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Crowning The Steel   
 

We protect all the steel parted equipment 
against corrosion with over half a century’s  
experience. We serve to the construction,  
automotive, marine and energy sectors by a  
7m X 2,5m X 2m sized pot. 
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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

önsöz

M. Cihan YILDIRIM
GALDER Yönetim Kurulu Başkanı

yk@galder.org.tr

Değerli okuyucularımız,

Yaz dönemiyle beraber inşaat sektöründe oluşan hareketlilik sektö-
rümüze de yansıyor.  Bu yükseliş sektörümüzün bilirliğinin artmasına 
paralel olarak daha büyük boyutlara ulaşacaktır. Doğaya dost koroz-
yon koruma yöntemi olan sıcak daldırma galvanizin yaygınlaşması 
aynı zamanda bir sosyal sorumluluktur. Birleşmiş Milletler Çevre 
Konferansı'nda alınan kararla kabul edilip, 41 yıldır Dünya Çevre 
Günü günü  olarak kutlanan 5 Haziran, küresel ısınmanın ağır sonuç-
larıyla her geçen yıl daha da önem kazanıyor. Toplumda herkesin elin-
den geleni yapması, çevreye duyarlı davranmasıyla doğanın gelecek 
nesillere en güzel haliyle aktarılabileceğine inanıyorum. 

Dernek olarak sektörümüzü yaygınlaştırmak için yapacağımız tanıtım 
çalışmalarına önceki sayıda değinmiştim. Fuar dizimize 6 – 9 Haziran 
2013 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşecek WIN- World of Industry Uluslararası Makina İmalatı ve 
Metal İşleme Teknolojileri Fuarı’yla başlıyoruz. Metal İşleme-Metalwor-
king”, “Kaynak-Welding” ve “Yüzey İşleme- SurfaceTreatment” sektör-
lerini bir çatı altında toplayan fuardaki stadımızla yerli yabancı binlerce 
ziyaretçiye kapılarımızı açıyoruz. 

Aynı fuarda 123 yıllık geçmişe sahip Alman Mühendisler Birliği - VDMA 
ile ortak bir panele imza atıyoruz. Dünya çevre gününden hareketle 
yapılacak panelde “Sürdürülebilirlik” konusu ele alarak sektörümüzün 
çevreci yüzünü tanıtmayı amaçlıyoruz. 8 Mart Cumartesi günü Mar-
mara Toplantı Salonu’nda saat 13.30’da yapılacak panelde sizleri de 
aramızda görmeyi diliyorum. 

Saygılarımla,
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2 Genel Galvanizciler Derneği

İÇİNDEKİLER

2 ayda bir yayınlanır ücretsizdir Sektörden Haberler

3 // Çinko ihracatımız % 490 arttı
Gök-er Group yönetim kurulu üyesi Selim Ergüder bu yıl Metal Bülten 
tarafından 17’ncisi düzenlenen “Geleneksel çinko ve onun pazarları” 
(Annual Zinc and its markets) seminerine konuşmacı olarak katıldı.  
Ergüder, çinko ihracatının 7 yılda ıslak metrik ton bazında yüzde 490 
arttığını dile getirdi.
 
4 // WIN- World of Industry Fuarı 6 Haziran’da Başlıyor
“Metal İşleme-Metalworking”, “Kaynak-Welding” ve “Yüzey İşleme- 
SurfaceTreatment” sektörlerini bir çatı altında toplayan WIN- World of 
Industry Uluslararası Makina İmalatı ve Metal İşleme Teknolojileri Fuarı 

6 // GALDER, VDMA ile Ortak Panele İmza Atıyor
GALDER ve Alman Mühendisler Birliği - VDMA ile ortak bir panele imza
atıyor. Dünya çevre gününden hareketle 8 Haziran’da yapılacak panel,
“Sürdürülebilirlik” konusu işliyor. 

10 // Çelik ihracatçıları birliği'nden ar-ge ve inovasyon atağı
"Çelik Sektörü Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi”ni hayata geçirmek üzere 
çalışmalara başlayan Çelik İhracatçıları Birliği, düzenlediği çalıştayla ilk 
adımı attı.

11 // Galvanizlemede kaliteli kaplama ve düşük Maliyette flaksın etkisi
Dr. Karip Yıldırım’ın kaleminden flaks kullanmanın sağlıklı bir kaplama
ve galvaniz maliyetine nasıl etkisi karşılaştırmalarla aktarılıyor

Röportaj

14 // Bir Başarı Öyküsü : Berdan Cıvata
Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsiyle keyifli bir röportaj

Kapak Konusu

18 // “Emanet” e Sahip Çıkalım; Doğayı Koruyalım
Doğa bize sadece “emanet”. Bizim görevimiz onu korumak, doğal kay-
naklara sahip çıkmak ve en iyi şekilde gelecek nesillere devretmekti. 
Oysa düşünmeden yapılan çalışmalar ve tüketimlerle ona o kadar çok 
zarar verdik ki o da tepkisini “Küresel Isınma”yla bizlere gösterdi. 

İş Dünyası

22 // Eşdeğerlilik Bilinci – Prof. Dr. Tekin Arda
“Eşdeğerlilik bilinci; yeni birikim sisteminin kurallarına uyumdur.
Diğer bir ifade ile; mal ve hizmet alışveriş kurallarının, yeni bir oluşumla 
modernleşmesidir.
 “Alın teri ve akıl ekonomisi” önem kazandı.

28 // Darb-ı Mesellerle İş Yönetmek - Bünyamin Halaç
İş dünyasında sözün gücü ,kısa ve öz konuşmanın önemi …
Başarıya giden yol etkili iletişimden geçer. Tatlı söz yılanı deliğinden
çıkarır. Biz Anadolu da yaşayan insanlar sözel geleneğimiz açısından
dünyanın en şanslı insanlarıyız.

30 // Çinkoda tehlike çanları - Alim Kınoğlu
Son günlerde ithalatçı firma stoklarında çinko azaldığı ve çinko teda-
riğinde sıkıntı yaşandığı yönünde duyumlar alıyoruz. Galvaniz sektö-
rünün bel kemiği durumundaki çinkonun sıkıntıları sektörümüzü de 
doğrudan etkiliyor.

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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sektörden haberler

Gök-er Group yönetim kurulu üyesi Se-
lim Ergüder  bu yıl Metal Bülten tarafından 
17’ncisi düzenlenen “Geleneksel çinko ve 
onun pazarları” (Annual Zinc and its mar-
kets) seminerine konuşmacı olarak katıldı. 
Amsterdam’da gerçekleşen etkinlikte 
çinko pazarının ülkemizdeki durumunu 
değerlendiren Ergüder, çinko ihracatının 7 
yılda ıslak metrik ton bazında yüzde 490 
arttığını dile getirdi. Selim Ergüder konuş-
masında galvaniz sektörüne de değindi.

  Çinko endüstrisinin paydaşlarını bir 
araya getiren “Geleneksel çinko ve onun 
pazarları” semineri 6 – 8 Mayıs tarihlerin-
de Amsterdam’da yapıldı. Madencilerden 
yatırımcılara, galvanizcilerden oksit üretici-
lerine, imalatçılardan nihai tüketiciye kadar 
birçok sektörden yöneticileri bir araya 
getiren etkinlikte uzun vadede çinkonun 
karşılaşacağı stratejik sorunlar ele alındı, 
tüketimdeki son trendler ve gelişmeler 
paylaşıldı. Seminere konuşmacı olarak 
davet edilen Gök-er Group yönetim ku-
rulu üyesi Selim Ergüder, çinko pazarının 

Türkiye’deki durumunu ve çinko ihracatını 
ele aldı. 
  Polimetalik madencilik üretiminin 
Türkiye’de birkaç bölgede yapıldığını söy-
leyen Selim Ergüder, çinko ve kurşunun 
ilk sırada yer aldığını vurguladı. Biga Yarı-
madası, doğu ve orta Karadeniz ile güney 
Akdeniz’in sülfat bazlı madenlerde lider 
bölgeler olduğuna değinen Ergüder, Oksit 
bazlı çinko ve kurşun maden yataklarının 
Orta Anadolu’da konuşlandığını belirtti. 
Türkiye’deki kurşun ve çelik oluşumlarının 
yüksek kalitede gümüş elementi içerdiği-
ne de dikkat çekti.
  2003 – 2010 yılları arasında cevher ve 
konsantrasyonları ihracatı verileri değer-
lendiren Selim Ergüder sözlerine şu şekil-
de devam etti:

“10 yıl önce 79 bin ıslat metrik ton ihraç 
edilirken, 2010 yılına b aktığımızda bu 
miktar 391 bin ıslak metrik tona ulaşmıştır. 
Başka bir deyişle çinko ihracatımız 7 yılda 
yüzde 490 artmıştır. LME fiyatlarının üretim 
ve yatırım kararlarında güçlü bir etkisi var 
ama uzun vadede bakış açıları da önemli-

dir. 2014 yılı itibariyle hayata geçecek yeni 
projeler çinko ve kurşun üretiminde artışı 
beraberinde getirecektir.  Konuşmasında 
Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında 
da bilgilendirme yapan Ergüder, galvaniz 
sektörüne ait verileri de paylaştı. Konuyla 
ilgili olarak şunları söyledi:
   “Türkiye’de sıcak daldırma galvaniz kap-
lama yapan 35 firma bulunuyor ve yılda 1 
milyon 200 bin ton kapasiteyle çalışıyorlar. 
Sektör yılda yaklaşık 100 bin ton çinko 
tüketiyor. Ülkemizde kişi başına düşen 
galvanizli çelik oranı %6- %7 oranında 
seyrederken Avrupa’da %45’tir. Bu neden-
le firmalar henüz üretim kapasitelerinin 
altında faaliyet gösteriyorlar.”

Çinko ihracatımız % 490 arttı
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sektörden haberler

WIN World of Industry Fuarı 6 
Haziran’da Başlıyor

“Metal İşleme-Metalworking”, “Kaynak-Welding” ve “Yü-
zey İşleme- SurfaceTreatment” sektörlerini bir çatı altında 
toplayan WIN- World of Industry Uluslararası Makina 
İmalatı ve Metal İşleme Teknolojileri Fuarı 6 - 9 Haziran 
2013 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşecek. İlgili sektörlerdeki son dönem 
trendleri ve gelişmeleri sergilemek üzere önde gelen çok 
sayıda yerli ve yabancı şirket bir araya gelecek. 

Bugüne kadar, T.C. Bilim, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
TOBB, OAİB, KOSGEB, VDMA-Alman Mühendislik Fede-
rasyonu dahil, 30’u yabancı olmak üzere toplam 82 ku-
ruluş tarafından desteklenmiş olan fuara bu yıl, GALDER 
(Genel Galvanizciler Derneği) ve GAZDER’den (Sınai ve 
Tıbbi Gazcılar Derneği) iki yeni destek daha geldi.

Fuarda, Türkiye Ekonomi Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 
Odası ve ilgili dernek ve birliklerle işbirliği  ile ulusal ve 
uluslararası düzeyde verimli ve etkin bir alım programı dü-
zenlenecek. Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle bu yıl fuara, 
Azerbaycan, Cezayir, Hırvatistan, Mısır, Gürcistan, İran, 
Irak, Ürdün, Kazakistan, Libya, Fas, Polonya, Romanya, 
Rusya, Sudan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekis-
tan gibi seçkin ülkelerden yüksek sayıda alım heyetleri 
davet edildi ve İstanbul Sanayi Odası tarafından da çeşitli 

eşleştirme faaliyetleri ve görüşmeler düzenlenecekltir. Ka-
tılımcı olarak yer alacak başlıca ülkeler, Bulgaristan, Çin, 
Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Hindistan, 
İran, İtalya, Hollanda, Slovenya, Güney Kore, İspanya, Sri 
Lanka, Tayvan olarak açıklanırken; Almanya, Hindistan, 
İtalya, Kore ve Tayvan’ın da ülke pavyonlarıyla fuarda yer 
alacaklar.

