lis ve fosfor dağılımların homojen olmamasındandır.

İlave Elementler ve Kaplama Oluşumu

Kaplanacak çelik parçanın yapısında, üretim şeklinden 
kaynaklanan farklı elementler bulunur. Özellikle çeliğin ya-
pısında bulunan silis ve fosfor sağlıklı bir çinko kaplanma-
sında sorun oluşturmaktadır. Kaplamaya etki eden bu so-

runları gidermek için alaşım elementleri ve bunların değişik 
kombinasyonları incelenmiştir. Çalışmalar neticesinde kap-
lama sırasındaki reaksiyonlar, ilave edilen alaşım element-
leri ile kontrol altına alınarak sağlıklı bir kaplama yapısına 
ulaşılmıştır.

Kaplanacak malzeme çinko içine dalmaya başlayınca de-
mir - çinko ara yüzeyinde,  normal olarak çinko kaplama 
başlar. Bu esnada,  demir ve çinkonun kimyasal etkileşim-
leri sırasında, gama, zeta, delta gibi ara alaşımlar oluşur. 
Eğer her şey kontrol altında, normal ise demir çinko ala-
şımları yayılma (difüzyon) mekanizması ile parabolik olarak 
gelişeceğinden, belli bir süre geçtikten sonra yavaşlar ve 
durur. İşlem sürecinde çinko demir ara yüzeyinde gelişen 
bu alaşımlar Şekil-1’de de görüntülenmektedir (1).

(*): Sertlik = Hardness 

Şekil 1: Galvaniz Kaplamada, oluşan 5 fazın. İlk 1-3 arası, 
Kaplanan çelik, Gamma, Delta, Zeta olup, en üstteki Eta 
fazı %100 çinkodan oluşur.

Ancak kaplanan çeliklerin yapısında bulunan Si, P, C, Mn 
gibi elementler belli konsantrasyonların üzerinde olduğu 
zaman (Reaktif malzeme), çinko demir etkileşimi işlemi 
normal seyrini değiştirir. Kaplama sırasında parabolik ola-
rak çalışması gereken yayılma (difüzyon) mekanizması-
nın şekli doğrusal olur ve zamana bağlı olarak sonlanma 
yerine, doğrusal olarak devam eder. Neticede, demir ara 
yüzeyinde oluşan gama, zeta, delta kalınlıklarının olması 
gerekenlerin dışına çıkar. 

Bir başka sorun da kaplama kalınlıklarının, farklı olarak 
oluşması olayıdır. Kaplanan parça içinde silis ve fosfor da-
ğılımlarının homojen olmamasından dolayı, kaplanan par-
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ça yüzeyinde değişik kaplama kalınlıkları oluşur.  Kaplana-
cak parçanın yapısında ki silis ve fosfor içeriğinin dağılım 
durumuna bağlı olarak (homojen veya değil), kaplama 
farklılığı gösteren malzemeleri normal kaplama seyrine 
çekmek, kimyasal reaksiyonların normal yürümesini sağ-
lamak için, çinko kazanına az ölçüde Al, Pb, Ge, V, Ti, Ni, 
Bi, Cu, Cd, Sn  gibi bazı elementlerin ilave edilmesi ge-
rekmektedir (1, 2) .

Galvaniz Kazanına İlave Edilen Elementlerin Etkileri

Kurşun ve alüminyum yaygın kullanılan alaşım elementle-
rindendir. Galvanizleme işlemi başlangıcında çok az kur-
şun ve alüminyum ilave edilerek elde edilen sonuç, ilave 
edilmediğinde ki sonuca, göre daha olumlu olmaktadır (3). 

Kazana ilave edilen kürsünün, çinkonun yüzey gerilimini 
düşürüp akışkanlığını artırdığı görülmektedir. Alüminyumun, 
çinko akışkanlığına etkisi yanında yüzeydeki çinko oksitlen-
mesine karşı koruyuculuğu, aynı zamanda kaplama baş-
langıcında ince bir alüminyum demir alaşımı oluşturarak 
kaplama kalınlığını azaltır. Ancak yüksek mertebelerde kul-
lanılırsa flaks’ın aktivitesini azalttığı, kaplamada açık yerler 
kaldığı ve kaplama sonunda yüzeyde siyah cüruf kalıntıları 
olduğu görülmektedir (4).

Daha sonra özellikle yüksek silis ve fosfor içerikli malze-
melerin kaplanmasında ki negatiflikleri kontrol altına almak 
için, başka elementler ilave edilerek incelemeler yapılmış, 
nikelin büyük etkisi olduğu görülmüştür. Nikel yanında de-
ğişik alaşım elementlerinin kaplamanın seyrine etkileri açık 
olarak Şekil 2’de görülmektedir. Bu tespitler neticesinde 
kaplamanın ekonomikliği de göz önünde bulundurularak 
değişik kombinasyonlar kullanılmaya başlanmıştır. Galva-
niz kazanına ilave edilen bizmut, kurşun gibi  yüzey gerili-
mini düşürmüş, ancak az ölçüde kurşunla birlikte daha iyi 
netice vermiştir.

Şekil-2: Galvaniz kazanına ilave edilen alaşım element-
lerinin kombinasyonlarının SiE (Sı+2,5P) miktarına göre 
kaplama kalınlığına etkileri (5).

Galvaniz kazanına ilave edilecek alaşım elementleri daha 
etkili olabilmeleri için birden fazla kombinasyon şeklinde 
yapılmaktadır. Şekil-2 de görüldüğü gibi bazı kombinas-

yonlar kaplama kalınlığı ile ilgili iyi neticeler vermektedir. 
Yukarıdaki grafikte olduğu gibi, kaplama kalınlığına tek ba-
şına kurşun fazla etki etmemiş, buna nikel ilave edildiğinde 
kaplama kalınlığı seyri normale dönmeye başlamıştır. Şe-
kilde kurşun nikel yanında, kalayda ilave edilince kaplama 
kalınlığı seyrinin daha iyi olduğu görülmektedir. Bir başka 
kombinasyon, kalay-vanadyum-bizmut kombinasyonu ve 
vanadyum-titanyum kombinasyonu kaplama kalınlığını ol-
dukça iyi etkilediği grafikte belirlenmiştir. Ancak bu kombi-
nasyonlarda her elementin yüzdesi önemli olmaktadır.

Sonuç:

Çeliğin çinko ile kaplanmasında yüksek bir kaliteye ulaş-
mak için çeliğin reaksiyona girme kabiliyetini kontrol altına 
alınması,  kazandan çıkarken çinkonun  iyi süzülmesinin 
sağlanması, kaplama neticesi  kaplamanın katılaşmasının 
iyi olması, önemli kritik adımlar olarak öne çıkmaktadır.

Kazana ilave edilen Al, Ni, Sn, V, ve Ti alaşım elementleri 
reaktif çelikleri kontrol altına alarak iyi bir katılaşma sağlar. 
Sonuçta kaplama kaliteli olur.

Banyoya ilave edilen Al, Pb, Bi ve Sn kaplama kalınlığının 
ince ve homojen olmasına yardımcı olurlar. Banyoda ki bu 
metaller süzülmeyi, oksitlenmeyi ve kaplamanın istenilen 
şekilde katılaşmasını sağlarlar.

Kazana ilave edilen her alaşım elementi kaplamayı etkiler, 
ancak kombinasyon halinde kullanıldıkları zaman daha iyi 
sonuçlar alınmaktadır. Ancak banyoya ilave edilen alaşım 
elementleri, miktarları iyi ayarlanmazsa negatif etkileri de 
görülmekte, zarar da verebilmektedirler.
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Yeraltında korozyon elektrokimya-
sal hücreler yoluyla yürür. Toprak 
rutubeti elektrolit rolü oynayarak 

aşağıdaki reaksiyonları meydana ge-
tirir. 
Anot reaksiyonu : Me = Men+ + ne-

Katot reaksiyonu :  
1/2 O2 + H2O + 2e- = 2 (OH)-    

Oluşan korozyon ürünleri metal yüzeyi 
yakınında yeniden reaksiyona girerek 
metal hidroksitleri oluştururlar. Eğer 
anot ve katot bölgeleri birbirine çok 
yakınsa ( mikro hücreler ) ve toprak 
pH derecesi 5’den büyük ise, koroz-
yon ürünleri çelik yüzeyi üzerinde pas 
şeklinde toplanır. Bu durumda koroz-
yon hızı zamanla gittikçe azalır. Bazı 
halde özellikle boru hatlarında anot ve 
katot bölgeleri birbirinden çok uzakta 
bulunur. Bu durumda anotta oluşan 
Men+ iyonları katoda doğru, katotta 
oluşan OH- iyonları da anoda doğ-
ru göç ederler. Pas oluşumu anot ve 
katot arasında bir yerde toplanır. Yani 
oluşan çökelti metal yüzeyini kapata-
rak metali koruyucu özellik göstermez. 
Böyle durumlarda anot bölgesi kısa 
sürede eriyerek delinir. Katot bölge-
sinde ise metal yüzeyi temiz ve parlak 
halde kalır. Eğer katot bölgesi yüzey 
alanı anota göre daha büyük ise, ano-
dik akım yoğunluğu çok yükselir ve 
şiddetli bir çukur tipi korozyon olayı 
gözlenir.