Başta otomotiv ve beyaz eşya olmak üzere, enerji, elekt-
rik/elektronik, reklam, inşaat ve diğer bazı yüzey işlem 
teknolojileri ve galvaniz kaplamanın kullanıldığı daha bir-
çok sektörden ziyaretçinin bu ticari platformda verimli iş 
ortaklıkları kurma fırsatı bulacaklar. Sanayi makinalarının 
parçalarının temizlenmesi ve yüzey temizleme konuları 
imalat sektöründe gitgide daha fazla önem kazanması 
nedeniyle, bu yıl da “Yüzey Temizleme Özel Sunumu”nun, 

“parts2clean” ile işbirliği içerisinde ikincisi düzenlenecek.

“Yüzey Temizleme Özel Sunumu”  
WIN Yüzey fuarında oldukça ilgi 
görecek.
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sektörden haberler

// WIN Metalworking-Metal işleme 
Fuarı’nda “İş Güvenliği,  Sağlığı ve 
Çevre Özel Bölümü”

Başta otomotiv ve beyaz eşya 
olmak üzere, enerji, elektrik/elekt-
ronik, reklam, inşaat ve diğer bazı 
yüzey işlem teknolojileri ve galva-
niz kaplamanın kullanıldığı daha 
birçok sektörden ziyaretçinin bu 
ticari platformda verimli iş ortaklık-
ları kurma fırsatı bulacaklar. Sanayi 
makinalarının parçalarının temiz-
lenmesi ve yüzey temizleme konu-
ları imalat sektöründe gitgide daha 
fazla önem kazanması nedeniyle, 
bu yıl da “Yüzey Temizleme Özel 
Sunumu”nun, “parts2clean” ile 
işbirliği içerisinde ikincisi düzenle-
necek. 

//  WIN Metalworking-Metal işleme 
Fuarı’nda “İş Güvenliği,  Sağlığı ve 
Çevre Özel Bölümü”

İş güvenliği konusunun, bu yıl 
da WIN Metal İşleme Fuarı gün-
deminde yer alacağı ve TİGİAD 
(Türkiye İş Güvenliği İş Adamları 
Derneği) ile işbirliği içerisinde 
ikincisi düzenlenen “İş Güvenliği, 
Sağlığı ve Çevre Özel Bölümü” 
nün fuara önemli bir katma değer 
sağlayacak..

//  WIN Welding-Kaynak Fuarı mo-
dern kaynak teknolojileri dünyası-
nı sergileyecek.

Birçok sektörde önemli bir yapı 
taşı oluşturan kaynak, kesme ve 
birleştirme sektörünün Türkiye ve 
Avrasya Bölgesi’ndeki önemi ve 
rekabet gücü nedeniyle fuarın bu 
bölümünün de büyük ilgi görecek. 
Bu bölümün, işletmelerin kulla-
nabilecekleri en son teknolojileri 
sergilemesinin yanı sıra kaynak ve 
kesme alanlarında çeşitli makina-
lar, sistemler ve yazılım çözümleri 
de sunulacak.

// Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi 
Endüstriye Rehberlik edecek.

Yıllardır WIN Fuarlarına paralel 
olarak düzenlenen “Endüstriyel 
Etkinlikler Zirvesi”  günümüzün 
rekabetçi ve ileri teknolojilerin 
değerlendirilmesine yönelik yine 
mükemmel bir tartışma platfor-
mu sağlayacak. Fuar bu yıl da 
çok sayıda konferans, panel, 
kurumsal faaliyet ve çözümlere 
ev sahipliği yapacak. Avrasya 
Bölgesi’ndeki en önemli ekonomi 
forumlarından birisi olarak, önde 
gelen işadamlarının, bilim insan-
larının, akademisyen, politikacı 
ve gazetecinin bir araya gelerek 
fikir alışverişinde bulunmalarına 
olanak sağlayacak.
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sektörden haberler

// GALDER, VDMA ile Ortak Panele İmza Atıyor

Ülkemizde galvaniz sektörünün sözcüsü Genel Galva-
nizciler Derneği – GALDER ve Avrupa’nın en büyük ve 
en önemli sanayi kuruluşlarından biri haline mühendislik 
sektöründe 3.100 firmayı temsil eden Alman Mühendisler 
Birliği - VDMA ile ortak bir panele imza atıyor. Dünya çevre 
gününden hareketle yapılacak panel, “Sürdürülebilirlik” 
konusu işliyor. 

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde, WIN- World 
of Industry Uluslararası Makina İmalatı ve Metal İşleme 
Teknolojileri Fuarı etkinlikleri çerçevesinde 8 Haziran’da 
yapılacak panele katılımın yoğun olması bekleniyor.  

Marmara Toplantı Salonu’nda saat 13:30’da başlayacak 
Sürdürülebilirlik Paneli’nde ilk sözü Der VDMA Teknik 
Müdürü Dr. Martin Reister’in alacak. Sunumuyla Yüzey 
Teknolojileri pazarındaki son trendleri paylaşacak olan 
Reister’in ardından GALDER Genel Sekreteri S. Burcu Ak-
man “Sürdürülebilir Gelişim İçin Sıcak Daldırma Galvaniz” 
konulu sunumunu yapacak. Son olarak Dürr EcoClean 
kimyasal parçaların temizliği ve sürdürülebilirlik konusunu 
ele alacak. 

Konuşmaların ardından yapılacak oturumla “sürdürülebilir 
gelişim” sektörler bazında irdelenecek. Katılımcılardan 
gelecek soruların yanıtlanmasını takiben panel 15:00’te 
sona erecek.

GALDER Win Fuar’ında

 

6 – 9 Haziran tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Win 
World of Industry dünyanın 4 bir yanından gelecek ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanıyor.  
Tüm dünyanın merakla beklediği fuarda derneğimiz 5. Hol A 110’daki standıyla ziyaret-
çilere kapılarını açıyor. Galvanizin çevreci oluşundan hareketle hazırlanan 20m2' lik doğa 

temalı standla sektörümüzün tanıtım çalışmaları devam ediyor.

AKMAN CONDOMINIUM, KONYA YOLU NO: 84/206,
 BALGAT / ANKARA / TURKİYE

Tel: +90 312 2875510 Fax: +90 312 287 55 29,
 www.animetal.com.tr                        isik@animetal.com.tr

Western Technologies-USA 
Galvaniz Fõrõnlarõ

Pilling-Almanya
Galvaniz Ocaklarõ 

Soprin-İtalya
Galvaniz Kimyasallarõ
¥Asidik yağ alma - Hydronet
¥Asit buharõ šnleyici - Antivapor
¥Asit inhibitšrŸ - Ironsave
¥Nikel tuzlarõ içeren flaks katkõsõ Ð Filmflux
¥‚inko patlamasõ ve sõçramasõnõ engelleyen 
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sektörden haberler

 

Ar-Ge ve inovasyon tüm sanayi alanlarının gelişiminde ve 
sektörlerin ülke ekonomisi için yaratacağı katma değerde 
büyük önem taşıyor. Bu amaçla ve İstanbul Kalkınma 
Ajansı'nın desteği ile "Çelik Sektörü Ar-Ge ve İnovasyon 
Merkezi”ni hayata geçirmek üzere çalışmalara başlayan 
Çelik İhracatçıları Birliği, düzenlediği çalıştayla ilk adımı 
attı.  
 
Çelik sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması, ürün 
çeşitliliği ve niteliğinin artırılması, sektör firmalarına daha 
fazla hizmet verilebilmesi amaçlanan merkez için üretici 
firmalar, üniversiteler, denetim firmaları ve STK temsilcileri-
nin katılımıyla ilk çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Dernek 
Genel Sekreterimiz S. Burcu Akman’ın da katıldığı toplantı 
9 Mayıs Perşembe günü Radisson Blu Conference & 
Airport Hotel’de yapıldı. 

Çelik sektörünün Ar-Ge, inovasyon ve test analiz alanların-
daki mevcut ve gelecek dönemdeki ihtiyaçlarının araş-
tırılması ve çözümler sunulabilmesi amacıyla kurulacak 
merkezin Türkiye ve dünyada örnek olması da hedefleni-
yor. "Çelik Sektörü Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi”nin ayrıca 
çeliğin bağlı sektörleri olan otomotiv, kimya, maden gibi 
alanlar için Türkiye ve çevre ülkeler açısından bir çekim 
merkezi haline gelmesine de katkı sağlaması planlanıyor.
 
Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi için gerçekleştirilen ilk 
çalışma toplantısında; sektördeki tüm firmaların ortak 
sorunu olan atık yönetimi ve enerji yönetimi konularının ele 

alınabileceği vurgulandı. Ayrıca merkez kapsamında kuru-
lacak laboratuarların da yapılacak testlerin hızlandırılması 
için önemli bir adım olduğu belirtildi. Tüm bu süreçlerin 
sürdürülebilir olması adına; çelik sektörü için gerekli olan 
yeni elemanların eğitimle desteklenmesi, bunun için de 
sanayici ve üniversite işbirliğine dikkat çekildi.
 
Çelik Sektörü Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi için fizibilite 
ve planlama çalışmalarını değerlendiren Çelik İhracatçı-
ları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci "Piyasa 
daraldıkça sektörümüzün yeniliklere olan ihtiyacı giderek 
artıyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu merkez 
için duyulan ihtiyacın da farkındayız. Şu an özellikle KOBİ 
niteliğindeki şirketlerimiz Ar-Ge ve inovasyon için gere-
ken yatırım için zorlanıyor ancak bu merkez sayesinde 
birbirimize inanarak birlikte hareket etmeyi öğreneceğiz. 
Ayrıca sektörümüzün ilk ortak çalışması olan bu merkez 
için Çelik İhracatçıları Birliği olarak adım atmış olmaktan 
dolayı mutluluk duyuyoruz. Böylece hem kendi görevimizi 
yerine getirmiş olacağız hem de sektörümüzün başarılı 
işler yapmasına fırsat tanıyacağız. Merkezimizin ülkemiz 
ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağına inanıyo-
rum.” dedi.

//  ÇELİK İHRACATÇILARI 
BİRLİĞİ'NDEN AR-GE VE 
İNOVASYON ATAĞI
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// GİRİŞ

Her sanayii sektöründe, ürünün 
kalite ve kullanım ömründen ödün 
verilmeden,  malzeme üretim 
maliyetlerinin düşürülmesi için daha 
neler yapılabileceği konusunda 
araştırmalar ve çalışmalar sürekli 
gündemdedir. Bu açıdan demir çelik 
sanayiinde de ilginç gelişmelere 
ulaşılmıştır.Özellikle demir çelik 
malzemelerinin maliyetini düşürürken, 
kullanım ömrünü uzatmak için dış 
etkilere karşı çinko ile kaplanması 
ön plana çıkmıştır. Elbette çinko ile 
kaplanmasının da bir maliyeti, bir 
bedeli vardır. Bu anlamda maliyeti 
düşürmek için, her bir işlem 
kademesinde düşük maliyete önem 
verilmektedir. 

Galvaniz işlemlerinde maliyeti 
düşürürken, kaliteyi arttırma 
açısından en önemli adımlardan 
birisi kaplama anında oluşan dros 
ve kül miktarını azaltmak ve hatasız 
kaplama oranının yüksek olması 
hedeflenmektedir.