Yer altı korozyonuna etki yapan en 
önemli faktörler:
^ Toprak yapısı ve rutubeti: 
 Elektroliti meydana getirmesi sebe-
biyle korozyonun meydana gelmesin-
deki en önemli faktördür. Yeraltında 
bulunan ve derinliği mevsimlere göre 
değişen yer altı suları toprağı doymuş 
hale getirdiklerinde korozyon yürüye-
cektir. Toprağın nemi arttıkça toprak 
özgül direnci azalır. Bu düşüş %30 ba-
ğıl nemden sonra durur. 
^ Oksijen konsantrasyonu: Top-
rakta oluşacak katodik reaksiyon için 
en önemli girdi oksijendir. Bu oksijen 
aslında havadan gelir ve yer altı suyu 
da çözünmüş halde bu oksijeni taşır. 
Zeminin oksijeni taşıma hızı ile hava 
alabilme derecesi, toprağın cins ve 
yapısına bağlıdır. Kumlu ve dolgu top-
raklar killi olanlara göre daha fazla ok-
sijen taşırlar. 
Boru hatları bilindiği gibi farklı yapıda-
ki araziler içinden geçerler. Dolayısıyla 
her birinin oksijen difüzyon hızı bir di-
ğerinden farklıdır. Zemindeki bu farklı 
havalanma durumu nedeniyle boru 
hattı üzerinde oksijen konsantras-
yon hücresi oluşur. Böylece oksijeni 
az alan bölgeler anot olur ve kumlu 
bölgeden killi bölgeye geçişin hemen 
yakınındaki killi bölge içinde korozyon 
olayı meydana gelir. Boruya mevzii 
olarak yapışan kil parçaları ile yer altı 
suyu tablasının başladığı bölgelerin 
altında anodik bölgeler oluştuğundan 
korozyona sıkça rastlanabilir.  
^ Redoks potansiyeli: Zemin içinde 
ne kadar oksijen konsantrasyonu ol-
duğu bu potansiyelin ölçülmesi ile an-
laşılır. Potansiyelin değeri arttıkça oksi-
jenin varlılığının fazlalaştığı anlaşılır. Bu 
nedenle zeminin koroziflik derecesi 
hakkında en iyi göstergedir. Bu geri-
lim, zemin içine daldırılan platin elekt-
rot ile bir diğer referans elektrot ara-
sıdaki potansiyel farkıdır. Bu esnada 
zeminin pH derecesi de ölçülmelidir.   
Ered = Ep + Eref + 60 ( pH – 7 ) olup 
Ep: platin elektrodun ölçülen potansi-
yeli, 

Eref: kullanılan referans elektrodun hid-
rojen elektroduna göre potansiyelidir. 
Bu potansiyel doygun Cu / CuSO4 için 
316 mV ‘dur.
^ pH derecesi: Toprağın pH değeri, 
oluşan korozyon ürünlerinin çözünür-
lüğü üzerine etki yapar. pH 5-8 ara-
sında ki bir değerde korozyon hızına 
etki söz konusu olmaz. Ancak pH 5’in 
altında ( özellikle organik çürümelerin 
olduğu topraklarda  ) korozyon ürün-
leri çelik yüzeyine çökerek koruyucu 
özellik görevini yapamaz.
^ Zemin özgül direnci: Doğru-
dan toprağın yapısı ve toprak içinde 
çözünmüş halde bulunan iyonların 
konsantrasyonuna bağlıdır. Toprağın 
iletkenliğinin yüksek oluşu, korozyon 
hücreleri arasından geçen akımın 
şiddetini arttırır. Ayrıca zemin rutubeti 
arttıkça özgül direnç azalır. Rezistivite 
sıcaklığa da bağlı olup 0 Co nin altın-
da rezistivite de büyük artış olur. Ge-
nelde zeminler rezistivite değerlerine 
göre koroziflik sınıflandırılmasına tabi 
tutulmuşlardır örneğin özgül direnci 
1.000 ohm.cm’den küçükler çok koro-
zif ,10.000 ohm. cm’den büyükler ise 
az korozif olarak tanımlanır.
^ Mikro organizmalar: Zemin içinde 
bulunan bazı mikro canlıların gelişme-
si sonucu asitler ve sülfürler gibi bazı 
maddeler ortaya çıkar ve bu bileşen-
ler korozyon hızını arttırıcı rol oynar-
lar. Bazı hallerde mikroplar doğrudan 
elektrokimyasal reaksiyonlara da ka-
tılabilirler. Bu işlemler sülfat iyonunun 
sülfür haline redüklenmesi esnasında 
demirin oksitlenmesine neden olur ve 
oluşan korozyon ürünleri içinde bulu-
nan pas yanında FeS de yer alır. Bir or-
tamda biyolojik korozyonun oluşması 
için ise: 
1. pH derecesinin 5-9 arasında olması, 
2. Zemin içinde organik bileşiklerin 
bulunması,
3. Sıcaklığın 40 oC'nin altında seyret-
mesi, 
4. Redoks potansiyelinin anaerobik 
ortamlarda düşüklüğü, gerekir. u
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Sıcak daldırma galvanizleme ile elde edilen kaplama-
lar çeliği korozyona karşı korumakta kullanılan en 
etkili yöntemdir. Kaplama, çelik ile çinko arasında 

metalürjik bir reaksiyon ile meydana gelir. Tipik bir kapla-
ma yapısı şekil 1 ‘de görülmektedir. En üstte % 100 serbest 
çinko içeren  (eta ) tabaka ve altında çelikle bağ oluşturan 
demir- çinko alaşım tabakaları  zeta, delta ve gamma ) gö-
rülmektedir.

Şekil 1 : Tipik sıcak daldırma galvaniz kaplama mikroyapısı

Çelik üzerinde oluşan kaplamadaki alaşım tabakalarının 
oluşmasını etkileyen faktörler sırasıyla;

•	 Çeliğin kimyasal yapısı

•	 Erimiş çinko banyo sıcaklığı

•	 Daldırma süresi

•	 Banyodan çıkış hızı

•	 Erimiş çinko banyosunun kimyasal yapısı

•	 Çeliğin soğuma hızı

Çeliklerin üretimi sırasında oksijeni gidermek için silisyum 
ve alüminyum kullanılır. Bu işleme sakinleştirme adı veril-
mektedir. Galvanizlenecek çeliklerin üretiminde deoksidas-
yon aşamasında alüminyum kullanılmalıdır. Çelik yapısında 
belirli oranlar üzerinde bulunan bazı elementler kaplama 
kalınlığını artırır, yapısını ve görünümünü etkilerler. Bu ele-
mentler öncelikle silisyum, fosfor, karbon, mangan ve sülfür 
olarak bilinirler. Adı geçen elementleri belirli oran üzerinde 
içeren çelikler, galvanizleme sektöründe ‘’ reaktif çelikler ‘’ 
olarak adlandırılmışlardır. Çeliğin kimyasal yapısının kapla-
ma kalitesi üzerinde ki etkileri şunlardır;

•	 Yüzey görünümü

•	 Kalınlık

•	 Yapışma

•	 Korozyon performansı

•	 Boyanabilirlik.  

Şekil 2 : Kaplamaların yüzey özellikleri ( a ) parlak ve pürüz-
süz, ( b ) parlak ve pürüzlü, ( c ) mat ve benekli

ÇELİK YAPISINDA BULUNAN Si ve P ELEMENTLERİNİN 
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Şekil 3 : Kaplamaların yüzey özelliklerine göre mikroyapıları  
( a ) Normal Kaplama, ( b ) Reaktif Kaplama ( sakallı zeta ), 
( c ) Reaktif Kaplama ( sütunsal zeta )

  

Şekil 4 : Silisyum miktarının kaplama kalınlığı ve görünü-
müne etkileri

İlginç olan bir özellik ise çelik erimiş çinko ile temasta iken 
gerçek silisyum miktarı değişken gri kaplama etkinliğine 
sahiptir. Örneğin, silisyum miktarı %0.03’ten düşük ise 
etkisi minimum düzeydedir. %0.03’ten yukarı, reaksiyon 
kademeli olarak artar, %0.08 civarında zirveye ulaşır, son-
rada düşer. %0.1’den %0,3’e kadar olan seviyelerde belirli 
minimum kalınlığı aşmış olarak üretilen silisyum kaplama 
normal olarak iyi yapışkanlık özelliği sağlar. Bir kez silisyum 
miktarı %0.3’ü aşarsa, sıcak daldırma galvanizde alaşım 
katmanı oluşumu hızlanır, böylece kalın ve kırılgan kapla-
ma bir kez daha oluşur. Bu etki Sandalin Eğrisi’ne dayanır. 
Erimiş çinkoya daldırma devri aşırı olmamak koşuluyla, si-
lisyum miktarı % 0.1 ve %0.3 arasında olan çeliklerde daha 
kalın bir kaplama sağlanır fakat kabul edilebilir yapışkanlık 
özelliklerine sahip olurlar. Bu kaplamalar sıklıkla tekdüze 
gümüş renginden donuk griye kadar ya da ikisinin parça 
parça hali gibi değişken özellik gösteren bir şekilde yüzey 
görünümü sergiler. Kaplamanın müteakip yaşlanmasında 
yer yer gümüş ve donuk gri olan görünümler donuk gri-
ye ve siyaha dönüşür. Çünkü bu tarz galvaniz kaplamalar 
standardın belirttiği kaplamalardan daha kalındır, korozyon 
dayanımı ve serbest muhafaza ömrü uzatılmıştır. 