Galvanizlemede çinko kaplanan 
yüzeyde, kaplamanın sağlıklı 
olması ve kaplanmış çinko ile ana 
malzemenin birbirine iyi tutunması 
için şunlara dikkat edilmelidir:

Kaplanan yüzeyin son derece temiz 
olması

• Elde edilen kaplanacak temiz 
yüzeyin erimiş çinkoya dalana kadar, 
flaks kullanılarak korunması

• Elde edilen temiz yüzeyin erimiş 
çinkoya dalana kadar korunmasının, 
galvaniz maliyetine etkisinin büyük 
olduğu herkesçe bilinir ancak 
galvanizcilerin birçoğu temiz 
yüzeyi korumak için kullanılması 
gerekli flaks adımını olmasa da 
olur gibi düşünerek bu adımı yerine 
getirmezler. Bazı galvaniz tesisleri 
de bir süre sonra kirlenen flaksi, ne 
yapacaklarını ve nereye vereceklerini 
bilemedikleri için bu adımdan sorun 
yaşarlar, geçici olarak kullanmaktan 
vazgeçerler. Ama bu da çözüm 
olmadığından, flaks kullanmaya 
tekrar başlarlar. Bu çalışmada flaks 
kullanmanın sağlıklı bir kaplama ve 
galvaniz maliyetine nasıl etki ettiği 
üzerinde durulacaktır. 
Konunun önemi, 
flaks kullanılarak 
yapılan galvanizi, 
flaks kullanılmadan 
yapılan galvaniz 
ile kıyaslanarak 
anlatılacaktır.

// FLAKSIN 
GALVANİZLEME KALİTESİNE VE 
MALİYETİNE ETKİSİ NEDİR?

Galvanizleme işlem adımlarından 
asit temizleme ile yüzeydeki 
oksitlerin alınmasından sonra, 
parçanın galvaniz kazanına girene 
kadar korunmasının en etkili yolu 
flaks ile kaplanmasıdır. Bu işlemde 
flaks, atmosferdeki oksijenin parça 
yüzeyine geçişine yeterli bir süre 
mani olur. Asitleme ile temizlenen 
yüzey, hemen flaksa daldırıldığında 
oluşan önemli olayları aşağıdaki gibi 
sıralayabiliriz:

• Flaks ile kaplanmış yüzey uygun 
bir sıcaklıkta kurutulduğunda parça, 
erimiş çinkoya dalınca flaks içindeki 
suyun ani buharlaşmasından dolayı 
oluşan patlamalar engellenmiş ve 

çinko oksit oluşması azaltılmış olur. 

• Aynı zamanda parça çinkoya 
dalarken yüzeydeki flaks hızla eriyip 
yüzeyden uzaklaşırken, etraftaki 
oksitleri içine alarak flaks içindeki 
nişadırın buharlaşmasına neden olur. 
Bu şekilde hızla çinko yüzeyinden 
uzaklaşarak kaplama işlemini 
hızlandırır ve yüzeye kül yapışmasını 
engeller.

• Kaplama işlemi daha kısa sürede 
gerçekleşir. . 

• Netice olarak süreye bağlı dros ve 
kul oluşumu azalır.

Asitleme ile yüzeyi temizlenen parça, 
çinkoya dalarken oluşan flaks reaksiyonları 
Şekil-1’de verilmektedir.

// Galvanizlemede Flaks 
Kullanılmadığı Durumda, 
Galvanizleme Sürecinde Oluşan 
Reaksiyonlar: 

Kaplanacak parçanın asitle 
temizlenmesini takiben durulama 
suyuna daldırıldıktan sonra, 
galvanizlemek için kurutulması, 
yüzeyinin çok hızla oksitlenmesine 
neden olur. Yüzeydeki demir oksitler 
çinko içinde doğrudan drosa dönüşür. 
Kurutulmadan çinkoya daldırılırsa 
parça yüzeyi süreye bağlı olarak hem 
oksitlenir hem de yüzeydeki su, 

Bir diğeri ise; asitten çıkan parça 
doğrudan galvanizlemeye giderse, 
parça yüzeyindeki asit reaksiyonu 

Dr. Karip Yildirim

Hül-Ga Metal LTD.

Tel: 262 7281406  
Fax: 262 7281407
hulgametal@hul-ga-metal.com, 
http://www.hül-ga-metal.com

GALVANİZLEMEDE KALİTELİ 
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Sekil-1. Galvanizleme İşlemi Sırasında Parça yüzeyindeki Flaks 
Reaksiyonları
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devam ederek kazan yüzeyine yaklaştıkça sıcaklık 
yükselmesinden dolayı hızlanır, demir klorür oluşumu artar. 
Asitten çıkınca birlikte taşıdığı demir klorüre eklenerek 
dros miktarı çoğalır. Çinko demir ara yüzeyini aktive eden 
nişadır da olmayınca kül yapışması ve kaplama hataları 
artar, çinko sarfiyatı fazla olur. 

// Flaks Kullanımında Dikkat edilmesi Gereken 
Koşullar: 

Temiz yüzeyi korumak için mutlaka flaks kullanılmalıdır. 
Ancak kullanılan flaksın da kompozisyonun iyi seçilip, 
en uygun bome’de hazırlanması önemlidir. Galvanizi 
etkileyecek safsızlıklardan arındırılmış olmalı, kulanım 
sonucu oluşan flakstaki demir oranı mümkün mertebe 
5 gr./l’den az tutulmalıdır. Dros oluşumunun %5’lik kısmı 
galvaniz kazanından, %95’i ise diğer yerlerden gelir. % 
50 – 55’lik bölümü doğrudan galvanizlenen parça yüzeyi 
ile taşınan demir bileşiğinden oluşur. % 40 – 45’i ise 
galvanizlenen parçadan kaynaklanmaktadır [1].

"Flaks ile taşınan demir yüzdesine bağlı olarak oluşan 
dros miktarı, aşağıdaki formül (1) ile tesbit edilebilir."

   

 A = B / C    (1)      

A = Flaks içinde ki taşınan demir iyonları ile oluşan dros  
miktarı (=0,4536 Kg.)

B = kaplanan malzeme miktarı X  flaks içindeki  % Fe 
iyonu

C = 3000 X ortalama kaplama kalınlığı micron (= 25,4 
milimetre)

// Flaks Kullanımının Maliyete Etkileri:

Flaksın işletmeye maliyeti çok düşüktür. Buna karşılık, 
kaplamanın hatasız olarak yüzeye iyi yapışması ve 
hatalı kaplama oranının azalmasına bağlı olarak; ilave  
iş gücü, kaplama masrafı, ve zaman kaybı yönlerinden 
önemli ölçüde olumlu katkı sağlar. Bunlara ilaveten, kül 
ve dros oluşumunun  azalması ile çinko sarfiyat oranının 
azalmasını sağlayarak galvaniz maliyetini düşürür.
// Bir örnek ile açıklarsak: 

Galvanizlemede flaks kullanılmadığını ve durulama 
yapılmadığını durumlarda: 

Asit temizleme sonucunda, 1000 Kg. çeliğin yüzey 
temizliği için ortalama, 3,6 - 4,2 galon (3,78 L/Galon) % 
32'lik hidroklorik asit kullanılmış olur [3]. Bu malzemenin 
yüzey temizliği neticesinde yaklaşık malzeme ağırlığının 
% 0,35 kg. kadarı demir çözeltiye girer. Buradan hareketle 
her ton malzemenin galvanizlenmesi sonucu tüm demir 
galvaniz kazanına taşınırsa yaklaşık 50 Kg. veya daha 
fazla dros oluşur.

Galvanizlemede flaks kullanılmayıp, sadece durulama 
yapıldığı hallerde:

Yüzeyi temizlenmiş malzeme durulama suyuna 
daldırılmak suretiyle galvanizlenerek parça yüzeyinde 
taşınan demir iyonlarının miktarı azaldığı için, dros 
oluşumu azalır ancak çinko içine dalana kadar oluşan 
demir oksitten dolayı yine de oluşacak dros ve kul miktarı 
yüksek olur.

Galvanizlemede durulama sonrası flaks kullanıldığında:

Durulama işleminden sonra parça yüzeyinde kalan 
demir tozları ve demir iyonlarının önemli bir kısmı flaks 
çözeltisine daldırılınca flaksta kalır.  Galvanizlenecek 
parça yüzeyinde taşınan demir tozları ve iyonları iyice 
azalır. Buna bağlı olarak dros ve kül oluşumu da azalır, 
dros ve külle gidecek olan çinko kaplamaya gider. Bu da 
maliyet açısından önemli bir faktördür. Kaplama hatasının 
azlığı ve kaplamanın ana gövdeye iyi yapışmasını 
sağlayarak ürünün kalitesini ve hatasız kaplama üretiminin 
yüzdesini artırır. Bu da maliyeti olumlu yönden etkileyen 
diğer bir faktördür.

// Kullanılacak Flaksın Özellikleri

Kullanılacak iyi bir flaksın galvanizlemeyi etkileyecek olan 
safsız maddelerden arındırılmış, bileşimi galvanizlenecek 
prosese uygun, akışkanlığı iyi, uygun sıcaklıkta olması 
kullanım esnasında taşınan demir içeriğin flaksta en 
fazla 5 gr/L olarak tutulması gibi özellikler çok önemli 
ve gereklidir. Böyle bir flaks, çinko kullanım yüzdesini 
artırır, dros ve kül oluşumunu azaltır, kaplama hatalarını 
azaltması yanında, kaplamanın ana gövdeye iyi 
yapışmasını sağlar. 

// SONUÇ

Flaks kullanımı ile elde edilenler; kaliteli nihai ürün, 
hatasız kaplamada yüzde artımı, dros ve kül oluşumunun 
azalmasıdır. Bu kazanımlar işletmeye çok önemli 
ekonomik faydalar sağlar.

Galvaniz tesislerinde kapasiteye bağlı olmaksızın, mutlaka 
flaks kullanılması işletmenin yararınadır ve gereklidir.
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33 yılı Berdan’da olmak üzere 42 
yıldır çalışmakta olduğum cıvata-
somun konusu ile 1970’de balayı için 
gittiğim İstanbul’da tanıştım. Tarsus’ta 
evimi kurmuş, Mersin’de de işimi 
bulmuştum.

Buna rağmen balayı dönüşü 
evi toparlayıp İstanbul’da Denet 
Cıvata’da İşletme Müdürü olarak 
çalışmaya başladım.6 yıllık çalışma 
hayatımda cıvata-somun konusunu 
iyice öğrendim ve orada 30 – 40 yıllık 
çalışanlara da öğretmeye başladım. 
Rahmetli patronum “ elbette bizden 
farklı olacaksın, çünkü sen üniversite 
bitirmiş bir insansın” derdi. “Bu 
konuda benim üniversitem Denet 
Cıvatadır ”şeklinde olurdu cevabım…

Altı yılsonunda İşletme İktisadi 
Enstitüsünün yeni açılan iki yıllık 
gece bölümünü de bitirdikten 
sonra Adana’da STFA Grubuna 
geçtim. Burada 1000 dönüm 
üzerinde prefabrik yapılar yapan 
Temel Yapı, Yüksek Gerilim Hatlarını 
direkleriyle üreten Temel Enerji ve 
direk imalatında kullandıkları Bağlantı 
Elemanlarını üreten Temel Cıvata 
isimli bir fabrika vardı.