Sıcak daldırma galvaniz kaplamalarda yapışma ve darbe da-
yanımı yüksek olmalıdır. Reaktif çeliklerde ise kötü yapışma 
ve kırılgan kaplama oluşur. Depolama ve sevkiyat sırasında 
çelik yüzeyindeki kaplamaların zarar görmesi muhtemeldir.

Şekil 5 : Silisyum ve fosfor içeren çeliklerde daldırma süresi 
ve çinko sıcaklığına bağlı  kaplama kalınlığı  ilişkisi

Çeliklerde kaplama kalınlığına etki eden elementlerden biri-
de fosfordur. Fosforun çelik içerisindeki değeri % 0,04 üze-
rine çıkması istenmez. Reaktif çeliklerde kaplama kalınlığını 
ve kaplama görünümü kontrol altına almak için fosforunda 
hesaba katıldığı silisyum eşdeğer ( SE ) formülü kullanılır.  
SE = Si + 2.5 P     
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makale

No Grup % Si + P Çinko Kaplama

1

Düşük 
Si+P 
içerikli 
çelikler

Si + P < 
0,03 %

Normal demir-çinko re-
aksiyonu, parlak gümüşi 
görünüm, normal kapla-
ma kalınlığı

2
Sandelin 
çelikleri

Si + P ≥ 
0,03 to ≤ 
0,13 %

Sandelin bölgesi; hız-
landırılmış demir - çinko 
reaksiyonu, mat gri ve 
bazen benekli çinko kap-
lama, yüksek kaplama 
kalınlığı

3
Sebisty 
çelikleri

Si + P > 
0,13 % ≤ 
0,28 %

Sebisty bölgesi; normal 
demir - çinko reaksiyonu, 
soluk gümüşi renk kapla-
ma görünüşü ve ortalama 
kaplama kalınlığı

4

Yüksek 
Si + P 
içerikli 
çelikler

Si + P > 
0,28 %

Hızlandırılmış demir - çin-
ko reaksiyonu, koyu gri 
kaplama görünüşü ve si 
değeri ile artan yüksek 
kaplama kalınlığı

Tablo 1 : Çeliklerin kimyasal yapısının ( sadece silisyum ve 
fosfor ) galvaniz kaplamalar üzerine etkileri

Şekil 6 : a ) silisyum etkisi b ) fosfor etkisi ( ağaç kabuğu )  
c) Fosfor etkisi ( soyulma )

Element % 1.sınıf 
çelikler

2. Sınıf 
çelikler 3. Sınıf Çelikler

Si    £ 
0,03    £ 0,04   0,15 £ Si £ 0,25

Si + 2,5 P    £ 
0,09

   £ 
0,110    £ 0,325

P        £ 0,040

Tablo 2: Galvanize uygun çeliklerin sınıflandırılması 

Standart Kalite 

Erde-
mir 
Kalite 
No

Mn 
(max)

P 
(max)

S 
(max)

Si 
(max)

DIN EN 
10025-2 S235JR 4237 1,4 0,035 0,035 -

DIN EN 
10025-2 S235JR 4437 1,4 0,035 0,035 -

DIN EN 
10025-2 S275JR 4244 1,5 0,035 0,035 -

DIN EN 
10025-2 S355JR 4252 1,6 0,025 0,025 0,55

Tablo 3 : Sıcak daldırma galvanize uygunluk açısından 
Ereğli Demir Çelik A.Ş ‘nin ürettiği  1. sınıf çelikler

Referanslar

•	“ The role of bath alloy additions in hot dip galvanizing 
“  -  Rob White ( IZA )   

•	“ A review of bath alloy additives and their impact on 
the quality of the galvanized coating “  - John Zervoudis 
and Graeme Anderson (Teck Cominco Metals Ltd.)

•	“ Corrosion protection of rolled steel sections using 
hot dip galvanization “  – ArcelorMittal

•	“The inspection of products hot dip galvanized after 
fabrication” – AGA

•	“ Çelik sistemlerin yüzey özelliklerinin sıcak daldırma 
galvaniz kaplamalara etkisi “ – Derya Yaluk

•	 Ereğli Demir Çelik A.Ş Ürün kataloğu 2012 u
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GALDER  üyesi Güneydoğu Galvaniz A.Ş.firmasında yaşanan ta-
lihsiz kaza sonrası,Yaşanan acıyı paylaşmak , olay hakkında bilgi 
almak ve destek olmak amacıyla  yirmi ’ye yakın dernek üyesi ve 

Yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile bir taziye ziyareti düzenlendi. 
02 Şubat 2013 ‘de gerçekleşen GALDER’ in organize ettiği taziye ziyare-
tinde firma sahibi sayın  Abdi KÜLTE ve firmada  yetkililerine başsağlığı ve 
geçmiş olsun dilekleri iletilirken olay yeri ve patlama hakkında bilgi alındı. 
Tesisin görülmesi,  incelenmesi, teknik görüşmeler, İş güvenliği önlemleri  
ve patlamanın olduğu yerde yapılan kaza  incelemesine binaen , Yüksek 
kapasiteli ve modern  bir tesis olmasının yanı sıra tüm iş güvenli önlemle-
rinin alındığı görüldü.
Can kaybı ve yaralanmaya neden olan talihsiz elim kazanın tesiste büyük 
hasar oluşturduğu görüldü.

‘’30.01.2013 tarihinde meydana gelen patlamanın ana sebebinin bacadan Isı 
geri dönüşümü  elde etmek için (ısı geri kazanım ünitesi) ekonomizer monta-
jının yapımı    ve devreye alınması esnasında teknik bir hatadan kaynaklanmış 
olabileceği  ve Galvanizleme prosesinden kaynaklanan bir durum  olmadı-
ğı  müşahade edildi . İşin yapımını üstlenen taşeron mühendislik firmasının 
yetkili ve montaj elemanlarının  da patlama esnasında olay yerinde olduğu  
beyan edildi. Yargı ve inceleme süreci devam ettiği vurgulanan görüşmede 
Kesin sonuç olay yerinde yapılan detaylı teknik incelemeler ve  bilirkişilerce 
yürütülen soruşturma ve inceleme sonrasında netleşecektir.” denildi.
Ziyaret sürecinde Yardımlaşma , dayanışma ve aidiyet duygusu ile dernek 
çatısı altında beraber hareket etme ve paylaşma  ile ilgili  konuların önemi 
vurgulandı. Acıları paylaşma, mağdurun yanında  olmak, destek ve yar-
dımcı olmak  temalarıyla yapılan  görüşmede duygulu anlar yaşandı. Bu  
ve benzer  kazaların bir daha meydana gelmemesi için gerekli önlemlerin 
alınması ve dernek olarak bu çalışmalarda birlikteliğe   zemin ve katkı 
oluşturulması temennileri paylaşıldı. 

Gaziantep - Güneydoğu Galvaniz ’de yaşanan patlama sonrasında
GALDER üyelerinden oluşan heyet TAZİYE ziyaretinde bulundu.

Bu talihsiz kazada hayatlarını kaybeden kardeşlerimize;
Allah’tan rahmet ,Kederli ailelerine, yakınlarına

 ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır;
Yaralı kardeşlerimize ve kaza zade firmamıza 

geçmiş olsun der, acil şifalar diliyoruz.
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"Eurasia MENA Çelik Zirvesi'nin" 
üçüncüsü, 22-23 Ocak 2013 tarihlerinde düzenlendi

EBY International Summit’in 
düzenlediği “Eurasia MENA Çe-
lik Zirvesi’nin” üçüncüsü, 22-23 

Ocak 2013 tarihlerinde Ataköy Shera-
ton Otel, İstanbul’da gerçekleştirildi
Açılışını DÇÜD - Türkiye Demir Çelik 
Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Dr. 
Veysel Yayan ın yaptığı zirveye 23 ül-
keden, yerli ve yabancı 150 kuruluştan 
300’ün üzerinde yetkili katıldı. Zirvede 
Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, 
Avusturya, Belçika, Tayvan, Japonya, 
Hindistan, Umman, İran, Irak, Suriye, 
Mısır, Fas, Cezayir, Rusya, İngiltere, İs-
panya, Lüxemburg, İtalya, Fransa, Su-
udi Arabistan gibi ülkeler yer aldı.
Sektör yetkililerinin katıldığı konfe-
ransta, çelik sektörünün mevcut duru-
mundan geleceğe ilişkin beklentilere, 
tüketici sektörlerden, hurda, enerji ve 
navlun piyasalarının durumuna kadar 
geniş bir yelpazede konularına kadar 
pek çok konu ulusal ve küresel düzey-
de ele alındı.

- Yassı Ürün Sektörünün, Otomotiv ve 
Beyaz Eşya Sektörünün Değişen  
   Talebine Yanıtı, 

- Çelik Endüstrisinde Bugün, 
- Dünya Nüfusu ve Ekonomiye Genel 
Bakış, 

- Uzun Ürün Piyasasında Büyük Tüketi-
ciler: Demiryolu, Yapı Projeleri 
   ve Boru Hatları, 

- Navlun Piyasaları ve Gemi İnşa Sa-
nayindeki Beklentiler: Uluslararası 
Lojistik Çözümleri, Çelik Sektöründe 
Büyüme ve Enerji Arzı, 