Üçü de 1977’li yıllarının kendi 
sektörlerinde Türkiye’nin en büyük 
tesisleri idiler ve Temel Enerji 

bünyesinde Türkiye’nin üç dört 
büyüğünden birisi olan bir sıcak 
daldırma galvaniz(SDG) tesisi vardı.

Temel Cıvata olarak Temel Enerji 
direk fabrikası için yaptığımız cıvatalar 
orada küçük parça banyosunda 
galvaniz kaplanıyordu.

Daldırma galvanizle ilk orada 
tanıştım. Aynı arsa üzerinde iki 
kardeş kuruluş ilişkileri çerçevesinde 
yapılan ziyaretlerde ve toplantılarda 
d. galvanizle ilgili çok yüzeysel bilgiler 
edindim.

STFA Cıvata’da 6 yıl çalıştıktan 
sonra emekliliğimin geldiğini görerek 
1982’de ayrıldım. Ağabeyimin 
emekliliğinden iki yıl önce Tarsus’ta 
150m² de 4–5 adet ikinci el tezgâhla 
kurduğu Berdan Makine isimli torna 
atölyesine geçip atölyeyi büyütme 
çalışmalarına başladım. Bu arada 
STFA Cıvata’dan Teknik Eleman 
yardımı isteyen Suudi Arabistan’ın 
tek cıvata fabrikasında 2 yıl süre 
ile danışmanlık yaptım. İki ayda 
bir ve sadece bir hafta kalmak 
kaydıyla yaptığım bu çalışmalarda 
oraya bir mühendis ve 4-5 emekli 
cıvata operatörü götürdüm. Bir tek 
Suudilinin çalışmadığı fabrikada 
Filipinli, Pakistanlı, Hintli elemanlar 
çalışıyordu. Her biri 20–25 sene 
İzmir’de ve Adana’da sektörde 

çalışmış cıvata operatörleriyle orada 
harikalar yarattık.

Ayrıca orada sadece cıvata somun 
kaplamak üzere STFA Enerjideki 
küçük parça kaplama banyosunun 
2,5 metre boyda daha küçük bir 
modelini de yapmıştım.

Fırının örülmesi bitirilip kurutma 
çalışmaları sırasında haftalık kalış 
sürem doldu. Bir daha dönmemek 
üzere (kırgın bir şekilde) Al-Hubar’dan 
ayrıldım. 95 yaşındaki acem asıllı 
Bahreynli patron, 50 yaşlarındaki oğlu 
ile karar verip banyonun içini 10 mm 
kalınlıkta paslanmaz sacla sızdırmaya 
karşı kaplatmaları ve 15 günlüğüne 
konuyu bilen bir mühendis götürme 
isteğime onay vermeyişleri oraya bir 
daha gitmeme kararı almama sebep 
oldu. Dros olayını ilk defa orada 
kurduğum bu minyatür banyodan 
öğrendim.20 gün kadar sonra cıvata 
kovasının erimiş çinkoya batmadığını 
söylediler ve     15 günlüğüne 
gelmesini istediğim elemanın 
pasaport bilgilerini istediler. Haklılığım 
geri dönme konusundaki kararımı 
değiştirmedi. Bu olaydan sonra 
mesaimin bir kısmını Tasiad, Kent 
Meclisi, TSO Meclisi, Tarsus Güç 
Birliği Vakfı gibi STK çalışmalarına 
ve üniversitede ‘Makine Elemanları’ 
dersi vermeye ama çoğunlukla 
Berdan Makina’yı büyütme 
çalışmalarına harcamaya başladım.

Bir Başarı Öyküsü: 
Berdan Cıvata//
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2000 yılında 400m²’ye ulaşmış 
Tarsus’taki atölyemizi 25 çalışanla 
terk ederek Mersin – Tarsus OSB’de  
5000 m² alan üzerinde 1500 m²’lik 
Fabrika binamıza taşındık. Zaman 
içerisinde bize dar gelmeye başlayan 
bütün bölümleri büyüttük. Yer 
kalmadı. Komşu arsayı yarım kalmış 
inşaatı ile aldık.11.000 m² arsamız 5 
bin m² kapalı alanımız oldu.

Bu sektördeki Türkiye’nin en 
zengin test laboratuvarını kurduk. 
Sektörümüzde Türkiye’nin ilk CE 
Belgesini ve Tucsamark Sertifikasını 
aldık. Türkiye’nin en büyük otomatik 
somun tezgahı bizde idi. M33 
somunu dakikada 40 – 50 adet 
dövebiliyorduk. Katıldığımız Yurtiçi 
ve Yurtdışı fuarlarda edindiğimiz 
müşteriler SDG’li cıvata somun 
ve ankeraj saplamaları istiyorlardı. 
Bilmediğimiz bir konuda çalışmaya 
başladık. Kalitesine çok güvendiğimiz 
ünlü bir firmada yaptırdığımız 
d. galvaniz sonrası bir Termik 
Santralde cıvatalarımızın ‘hidrojen 
kırılganlığı’ nedeniyle koptuklarını 
gördük. Panikledik… Gittik yerinde 
gördük, üzüldüğümüzü gören şantiye 
yetkilileri geldiğimiz için teşekkür 
ettiler. Aynı ünlü firmadan aldıkları 
cıvatalarında kırıldığını ama o firmanın 
SDG nedeniyle kırılmayı olağan 
karşıladıkları için oraya kimsenin 
gelmediğini belirttiler. Cıvataları 
yeniden yaptık.Dışarıda yaptırdığımız 
galvaniz bize çok pahalıya patlamıştı.
Hidrojen kırılganlığının ne olduğunu 
ve neden olduğunu öğrenmek ise en 
büyük kazancımız olmuştu.

SGD’de ikinci dersimizi yurtdışına 
göndereceğimiz bir somun işinde 
aldık. Kalite’cimiz aynı somunu 
üçüncü kez reddedip galvanize tekrar 
göndermeye kalkınca “ne oluyor?” 
diye sordum!      Kaliteci arkadaşın 

cevabı ilginçti; “Ben bu somunları 
bu haliyle değil Almanya’daki 
müşteriye yurtiçindeki bir 
müşteriye bile gönderemem” dedi. 
Çok gecikmiştik. Ankara’da 4 – 5 
metrelik ocağı olan bir arkadaşa 
sıkıntımızı anlattık. “Gönderin, 
arabanız da burada beklesin, 
yapalım, alsın gitsin.” deyince 
sevindik hemen gönderdik. Sağolsun 
yaptı gönderdi ama somunlar 
simsiyah idi. Kaplama Kalınlığı ise 
muntazamdı. Sebebini sorduk.
Somunların asitle temizlendiğini, 
erimiş çinkoya daldırıp çıkardığını, 
rengin böyle çıktığını, yapabileceği 
bir şey olmadığını o kadar tabii 
bir olaymış gibi anlattı ki şaşırdık.
Yağmurdan kaçarken doluya 
tutulmuştuk.Binlerce somunu tek tek 
çinko boyası  ile boyadık.Bu daldırma 
galvaniz işini iyi bir zararla bitirdik.
Daldırma Galvaniz konusunda önemli 
bir ders daha almıştık.Karar verdik; d. 
galvanizli cıvata somun üreteceksek, 
bu kaplama işlemini kendimiz 
yapacaktık. Hem de en iyi şekilde 
yapacaktık.

2008’de Mersin TSO‘nun açtığı bir 
inovasyon yarışmasında “Çevre 
Dostu Daldırma Galvaniz” Projemiz  
ikinci oldu. Buradan aldığımız plaket 
ve ödül sonrası aynı projeyi Çukurova 
Kalkınma Ajansına sunduk. 100 
kadar proje içinde 17’nci gelen 
çalışmamız %40 hibe ile ödüllendirildi.

SDG tesisi için OSB’de bulabildiğimiz 
12.000 m²’lik arsaya 1000m² kadar 
büyüklükte bir bina yaptık, tesisi 
kurduk.‘Çevre dostu daldırma 
galvaniz tesisinde temizliği asitle 
değil mekanik yolla yapıyoruz. 
Ne topraktaki nede çevredeki 
mikroorganizmalar ve de çalışanlar 
asit ve buharı nedeniyle bir zarar 
görmüyorlar. En önemlisi Cıvatalarda 
Hidrojen kırılganlığı riski oluşmuyor. 

Bu metot için patent müracaatında 
bulunduk.Çok ilginç… Bizim hidrojen 
kırılganlığı ile tanışmamıza vesile 
olan ve bize büyük zararlar veren 
firmanın yetkilisi “ biz aynı metodu 
yıllardır uyguluyoruz” diye Türk Patent 
Enstitüsüne itiraz yazısı göndermiş. 
Vaktiyle bizi “daldırma galvaniz işi 
çok zordur. Girmenizi tavsiye etmem” 
diye uyaran meslektaşımızın önerisini 
dinlemediğimiz için bize kızgın 
olduğunu tahmin ettik. Arkadaşın 
bu davranışını etik bulmadığımı 
söylemekle yetineceğim. 

SDG konusunda kendimizi iyice 
geliştirdik. Bugün 100 mm çapta 14 
metre boyda iki ucu dişli saplamalara 
veya yine 100 mm çapta 3 metre 
boyda tam dişli saplamalara 
daldırma galvaniz yapabiliyoruz. 
Elektro Galvaniz tesisimizi de aynı 
fabrika binası içerisine kurduktan 
sonra şimdide Çinko Lamelli 
Kaplama Tesisini kuruyoruz.

İzmir - İstanbul otoyol 
projelerimizdeki şantiyenin birinde 
daldırma galvanizli saplamamızı 
gören komşu şantiyenin şefi ne 
güzel bir elektro galvaniz kaplama 
deyince diğeri; “elektro galvaniz değil 
daldırma galvaniz” şeklinde cevap 
veriyor. Öbürü inanmadığını “ hadi 
canım hiç mi galvaniz görmedik” diye 
cevap veriyor.Kalınlık ölçümünde 56 
mikron bulununca onun d. galvaniz 
olduğuna inanan bu şantiye şefinin 
sözleri bizim vida dişli parçalarda ne 
seviyede olduğumuzun çok iyi bir 
göstergesi oldu.
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Ar-Ge Merkezimiz Mütevazi 
Çalışmalarıyla Sektöre Katkısını 
Sürdürecek

Vida dişi açılmış parçaların daldırma 
galvanizleri konusunda sektöre 
önemli hizmetlerde bulunacağımıza 
inanıyoruz. AR-GE Merkezimiz bu 
konuda mütevazi çalışmalarına 
devam ediyor.

Çinko lamelli kaplama ülkemizde 
daha çok İzmir, Bursa ve İstanbul 
taraflarında, otomotivin geliştiği 
bölgelerde yaygındır. Üretiminin 
yarısına yakınını Avrupa’nın 
sanayileşmiş ülkelerine ihraç 
eden Berdan Cıvata’nın en büyük 
müşterileri RES üreticileridir. RES 
sektörü de otomotiv sektörü gibi 
çinko lamelli kaplamayı tercih 
etmektedir. Bu tesisi kurmamızın ana 
nedeni RES’lerdir.

RES sektörünün bağlantı elemanlarını 
ve temel ankeraj kafeslerini üretmek 
üzere bitişiğimizdeki 4 bini kapalı 
10.000 m²’lik arsayı da satın alarak 
33.000m²‘lik alandaki kapalı alanımızı 
9000 m²‘ye yükseltmiş olduk. Sıcak-
soğuk dövme metodu ile cıvata 
somun üretimi, ısıl işlem tesisleri, 

elektro ve daldırma galvaniz tesisleri 
yanında şimdilik çinko lamelli 
kaplama tesisleri ve 170’i aşkın 
çalışanıyla Berdan Cıvata, artık yaşları 
75’i aşkın 2 kardeşin üstesinden 
gelebileceği bir işletme olmaktan 
çoktan çıkmıştı. Bu nedenle benim 3 
kızım, benim gibi hiç oğlu olmayan 
ağabeyimin bir kızı üniversiteyi 
bitirir bitirmez fabrikada işbaşı 
yaptılar. Fabrikanın büyümesine 
paralel kendilerini geliştirdiler. Her 
biri bir bölümün başına geçtiler. Her 
biri yanlarına çoğu bayan birkaç 
üniversite mezunu ve deneyimli 
elemanlar aldılar. 

Bir Üniversitede hocasından 3 

yıl, daha sonra bir danışmanlık 
şirketinden bir yıl kadar bütün 
personelin katıldığı zorlu eğitimler ve 
kurumsallaşma çalışmaları sonrası 

ben ve ağabeyim, aile meclisinin en 
yaşlı iki üyesi, birer danışman gibi 
çalışıyor yönetimi tamamen ailenin 
genç kızlarına ve onların yanlarındaki 
genç profesyonellere bırakıyoruz. 
Bugünlere getirdiğimiz Berdan Cıvata 
eminiz ki onların ellerinde daha da 
büyüyecektir. Yenilikçi çözümleriyle 
sektöre ışık tutarken, başarılarıyla 
da Türk firmalarının ve Bağlantı 
Sektörünün yurtdışındaki gururu 
olacaklardır.

  

// Fabrikanın büyümesine paralel kendilerini 
geliştirdiler. Her biri bir bölümün başına geçtiler. 
Her biri yanlarına çoğu bayan birkaç üniversite 
mezunu ve deneyimli elemanlar aldılar. 
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// “Biz dünyayı babalarımızdan 
miras almadık, çocuklarımızdan 
ödünç aldık.”  

	 	 demiş	Kızılderililer.	
Ne	derin,	ne	anlamlı	bir	söz	değil	
mi?		Doğa	bize	sadece	“emanet”.	
Bizim	görevimiz	onu	korumak,	doğal	
kaynaklara	sahip	çıkmak	ve	en	iyi	
şekilde	gelecek	nesillere	devretmekti.	
Oysa	düşünmeden	yapılan	çalışmalar	
ve	tüketimlerle	ona	o	kadar	çok	zarar	
verdik	ki	o	da	tepkisini	“Küresel	
Isınma”yla	bizlere	gösterdi.	

Artık havadan sudan konuşurken 
değişmeyen bir cümle çıkıveriyor 
hepimizin ağzından; “mevsimler 
değişti!” diyoruz. Kışlar eskisinden 
sıcak, ilkbahar erken başlıyor, 
sonbahar gelişini ağırdan alıyor. Hal 
böyleyken hayvanların göç dönemleri 
değişiyor. Her canlı yeni duruma ayak 
uydurmaya çalışıyor. Bu değişime 
uyum sağlayamayan bitki ve hayvan 
türleri azalıyor ve zamanla nesilleri 
tükeniyor. Birçok bilim insanı, insan 
sağlığının da iklim değişikliğinden 

nasibini aldığı görüşünde bileşiyor.  
Son yıllarda yoğun olarak artan 
kalp rahatsızlıklarının, astım gibi 
solunum yolu hastalıklarının ve 
alerjik reaksiyonların bu değişimden 
kaynaklandığını düşünüyorlar. Bunlar 
sadece başlangıç. Önlem almazsak 
sonuç daha da vahim olacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya 
Yerbilimleri Enstitüsü’nü küresel 
ısınmasının Türkiye üzerindeki 
etkilerine ilişkin bir senaryo senaryoya 
göre, küresel ısınma aynı şekilde 
devam ederse, 2070’te Türkiye 
genelinde sıcaklıklar 6 derece kadar 
yükselecek.  Ekosistem değişecek, 
bazı canlı türleri yok olacak.  
Yaz aylarında Türkiye’nin batısında 
sıcaklıklar 5 ila 6 derece, Orta ve 
Doğu Anadolu ile Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde ise 3 ila 4 
derece yükselecek.Kış aylarında da 
sıcaklıklar 2 ila 3 derece yükselecek. 
// Hayatta hiçbir şey için geç 
değildir

Sera etkisi küresel ısınmanın başlıca 
sorumlusu olarak gösteriliyor. Ona 
yol açan gazların oluşumuna neden 
olan ve fosil yakıtların kullanımıyla 
atmosfere yayılan karbondioksit 
(CO2) salınımına bireyin ve şirketlerin 
doğrudan etkisi vardır. İşte bireysel 
ve kurumsal olarak yarattığımız bu 
etkiyle doğaya karbon ayak izimizi 
bırakıyoruz. Kötü sonu engellemek 
için el ele vermeliyiz. Günlük 

hayatımızda yaptığımız tercihler 
karbon ayak izimizin artmasını ya 
da azalmasını sağlıyor. Doğayı 
korumayı bir yaşam biçimi olarak 
benimsemeliyiz. Karbon ayak izimizi 
azaltmak için çaba göstermeliyiz. 
Söz gelimi gerekmediği zamanlarda 
lambaları kapatıp, arabalarımızın 
hortumla yıkamayı unutmalıyız. 
Her yere kendi arabamızla gitmek 
yerine, toplu taşımayı tercih etmeli 
ya da imkanımız varsa bisiklet gibi 
karbon salınımı olmayan araçlardan 
yararlanmalıyız. 

Bugün birçok şirket toplantılarını 
şehirlerarası seyahatle yapmak 
yerine video konferansı tercih ediyor. 
Bu şekilde hem zaman kazanıyor, 
hem de seyahatleriyle yaratacakları 
karbon salınımını azaltıyorlar. Kısa 
mesafe uçak seyahatiyle gidiş dönüş 
ortalama 1,2 ton CO2 salınımına 
neden olursunuz. Oysa bir ağaç 
yaşadığı sürece sadece 0,73 ton 
karbondioksit soluyabilir.  Bu nedenle 
yaptığınız seyahati telafi etmek için 2 
ağaç dikmek gerekir. 

S.BURCU AKMAN
GALDER GENEL SEKRETERİ

 burcu.akman@galder.org.tr 

“Emanet” e Sahip Çıkalım; 
Doğayı Koruyalım
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// Karbon ayak izimizi azaltan 15 
öneri:

• Yenilenebilir kaynaklardan (rüzgar 
ve hidroelektrik gibi) elektrik üreten 
bir yeşil enerji elektrik şirketine 
abone olun; böylelikle elektrikten 
kaynaklanan karbon ayak izi katkınızı 
sıfıra indirebilirsiniz.

• Kullanmadığınız cihazlarınızı 
tamamen kapatın (ışıklar, televizyon, 
DVD çalıcı, bilgisayar, vs.)

• Masanızdan ayrıldığınızda 
bilgisayarınızı ve monitörünüzü açık 
mı bırakmayın 

• İş yerinizde gereksiz çıktı almayın. 
Tek tarafını kullandığınız kağıtları 
müsvedde olarak tekrar kullanın

• Kaloriferin ısısını biraz azaltın (birkaç 
derece aşağısını deneyin).

• Yazın tüm gün boyunca klimaya 
bağlı kalmayın, rüzgarın serinliğinden 
faydalanın

• Kaloriferin zamanlayıcı ayarını 
kontrol edin; işe gittiğinizde evi 
ısıtmanın bir anlamı yoktur.

• Cep telefonunuz şarj olur olmaz 
prizden çıkartın

• Enerji tasarruflu ampulleri kullanın.

• Elektrikli aletlerde enerji tasarrufu 
sağlayanları tercih edin.

• Sıcak su tankınızı, çatınızı ve 
duvarlarınızı yalıtın.

• Kendi bölgenizde yetişen meyve ve 
sebzeleri tercih edin ve mümkünse 
kendi meyve ve sebzelerinizi kendiniz 
yetiştirin. Mevsimi dışında taze meyve 
ve sebze satın almayın

• Kendi bölgenize yakın yerlerde 
yapılmış ürünleri tercih edin 

• Organik ürünleri satın alın.

• Cam, kağıt, gibi atıkları geri 
dönüşüme gönderin.

// Sürdürülebilir Gelişim İçin Sıcak 
Daldırma Galvaniz

Sürdürülebilir gelişim gelecek 
nesillerin yaşam standartlarını 
bozmadan, onların ihtiyaçlarını 
karşılama yeteneğini tehlikeye 
atmadan, mevcut ihtiyaçlara cevap 
veren büyümedir. Gelişme için 
üstlenilen sosyal, ekonomik ve çevre 
odaklı sorumluluktur. Sürdürülebilir 
gelişimde insan yapımı çevreyi 
geliştiren mimarların, mühendislerin, 
müteahhitlerin ve malzeme 
tedarikçilerinin duruşu önemlidir.  
Birleşmiş Milletler’ in yaptığı 
araştırmaya göre 2050’de dünya 
nüfusu 9.1 milyara ulaşacak ve 
insanların %75’i şehirlerde yaşayacak. 
Buna göre sağlam ve görsel 
güzelliği olan yapılar planlarken 
çevreye duyarlı seçimler yapmak, 
sürdürülebilir yapıların olmazsa 
olmazıdır.

Tüm varlıklar gibi demir – çelik de 
doğaya dönme isteği içindedir. 
Bu zafiyetiyle korozyona uğrar ve 
zamanla yok olur. Bu ve benzeri 
doğal kaynakları korumak hem 
kullanıldıkları yapıların ömrünü 
uzatmak hem de ekonomiye 
katkı sağlamak adına önemlidir. 
Günümüzde çeliği korozyona 
karşı korumak için birçok yöntem 
vardır ve sıcak daldırma galvaniz 
(SDG) kaplama en uzun ömürlü, en 
ekonomik ve doğaya dost olmasıyla 
diğerlerinden ayrışır. Bu nedenle 
sürdürülebilir gelişimin ayrılmaz 
parçasıdır. 

Yapılarda kullanılan güçlendirme 
çubuğu da dahil olmak üzere yapısal 
çeliğin kaplanmasında özellikle 
tercih edilen SDG, ürünün her 
yerini, köşeleri ve boşluklarını da 
aynı ölçüde ve kalitede kaplayarak 
bütünsel koruma sağlar. Çeliğin 
üstüne kuvvetlice yapışan çinko 

onunla metalürjik bağ oluşturur. Her 
yönüyle dirençlidir ve darbelere karşı 
dayanıklıdır.

 Sadece bariyer koruma sağlayan 
yöntemlerin aksine galvaniz hem 
bariyer koruma yapar hem de kendini 
altında yatan çelik için feda eder. 
Ürünün yüzeyinde herhangi bir darbe 
ya da aşınma olsa bile yakındaki 
çinko katodik korumayla görevini 
yerine getirmeye devam eder. Çelik, 
üstündeki çinko kaplama tamamen 
tükenene kadar korozyondan 
etkilenmez. Böylece galvaniz 
kaplama çeliği yıllarca koruyabilir. 
Dayanım ömrü ürünün bulunduğu 
ortama, maruz kaldığı etkilere göre 
değişkenlik gösterir. 

Galvaniz kaplanmadığı için çürüyüp 
yok olan çelik milli servet kaybıdır. 
Korozyon nedeniyle her yıl endirekt 
olarak milyarlarca doların kaybedildiği 
ülkemizde, sıcak daldırma galvaniz 
kullanımını arttırmak hem ülke 
ekonomisini hem de doğal kaynakları 
korumak adına önemlidir. 

Çevresel performansıyla da göz 
dolduran sıcak daldırma galvaniz 
yurtdışında yoğun olarak kullanılıyor. 
Pasif evlerde özelikle tercih ediliyor. 

SDG yapımında kullanılan 
malzemeler (asit, vb.) işlemden 
geçirilerek tekrar kullanıma kazanılır. 
Kaplamada kullanılan çinko %100 
geri dönüşümlüdür ve dünyada 
kullanılan çinkonun her yıl %30’u geri 
dönüşümden kazanılarak üretime 
dahil olur. Diğer bariyer koruma 
yöntemlerinin aksine SDG kullanım 
ömrü sonunda doğada tamamen yok 
olur, kalıntı bırakmaz. 
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// Galvanizli Çeliğin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 
(LCA)

Sıcak daldırma galvanizin çevre üzerine 
etkisi hakkında birçok araştırma var. 
2008’de Uluslararası Çinko Birliği’nin 
(IZA) sponsorluğunda gerçekleşen sıcak 
daldırma galvanizli çeliğin yaşam döngüsü 
envanteri (LCI) ve yaşam döngüsü 
değerlendirmesi(LCA) de güzel bir örnektir. 
Araştırma kullanım ömrü sonunda galvaniz 
kaplamanın çinkosunun tamamen geri 
dönüştürüldüğünü gösterir. Oysa ilk 
uygulamada daha düşük fiyatlı olan boya, 
kalıcı atık akışının bir parçası olur.

// Doğayı korumak, korumamaktan daha 
pahalıdır

Sıcak daldırma galvanizle alternatif yöntemler uygulama 
maliyeti açısından karşılaştırıldığında genelde diğer 
yöntemleri daha ucuz olduğu için tercih ediliyor. Üstelik 
doğaya dostudur. Firmalar genel olarak ilk etapta maliyeti 
göz önüne alırlar. Hâlbuki doğayı korumak, korumamaktan 
daha pahalıdır ve bedelini çocuklarımız öder.  

Öte yandan SDG, uzun ömürlü oluşu ve uygulama 
sonrasında bakım gerektirmediği için orta ve uzun vadede 
tasarruf sağlar. Kaplama yöntemlerini maliyet açısından 
değerlendiren araştırmalar, bunu açıklar. 35 yıllık süreçte 
galvanizli çelik, lateks, primer&epoksi&akrilik boya ve 
primer&epoksi boyanın maliyetlerini inceleyen araştırmanın 
sonucunda galvanizli çelik, uygulamanın ardından hiçbir 
ek harcama getirmeyerek en ekonomik yöntem olduğu 
gösterir. Üretim aşamasında fiyatları birbirine yakın olan 
lateks, galvanizli çelik ve primer&epoksi boyanın arasındaki 
fark yıllar geçtikçe hızla açılmış ve araştırmanın sonunda 
primer&epoksi boyayla %36’ya, lateksle ise % 63’e ulaşır.

// SDG ve Boya Uygulamalarının Yıllara Göre Maliyet 
Değerlendirmesi

Sıcak daldırma galvaniz doğa dostudur çünkü:

// Proseste kullanılan malzemeler (asit, vb.) geri dönüştürülerek 
tekrar kullanıma kazanılır

// SDG kaplamada kullanılan çinko %100 geri dönüşümlüdür. 

// SDG kullanım ömrü sonunda doğada tamamen yok olur, kalıntı 
bırakmaz.

// SDG kaplanan çelik, üzerindeki çinko tamamen yok olana kadar 
korozyondan etkilenmez. Kullanım ömrü uzar. 

Kaynakça:

Sürdürülebilir Tasarım İçin Sıcak Daldırma Galvaniz, Amerikan 

Galvanizciler Birliği (AGA)

www.karbonayakizi.com

www.kuresel-isinma.org 
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Eşdeğerlilik bilinci; yeni birikim 
sisteminin kurallarına uyumdur.

Diğer bir ifade ile; mal ve hizmet 
alışveriş kurallarının, yeni bir oluşumla 
modernleşmesidir.

Bugün klasik sanayi çağının birikim 
sistemi, yerini ağ toplumunun yeni 
birikim sistemine bıraktı.

Buna  “Paylaşımcı Birikim Sistemi” de 
diyebiliriz.

// Yeni Birikim Sistemi Kuralları:

•Mal ve hizmet değerlerinin serbestçe 
belirlenmesi,

•Alış-veriş işleminin taraflar için verimli 
olması,

•Mal ve hizmetin, diğer mal ve hizmet 
karşısındaki değerinin bilinmesi,

•Mal ve hizmet eşdeğerliliğinin, yasal 
sistem tarafından korunması,

•Sözleşmelerin herkes için bağlayıcı 
olması,

// Eşdeğerlilik ilkesinin korunması, 
geliştirilmesi, rekabet gücünün 
sürekli olabilmesinin temel 
parametresi üç’ tür:

•Bireyin bilgi ve becerisi,

•Toplumun kavrayış ve yorumlayışı,

•Organize olma yeteneği,

Bir toplumun Eşdeğerlilik Bilincini 
kazanması lazım.

Bugünkü insanın zihin gücünün 
aksiyonu değişti.

Bir toplumun ayakta durabilmesinin 
en önemli parametresi Eşdeğerlilik 
bilincidir.

Mukavele yapmayı bilmeyen bir 
toplumda Eşdeğerlilik geliştirilemez.

GSMH 5000 Dolar’dan, 15000 
Dolar’a çıkan toplumlar araştırıldı.

Bu toplumlarda Eşdeğerlilik bilincini 
ne geliştirmiştir?

•Makroekonominin tutarlılığı mı?

•Yer altı ve yer üstü zenginliği mi?

   

Her iki değerde, Eşdeğerlilik bilincini 
geliştirmez.

İşleyen kurumlar oluşturmak çok 
önemli.

Çünkü bu kurumlar denetlenebilirdir.

Denetlenebilir kurumlar kalkınır.

Her şeyin temelini eğitim oluşturur. 
Entelektüel anlamda, eşdeğerliliği 
geliştirmek eğitiminden geçer.

Bunun için kişilerin zihni kabiliyetini 
geliştirmek gerekir.

Gelişmiş ile az gelişmiş ülkelerde, 
düşünce darboğazı önemli.

Bu ülkede tartışma en büyük 
problem. Biz birbirimizle tartışmayı 
öğrenemedik.

Türkiye, Avrupa ile Asya arasında 
köprü ülke. Tarihinin hiçbir devrinde, 
köprü ülkeler gelişemedi.

İmparatorluğun gelişmesinde, bütün 
ülkeler Osmanlıya düşman oldu.

Bu ülkede kaynak problemi yok. Çok 

şükür çok zengin yer altı ve yer üstü 
kaynaklara sahibiz.

Akıl problemimiz mevcut. Akıllı çoban, 
iki ineği iki elle sağarmış. Aklımızı 
inovatif alanda kullanmalıyız

“Bir çivi çakandan Allah razı olsun” 
derler. Yeryüzünde bundan sahte 
bir söz yoktur. Çiviyi doğru yere 
çakarsan, Allah razı olsun. Yanlış yere 
çakarsan, Allah belanı versin dersen 
yeri vardır.

Öğrenmenin iki yönü vardır;

•İçe dönük eğitim,

•Dışa dönük eğitim,

// İÇE DÖNÜK EĞİTİM

 İnsan bir şeyi başarabilmesi için 
önce kendi kendisiyle başa çıkmalıdır.

İnsan kafasını, koltuğu altına almalıdır. 
Bu kolay bir iş değildir.

İnsanın, insanı tanıması önce 
kendisini tanımasıyla başlar.

Bu insanın, kendisine yatırım 
yapmasıdır. Kendimize yatırım, 
dünyada ne olup bittiğini okumaktan 
geçer.

// DIŞA DÖNÜK EĞİTİM

Bu sorun çözme eğitimidir. Sabah 
işinize geldiniz.

Dünyada “beş temel değişim nedir?” 
diye sorun, bunu bilmiyorsanız 
kendinizi girişimci işadamı saymayın.

      

Eşdeğerlilik Bilinci

Prof. Dr. Tekin Arda
Pagev Eğitim, AR-GE, İnovasyon 

Koordinatörü
Bilg. Müh. Ali Altay Arda, Yenilenebilir 

Enerji Kaynakları                                   
15.12.2012,İstanbul,
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Beş temel değişim:

• Zihniyet değişimi

• Kültürel algılamanın uyumu

• Tarih bilinci

• Hukuk bilinci

• Ekonomi bilinci

Eğer bir eğitim-öğretim süreci bu beş 
temel değişim ve dönüşüm sürecini 
geliştirmiyorsa, rekabet gücünü arttırıcı 
etkide yapmıyor demektir.

Eğitim ve Öğretimimizi içe dönükten 
dışa dönüğe çıkaralım. Çıkaralım ki, 
dünyada ne olup bittiğini öğrenelim.

Ülkenin hangi şehrine gitsek “ işsizlik” 
en büyük sorun olarak karşımıza çıkar. 
Her şehirde, kazada, hatta köyde, 

“kalifiye eleman bulamıyorum” diye 
yakınmayan girişimciye rastlamamanız 
mümkün değil.

Öncelikle “ezberi bozmak”, 
“mesleksizliği yenmek”, akıllı davranma, 
sorunlarımızı çözmemiz lazım.

Üç Temel sorunda “EZBERİ BOZMAK” 
gerekir:

• Bir çivi çakanda Allah razı olsun 

söylemini unutmalıyız.

• Yanlış yere, yanlış çivi çakandan, 
Allah razı olmasın,

• Doğru yere, doğru çivi çakandan 
Allah razı olsun demeliyiz.

2) Bozulması gereken ikinci ezber 
“ülkemizde işsizlik vardır” sözüdür. 
Ülkemizde işsizlikten çok “Mesleksizlik 
ve Eğitimsizlik” vardır, gerçeğini 
bilmeliyiz.

Yaygın ve örgün eğitim öğretim 
sistemimiz yeterince kalifiye eleman 
arzı yapamıyor.                                          

İş başında yapılan eğitim ve 
öğretiminden de “iş değiştirme 
katsayısının yüksekliği” nedeniyle 
beklenen verim sağlanamıyor.

İşyerlerinin arzu ettiği “Kalifiye 
eleman sıkıntısını aşmak” bugünün 
gündemindeki en önemli konudur.

Ülkemizde “Kaynak sorunu yoktur, akıl 
sorunu vardır” bozulması gereken 
üçüncü ezberimizdir.   

Eğitim ve Öğretim insanın kendisinden 
başlar.

Ülkemizde ortak çalışma bilinci 
gelişmedi.

Eltilerin kavgasından batmış birçok 
işletme söylerim.

En uzak mesafe iki kafanın birbirini 
anlaması.

Sevindirici tarafımız, bizler zoru 

gördüğü zaman çabuk toparlanan 
toplumuz.

Konfüçyüs; “Hayat yan yana ve üst 
üste dizilmiş binlerce küçük kareden 
ibarettir” der. Size, sadece bir kareyi 
öğretebilirim. Geri kalan kareleri sizler 
öğreneceksiniz.” Eğer sizler, geri kalan 
kareleri öğrenemiyorsanız, ben size bir 
şey öğretemem “demiş.

İnsanımız müthiş girişimci. 
Yararlanacağımız iki kaynak var:

Elimizdeki kaynaklardan istifade 
etmek.

Çevremizdeki kaynaklardan 
yararlanmak.

Bir toplumun kalkınmasındaki en 
önemli husus Hukuk’tur.

Biz birbirimizin ayağına çok güzel 
kurşun sıkarız.

Devletimiz, girişimciye, inovasyona, 
araştırma, geliştirmeye çok önem 
veriyor. İhracatçılar Birlikleri, AR-
GE proje pazarları düzenliyor. 
Dereceye giren projeler ve üretkenlik 
destekleniyor.

      Devlet, artık üretken olmayan 
kasaba kültürü yatırımına önem 
vermiyor.     

                      

Envanteri olmayan bir ülkede, nasıl 
planlama yapılabilir? Ülkemizde 
işletme ölçeğinin, boyutlarını 

“Envanter” oluşturma “ Veri bazı”nı 
geliştirmenin öğretilmesi gerekir. 
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Envanteri olmayan bir ülkede, kayıt dışılığı takip etmek 
mümkün değildir. Fiziki yapıların geliştirdiği “karşılaştırmalı 
üstünlük” rekabet gücü planlamasının en temel girdisini 
oluşturur.

// SONUÇ

Küresel yeniden yapılanma, çok ciddi eğitim-öğretim 
ihtiyacını doğurdu.

Bu eğitim-öğretim, eşdeğerliliği geliştirmenin temel girdisidir.

Bu eğitim-öğretim tek başına kamu görev alanında, sivil 
inisiyatiflerde çözülmez.

Toplumun bütün kesimlerinin ortak bir sorunu olarak ele 
alınmalı.

Çok ciddi bir “Koordinasyon” ile güçler etkin kullanılmalı.

Ezberci değil, tatbikatçı ve uygulamacı bireyler yetiştirilmeli.

Inovasyon bilinci ve düşünce yapısı geliştirilmeli.

// UYUM İÇİN BİLİNMESİ VE YAPILMASI 
GEREKENLER:

Kaynak sorunumuz yok, algılama sorunu çözülmeli,

İçe dönük ve dışa dönük öğrenme sürecini “ Yaşam 
Boyu Öğrenmeyi” prensip edinmeyenler geleceğini 
sürdüremeyeceğini bilmeli.

Zeka sorunu yok, çalışma eksikliği var.

Bilgi darboğazı yok, düşünce darboğazı var.

İşsizlik sorunu yok, mesleksizlik sorunu var.

Müşteri sorunu yok, yenilik üretme, proje üretme sorunu var.

Herkes “Inovasyon bilincini” çok iyi öğrenmeli ve 
uygulamalı proje üretmeli.

// REFERANSLAR:

Dr. Rüştü Bozkurt, Dünya Gazetesi Yazarı, Eşdeğerlilik Geliştirmede 

Eğitim-Öğretiminin Güncel Sorunları, Pagev-Dünya Gazetesi İşbirliği, 

Pagev İftar Yemeği, Grand Cevahir Hotel, 16.10.2006, İstanbul

Prof. Dr. Tekin Arda, “Eşdeğerlilik Oluşturmada Eğitim ve Öğretimin Güncel 

Sorunları” Seminerinden Derleme, Dr. Rüştü Bozkurt, Pagev İftar Yemeği, 

Grand Cevahir Hotel, 16.10.2006, İstanbul

Dr. Rüştü Bozkurt, Çağımızın Temel Eğilimlerinin Geliştirdiği “ Fırsatlar,  

Tehlikeler ve Uyum Sorunları” Tüyap Pagev Genel Kurul Toplantısı, 

30.11.2006, İstanbul

Prof. Dr. Tekin Arda, Çağımızın Temel Eğilimlerinin Geliştirdiği “Fırsatlar, 

Tehlikeler ve Uyum Sorunları” Seminerinden Derleme, Dr. Rüştü Bozkurt, 

Tüyap Pagev Genel Kurul Toplantısı, 30.11.2006, İstanbul





General Galvanizers Association 2013 - İSTANBUL

İş Dünyası

28 Genel Galvanizciler Derneği

İş dünyasında sözün gücü ,kısa ve 
öz konuşmanın önemi;

Dilin en iyi müşterisi kulaktır.

İletişimin en güçlü aracı ‘söz’ 
yerinde ve zamanında anlamlı 
kullanıldığı takdirde insan hayatını 
her alanda –iş dünyası ya da özel 
hayat- çok daha keyifli kılar.  Söz 
ruhun organıdır…

Başarıya giden yol etkili 
iletişimden geçer. Tatlı söz 
yılanı deliğinden çıkarır. Biz 
Anadolu da yaşayan insanlar 
sözel geleneğimiz açısından 
dünyanın en şanslı insanlarıyız. 
Onca medeniyet binlerce yıl bu 
topraklarda yaşamış ve bize 
inanılmaz zenginlikte bir miras 
bırakmış. Hemen her durum 
ve vaka için bir kıssamız, darbı 
meselimiz vardır mutlaka. Dil ve 
söz üzerine de hayatımızın her 
alanında kullanacağımız etkili 
sözler çıkmıştır ortaya.

Şu terimlere bir bakalım; 
münazara, pazarlık, iş görüşmesi, 
müşteri ziyareti, mütalaa, 
kıyaslama, sunum, toplantı, eğitim 
vs. İş dünyasının bel kemiğini 
oluşturan etkinlik ve olayların 
isimleri. Endüstri dünyasındaki 
üretim kanalını çekip çeviren iş 
zincirinin en önemli halkalarıdır 
bunlar ve bunların hepsinde 
iletişim/konuşma/dil/söz başrolde. 

Başarı ve istenen sonuç için 
etkili konuşmanın mutlaka 
gerekli olduğu iş ya da eylemler. 
Yukarıda yazdığımız gibi mesleki 
veya genel kültür bilgisiyle 
donanmış bir kişi dürüst yaklaşım 
temelinden hareketlenerek etkili 
bir konuşmacıysa buradaki başarı 
da kaçınılmazdır. Aynı vurgu özel 
hayatımız için de geçerlidir.

// İnsanın cemali, sözünün 
güzelliğidir. Eline, diline,  
beline sahip ol…(Haci Bektaş-i 
Veli)

İnsanoğlu canlı varlıklar arasında 
düşünen ve konuşarak iletişim 
kuran tek varlıktır.(Bir de 
gülebilen…) İnsanlar konuşa 
konuşa, hayvanlar koklaşa 
koklaşa derler. İkili ilişkilerde ya da 
sosyal platformlarda, etkinlik veya 
sunumlarda dili etkili kullanmak 
son derece önemlidir. Dili etkili 
kullanmak yetenek olabilir, ama 
kişinin konuşacak bir bilgi 
birikimi yoksa orada o yetenek 
bir işe yaramaz. “Düşünmeden 
konuşmak nişan almadan 
ateş etmeye benzer” diyor 
bir İngiliz atasözü. Biz de “Boş 
teneke çın çın öter” demişiz. 
Ardı arkası olmayan, sağlıklı ve 
sağlam verilere dayanmayan 
bilgiler iletişim esnasında tehlikeli 
hale de gelebilir. Monolog haline 
gelir bir süre sonra konuşmalar. 
Kimse dinlemez onları ve kimse 
etkilenmez bu tip insanlardan, 
hatta antipatik de olurlar. Bu da 
çekilir şey değildir hani... Dil 

insanı rezil de eder vezir de! 
Sağlam bilgi ve birikim için iş 
dünyasında işinizi ve mesleğinizi 
çok iyi bilmelisiniz, özel hayatta ise 
bol bol okumalı.  Boş çuval dik 
durmaz ya da çürük tahta çivi 
tutmaz diye boşa söylememiş 
atalarımız…

// Az konuş öz konuş. Ziyaretin 
kısa olanı makbuldür…

‘Az söz erin yüküdür, çok söz 
hayvan yüküdür. Çok mal 
haramsız, çok söz yalansız 
olmaz ‘demiş Yunus Emre.  
Konuşurken özlü doğru kısa ve 
etkili cümleler kurmalıyız. Bir 
İtalyan atasözü de “Söylemekten 
pişmanlık doğar” diyor. Ne 
kadar yakın birbirine değil mi? 
Ya Konfüçyüs’ün şu sözüne ne 
demeli; “Az bilen çok, çok bilen 
az konuşur. Az konuşan az, çok 
konuşan çok pişman olur.” Bizim 
eskiler ise “Çok bilen çok yanılır” 
demiş. Aynıyla vaki.

İş dünyamızda en kıymetli 
sermaye ‘zaman’dır. Özellikle iş 
görüşmelerinde görüşme çok 
kısa net ve sonuç odaklı olmalı. 
Ziyaretin kısa olanı makbuldür. 
Bir satıcının özel koşullar dışında 
ziyareti ve konuşmaların süresi 
ortalama yarım saati geçmemelidir. 
Konuşmak gümüş ise susmak 
altındır. “Sakinlikten kuvvet 
doğar” diyor bir Alman atasözü.

Özellikle karşıdaki insanın ilgisini 
çekmeyen konuşmalar can sıkıcı 
olmasının yanında konuşulacak iş 
mevzusuna da olumsuz tesir eder. 
Hatta bu iş dışı özel konuşma 

Darb-ı mesellerle iş 
yönetmek

İş dünyasında sözün gücü, 
kısa ve öz konuşmanın önemi;
"Dilin en iyi müşterisi kulaktır."

Bünyamin Halaç
Pazarlama Koordinatörü

Marmara Sigener Galvaniz A.Ş
bhalac@galveniz.com
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zamanında eğer karşıdakinin hassas olduğu kültürel, ekonomik ya da 
siyasi konularda yanlış bir mesaj verilirse, o iş görüşmesi başlamadan 
bitmiş demektir. “Bülbülün çektiği dili belası” olur. Bunun için  
konuşma planı olmalıdır. Bu plan konuşma süresinin konu ayrımlarını 
belirler. 20+60+20 kuralı diyelim buna. Toplam sürenin ilk %20’lik kısmı 
karşılıklı tanıma, hassas noktaları tespit etme, veri toplama bölümüdür. 
Bu girizgah kısmında duvardaki bir resimden karşıdaki insanın zevki 
konusunda bir çıkarım yapabilirsiniz veya bir futbol takımının flaması 
varsa bunu ileride kullanmak üzere kaydedebilirsiniz, ya da masasının 
düzeninden karakter analizi yapabilirsiniz.. Bu kısım çok önemlidir. 
Çünkü diğer bölümler için veri toplamış oldunuz. Bu verileri konuşmanın 
genelinde yeri geldikçe ve en son kısmında -vedalaşma bölümünde- 
uygun bir şekilde kullanmalısınız. Hafta sonu maç sonucu hakkındaki 
tahminini sorabilirsiniz mesela… Ayak üstü keyifli bir sohbet çıkabilir. 
İkinci bölüm konuşmanın iş kısmıdır. Malınızı çok övmeden karşıdakinin 
gerçek ihtiyacı üzerinden birlikte nasıl çözüm üretebiliriz minvalinde 
görüşmeyi yürütmelisiniz. Bir satıcı değil bir çözüm ortağı olduğunuzu 
hissettirmelisiniz. Bu kısım genel görüşme süresinin yaklaşık % 60’ını 
oluşturmalı ve son %20’lik kısım iş konusunun dışında etki bırakma 
bölümüdür. Burada ki hoş sohbet işin bitirici kısmıdır. Burada maharet 
ve bilgiler ortaya dökülür. Ne kadar yetenekli, birikimli olunduğunuz 
burada ortaya çıkar. Ziyaretin karşıdaki üzerinde bıraktığı iz burada 
yaşanır ya da yaşanmaz… Bu sizin yeteneğinize kalmış.

Son söz yerine;

Köyün birinde yaşlı bir Halil Amca varmış. Misafirliğe gittiği yerden 
kalkmaz bilmezmiş. Herkes huyunu bilir ama kimse bir şey diyemezmiş. 
Bir gün yine bir misafirliğe gitmiş. Ev sahibinin aklına bir şey gelmiş; 

“Halil Emmi, sana piyangodan büyük ikramiye çıksa ne yaparsın “demiş. 
Halil Emmi ağır ağır cevap vermiş:

“Bu yaştan sonra parayı ne yapayım oğul, Hicaz’a (Hacca) giderim.”

Uyanık ev sahibi lafı yetiştirmiş:

“De get bre Halil emmi, sen şurdan kalkıp evine gidemiyorsun, Hicaz’a 
nasıl gideceksin?”

Sözün özü:

 Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme…

Herkese mutlu, sağlıklı günler dileğiyle, esen kalın…

Bünyamin Halaç

“Az bilen çok, çok bilen az konuşur. 
Az konuşan az, çok konuşan çok 

pişman olur.”

İş dünyamızda en kıymetli 
sermaye ‘zaman’dır. Özel-
likle iş görüşmelerinde 
görüşme çok kısa net ve 
sonuç odaklı olmalı. 

"Ziyaretin kısa olanı 

makbuldür. "
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Son günlerde ithalatçı firmaların 
stoklarında çinko kalmadığı ve 
çinko tedariğinde sıkıntı yaşandığı 
yönünde duyumlar alıyoruz. Çinko 
da diğer değerli metaller gibi 
spekülasyona açık bir madenlerdir. 
Ticareti Uluslararası piyasalarda 
metal borsalarında şekilleniyor ve 
zaman zaman ani çıkışlar ve inişler 
yaşanabiliyor.

Galvaniz sektörünün belkemiği 
çinkonun sıkıntıları sektörümüzü de 
doğrudan etkiliyor. Geçmişte gerek 
tedarik konusunda gerekse fiyat 
artışında sorunlar yaşandı. Gelecekte 
de bu tür sorunların gündemimizde 
yer alacak gibi görünüyor. Çinko 
krizleri konusunda ülkemiz birçok 
ülkeden daha çok olumsuzluk ve 
sıkıntı yaşamaya müsait durumda.

En büyük sorun çinkonun Türkiye’de 
üretilmemesidir. Birçok önemli 
sektörde kullanılan çinko için 
ülkemizden dışarıya para çıkışı 
olmakta ve dışa bağımlılık sürmektedir.

Galvanizlemenin ana gidişi olan 
çinkonun temin edilmesinde dışa 
bağımlılık, sıkıntılı tedarik ve de 
istikrarsızlık bir arada olunca sektörde 
maliyet – fiyat istikrarı sağlanamıyor. 
Ülkemizde galvaniz sektörünün 

yeterince gelişememesi ve galvaniz 
kullanımındaki yetersizliğin başka 
sebeplerinden biride çinko temini 
konusundaki sıkıntılara bağlı olarak 
oluşan istikrasızlıktır.

Çinko ithalatında umulmadık bir 
sorun oluşup temiz durumda olsak 
ne yaparız? Bu farazi durumu 1 - 2 
hafta gibi kısa bir süre dahi sürecek 
olsa çinko kullanması kaçınılmaz 
olan galvaniz sektörünü düşünürken 
ürpermemek elde değil… Olmaz belki 
böyle bir durum, ancak olmaması 
düşünmemize ve tedbir alınmasına 
engel değildir. 

Hal böyle iken ülkemizde ve dünyada 
çinko rezervleri, üretim, ithalat satış 
ve kullanımı ile ilgili olarak mevcut 
durum hakkında genel bazı bilgileri 

hatırlatmakta fayda var. 

Burada kamuoyuna, sektörel 
kuruluşlara, meslek birliklerine ve 
en önemlisi bu işe yön verecek, onu 
planlayacak olan devlet birimlerine 
önemli görevler düşmektedir.

Demir, alüminyum ve bakırdan sonra 
sanayide en çok kullanılan metaldir 
çinko... Demir ve çeliğin korozyona 
karşı korunmasında, döküm 
sanayiinde kullanılan pirinç ve özel 
alaşımların yapımında, ayrıca çatı 
kaplama malzemeleri, lastik ve pil 
yapımında önemli miktarlarda çinko 
kullanılıyor. Üstelik çinko sadece bir 
maden değil. Hepimizin sağlıklı yaşam 
için ihtiyacı olan bir maddedir aynı 
zamanda. Bu nedenle ilaç sanayide 
yararlanır çinkonun nimetlerinden. 

ÇİNKODA 
TEHLİKE 
ÇANLARI

Alim Kınoğlu
kinoglu@alkagroup.com.tr

Galvaniz Tesis Müdürü
Alka Group
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Türkiye’nin çinko metal tüketimi yılda 210 bin ton 
dolayındadır. Bunun 20 bin tonu geçici ihraç yoluyla 
yurtdışına gönderilen cevherlerden geri dönen 
metalle temin ediliyor, 10 bin tonluk bölümü hurdadan 
kazanılmakta, geri kalan 180 bin tonu ithalatla karşılanıyor.

// Dünyada 13 milyon ton çinko tüketiliyor

Çinko dünyada zengin olarak bulunan 24’üncü elementtir 
ve yüz yıllardır kullanılıyor. Özellikle bakırla oluşturduğu 
bileşik sayesinde tuncu meydana getiren metal, erken 
dönemlerde tunç savaş aletlerinin, paraların, aynaların 
ve takıların ham maddesi olmuştur. Dünya Metal 
İstatistik Bürosu’nun (World Bureau of Metal Statistics) 
2011verilerine göre yıllık tüketimi 13,1 milyon ton olan 
çinkonun yarısı diğer metallerin galvanizlenmesi için 
kullanılıyor.  Demir ve demir dışı madenlerin üzerinde, 
eritilmiş çinkoyla sıcak daldırma yapılarak ya da elektro 
kaplama yöntemi kullanılarak çinko tabaka oluşturuluyor. 
Çinkonun hafifliği ve korozyona karşı direnci onun kalıp 
döküm alaşımları, döküm,  pirinç ürünler, tabaka ürünlerde 
tercih edildiği kadar, kimya, ilaç, boya ve pil ürünlerinde de 
kullanılmasını sağlıyor. 

// Gönderdiğimiz taşlar metal olarak bize dönüyor

Biz yurtdışına çinkoyu taş toprak gönderip, sonra %100 
metal olarak ithal ediyoruz. Başka bir deyişle kullandığımız 

“ithal çinko” aslında bu topraklardan çıkıyor. %25’lik cevher 
içeren çinkoyu, 2000 dolara satıyoruz. Bunu %100’lük 
olarak 2000 dolardan alıyoruz. Ton başına metalürjiden 
1200 dolar zararımız var. Bu 1 milyon ton cevherde 1,2 
milyar dolar yapar. 

Türkiye İstatistik Kurumunun 2010 – 2012 yılları arasında 
3 yıllık çinko ithalatını değerlendirdiği verilerine göre yılda 
ortalama 186 milyon kgs çinko ithal ediyoruz. Son 10 yılda 
çinko külteçesi ithalatının da %89,5 artış gösterdiğini göz 
ardı etmemek lazım. 

//  Ülkemizdeki rezervler sanayimizi dışa bağımlılıktan 
kurtarır

Aşağıdaki ifadeler, hayatının büyük bölümünü Anadolu 

coğrafyasında yaptığı saha çalışmaları ile geçiren

Profesör Hüseyin Öztürk ile yapılan bir röportajdan alıntıdır:

“Türkiye’de bazı konular var ki pek tartışılmaz hatta 
konuşulmaz. Onlardan biri yer altı kaynakları ya da diğer 
anlamıyla madenler. Bizde madencilik konusu maalesef 
altın madeni siyanür eksenin dışına çıkamamıştır. “

Profesör Öztürk, dünyanın en büyük çinko yataklarından 
birinin Hakkari’de bulunduğunu iddia ediyor. En az 40 
milyon ton civarında rezervi olan bir yatak. Dünyanın en 
büyük dört rezervine sahip ülkeler -Avustralya (100 milyon 
ton), Çin (92 milyon ton), ABD (90 milyon ton), Kanada (40 
milyon ton)- göz önüne alındığında maden yatağının önemi 
ortaya çıkıyor. Ama daha önemlisi yerel kişilerin işlettiği bu 
maden devlet kayıtlarında gözükmüyor diyor Öztürk...  

Türkiye yalnız çinkoyu değil bakırı, nikeli, kromu da 
işlemeden üç otuz paraya yurtdışına -ihraç ediyor demeye 
dilim varmıyor- gönderiyor. Profesör Öztürk, Türkiye’nin 

“Türkiye’de bazı konular var ki pek tartışılmaz hatta 
konuşulmaz. Onlardan biri yer altı kaynakları ya da 
diğer anlamıyla madenler. Bizde madencilik konusu 
maalesef altın madeni siyanür eksenin dışına 
çıkamamıştır. “



General Galvanizers Association 2013 - İSTANBUL

İş Dünyası

32 Genel Galvanizciler Derneği

metalürji sanayisi kurmadığı için 
yılda en az beş milyar dolarlık döviz 
kaybına uğradığını söylüyor. İşsizliğin 
pençesinden kurtarılacak 200 bi   n 
kişi de cabası 

Uluslararası büyük lobiler var. 
Türkiye’den hammadde çeken gruplar 
var. Bunlar maalesef Türkiye’de engel 
oluşturuyor. Örneğin Kayseri’de Çinkur 
vardı, kapatıldı. Önce çürütüldü. Sonra 
80’lerde fabrika özelleştirildi. Bir İranlı 
aldı. Biraz çalıştırdı sonra kaçtı. Derken 
bir mobilya şirketine satıldı. Ama 
doğru dürüst çalıştırmıyor. Cevherden 
çinko elde etmiyorlar. Aliağa’da 
oksitliyor... Anlayacağınız, 20 yıldır 
çinko metalürjisi yapamıyoruz.  

Sonuç olarak ülkemize tüm sektörlere 
yetecek ve hatta fazlasıyla ihraç 
edecek kadar zengin rezerve sahip 
çinko yatakları olduğu yönünde 
bilgiler mevcut. Devletin bu bilgileri 
doğrulaması, Ar-GE yapması ve 
değerlendirmesi ülkemiz sanayi, 
madenciliği ve de galvaniz sektörü için 
önem arz eden bir gerekliliktir.

Ülkemizde çinko üretimi 
gerçekleşmesi halinde ithalatla 
harcanan 400 milyon dolar ülkemizde 
kalacak ve sanayimiz çinkoda dışa 
bağımlılıktan kurtulacaktır.

Ülkemizde çinko üretimi gerçekleş-
mesi halinde ithalatla harcanan 400 milyon 
dolar ülkemizde kalacak ve sanayimiz çin-
koda dışa bağımlılıktan kurtulacaktır.

Ülkeler bazında yıllık çinko üretimi

 

Bölge Yüzde
Asya 61%
Avrupa 19%
Amerika 14%
Okyanusya 4%
Afrika 2%

Kaynak: WBMS www.world-bureau.com
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Çelik aksamlı tüm malzemeleri korozyona karşı 
koruyoruz. 7m X 2,5m X 2m ölçülerindeki pota-
mızla ve yarım asrı aşkın tecrübemizle inşaat,  
otomotiv, denizcilik ve enerji sektörlerine hizmet                      
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Crowning The Steel   
 

We protect all the steel parted equipment 
against corrosion with over half a century’s  
experience. We serve to the construction,  
automotive, marine and energy sectors by a  
7m X 2,5m X 2m sized pot. 
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