- Hammadde Teknolojileri, Girdi Verim-
liliği ve EAO’lu Çelik Üretim Teknolo-
jilerinin yanında, Demir Çelik UygulA-
ama Paneli’nin de yer aldığı etkinlikte
Tata Steel, China Steel Corporation, 
Mechel, Jindal Steel, Nordic Iron Ore, 
ArcelorMittal, Siemens VAI Metals 
Technologies, SMS Siemag, Messer 
Gas gibi yabancı kuruluşlar yanında, 
Erdemir Grubu, Çolakoğlu Metalur-
ji, Kardemir, Yolbulan Baştuğ, Özkan 
Demir Çelik ve MMK Metalurji, Mitaş 
Galvaniz gibi Türkiye’de faaliyet gös-
teren büyük üretici kuruluşlar da zirve 
katılımcıları arasında yer aldı. u
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 İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha 
adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet 
gücüne sahip, bilgi toplumuna dönü-
şen, AB’ye üyelik için uyum sürecini 
tamamlamış bir Türkiye
26 Aralık 2012 tarihinde Çırağan 
Sarayında düzenlenen ‘’Demir Çelik 
ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı” tanıtım top-
lantısında açıklama yapan Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün, Demir Çelik ve Demir Dışı 
Metaller Sektörü Strateji Belgesinde, 
5 farklı hedef için 24 eylem belir-
lediklerini dile getirerek, ‘’Demir Çelik 
ve Demir Dışı Metaller Sektörü Stra-
teji Belgesinin uzun dönemli vizyo-
nu, sektörde yüksek katma değerli 
ürünlerin üretim üssü olmaktır’’ 
dedi.
Demir Çelik ve Demir Dışı Metaller 
Sektörü Strateji Belgesi ile sektörün 
yol haritasını ortaya koyduklarını ve bu 
yolda ilerlemeyi sağlayacak araçları 
da belirlediklerini dile getiren Ergün, 
belgenin hazırlanma sürecinin, ka-
munun, özel sektörün ve sivil toplum 
kuruluşlarının bir arada çalışmasının 
güzel bir örneği olduğunu anlattı.
‘‘Birinci hedefimiz eğer sektör birtakım 
hukuki ve idari düzenlemeye ihtiyaç 

duyuyorsa, bunları gerçekleştirmek. 
Sanayide kullanılan elektrik enerjisi 
girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik 
çalışmalar yürütülecek. 
‘’Yerli girdi kullanımı teşvik edilecek’’ 
 
İkinci hedefleri olan ‘’Üretim Altyapı-
sını Geliştirmek’’ başlığı kapsamın-
da; Kamu yatırımlarında en yüksek 
katma değeri sağlayacak şekilde yerli 
girdi kullanımının teşvik edileceğini 
belirtti.
Rüzgâr Enerjisi yatırım sözleşmele-
rinde, rüzgar türbinleri yatırımında 
yerli girdi kullanımı teşvik edileceğine 
işaret eden Ergün, ‘’Çevreye yöne-

lik olarak atık yok etmeye yönelik 
makine ve ekipman yatırımlarına 
teşvikler uygulanacak”. Bölgesel 
enerji boru hatlarında yerli sac kulla-
nılarak üretilen çelik boruların ve diğer 
yerli malzemelerin kullanımına öncelik 
verilecek. Bu projelerle ilgili yatırımla-
ra vergi indirim teşviki de sağlanabilir, 
bunun üzerinde çalışacağız. Demir 
ve demir dışı cevher aramalarına 
önem verilecek ve maden arama-
ları desteklenecek. Demir-çelik sek-
töründe, enerji verimliliğinin artırılması-
na yönelik proje ve çalışmalara destek 
verilecek diye konuştu.
Strateji Belgesinde ‘’Dış Ticarette 
Aksayan Yönleri Gidermek’’ başlıklı 

‘’Demir Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” açıklandı...

HEDEFLER
Hedef 1: Hukuki ve İdari Düzenlemeleri Yapmak

Hedef 2: Üretim Altyapısını Geliştirmek

Hedef 3: Dış Ticarette Aksayan Yönleri Gidermek

Hedef 4: İnsan Kaynaklarını Geliştirmek

Hedef 5: Ar-Ge Kapasitelerini Geliştirmek

VİZYON
Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektöründe 
Yüksek Katma Değerli Ürünlerin Üretim Üssü  
Olmak.

GENEL AMAÇ
Sektörün Rekabet Gücünün Artırılmasını ve  
Sürdürülebilirliğini Sağlamak.
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üçüncü hedefleri kapsamında ise, Af-
rika ve Orta Doğu ülkeleri gibi riskli ül-
kelere yönelik ihracatta, ihracat kredi 
sigortası uygulamaları yaygınlaştırıla-
cağını dile getiren Ergün, düşük fiyatlı 
ithal ürünlerin yerli üreticilerin üzerinde 
oluşturduğu fiyat esaslı baskının ber-
taraf edilmesi yönündeki çalışmaların 
sürdürüleceğini söyledi.
Bakan Ergün, özellikle inşaatlar-
da kullanılan demir, boru ve diğer 
ürünler başta olmak üzere güvenli 
veya teknik mevzuata uygun olma-
yan ithal ve yerli ürünler için daha 
etkin denetimlerin yapılacağını be-
lirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Son 4 yıl içinde yassı çelik üretim ka-
pasitesinin tüketim seviyesinin üzerine 
çıkması da dikkate alınarak, sektörün 
ithalatta karşılaştığı haksız rekabet un-
surlarının önlenmesine yönelik tedbir-
lerin uygulanmasına devam edilecek. "
Dördüncü hedefimiz olan “İnsan 
Kaynaklarını Geliştirmek” başlığı 
altında 2 eylem belirlenmiştir. Öncelik-
le orta kademe nitelikli eleman eksik-
liğini gidermek için eğitim programları 
düzenlenecektir. Özellikle meslek 
liselerinde döküm ve modelcilik 
gibi bölümlere özel bir önem veri-
lecek. 
50 veya daha fazla işçi çalıştıran iş-
yerleri yüzde 3 özürlü çalıştırmakla yü-
kümlüdürler. Buradaki 'yeraltı ve su altı 
işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz’ 
istisnasına, ağır sanayi olarak ka-
bul edilen demir-çelik ve demir 
dışı metaller sektörü de ilave edi-
lecek. 
Beşinci ve son hedefimiz ‘Ar-Ge 
Kapasitelerini Geliştirmek’ başlığı 
altında ise, atıkların analizini yapa-
cak laboratuvarların sayısı ve niteliği 
artırılacak. Çevre analizleri için akre-
dite laboratuvar eksikliği giderilecek. 
 

‘’Dışardan temin edilen yüksek 
teknolojili ürünlerin üretilmesi 
için büyük adım atmış olacağız’’ 
 
Ar-Ge desteklerinin, sanayinin ihtiya-
cı olan diğer araştırma ve iyileştirme 
faaliyetlerini de kapsayacağına işaret 
eden Ergün, demir-çelik sektörün-
de çevre kirliliğinin azaltılmasına 
ve atıkların değerlendirilmesine 
yönelik projelerin destekleneceği-
ni söyledi.

Bakan Ergün, Avrupa Parlamento-
su’nun, çelik sektörünü korumak için 
13 Aralık’ta AB Komisyonu’na bir öner-
ge sunduğunu anımsatarak, bu öner-
gede sektörün öneminin, sektör için 
yapılması gerekenlerin, sektöre yöne-
lik teşvik mekanizmalarının devreye 
girmesi gerektiği gibi önemli bilgilerin 
olduğunu anlattı.
Strateji Belgesindeki eylemlerin, de-
mir çelik ve demir dışı metaller sektö-
rünün üretim zincirinin her halkasına 
hitap ettiğine işaret eden Ergün, ‘’Bu 
eylemler, üretimde yerli girdi kullanım 
oranını artıracak, katma değeri yüksek 
ürünlerin ağırlıklı olarak yerli üretim-
den karşılanmasını sağlayacak ve dış 
ticaret dengemizi olumlu yönde geliş-

tirecek eylemlerdir. Bu eylemlerin ha-
yata geçmesiyle, yurt dışından temin 
ettiğimiz yüksek teknolojili ürünlerin ül-
kemizde üretilmesi için büyük bir adım 
atmış olacağız. Strateji Belgesinde yer 
alan eylemler, dünya standartlarında 
rekabetçi bir sektör oluşturma karar-
lılığımızı açıkça göstermektedir" diye 
konuştu.
‘’Yoluna güven ve istikrar içinde 
devam eden bir Türkiye’’
2002 yılında 36 milyar dolar olan 
ihracatın, 2012 yılında 150 milyar 
dolar seviyesine ulaşmasının, bu re-
kabetçiliğin ve dinamizmin açık bir 
göstergesi olduğuna değinen Ergün, 
Türkiye’nin büyük potansiyelinin açı-
ğa çıkmasında, demir-çelik sektörü 
önemli bir rol oynayacağını kaydetti.
Bakan Ergün, 2011 yılındaki 135 mil-
yar dolarlık ihracatın 22 milyar dolarlık 
kısmının demir-çelik ve demir dışı me-
taller sektörüne ait olduğunu anımsa-
tarak, yine bu sektörün 2011 yılında 
55-60 milyar dolar gibi önemli bir dış 
ticaret hacmine ulaştığını belirterek 
konuşmasını sürdüren Bakan Ergün, 
son olarak basın mensuplarının soru-
larını yanıtladı. Toplantı tüm davetlile-
rin katıldığı öğle yemeği ile sona erdi.u






