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Değerli okuyucularımız,

Acısıyla tatlısıyla yılın ilk yarısını geride bıraktık.  Bu süreçte çeşitli fuarlar, 
seminerler, ulusal ve sektörel mecralarda verdiğimiz röportajlarla derneği-
mizin ve sektörümüzün bilinirliğini arttırdık.  EGGA’nın Dresden’deki kong-
resine katılarak uluslararası platformdaki mevcut ilişkilerimizi geliştirdik, 
yeni ilişkilerin ve işbirliklerinin de temellerini attık. Sektörümüzü büyütmek 
için çıktığımız bu yolda 2013’ün ilk yarısında yaptığımız çalışmaların gele-
cek dönem için sağlam bir zemin oluşturacağına inanıyorum. 

Yaz döneminde güzel haberlerin yanında camiamızı üzen olaylar oldu. 
MİTAŞ Enerji ve Maden İşleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Volkan 
Karabağ’ın annesi, Mitaş Poligon A.Ş. Genel Müdürü Barış Karabağ’ın 
babaannesi Rukiye Karabağ’ı kaybettik. Ardından Berdan Cıvata A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi’nin kızı, Berdan Cıvata A.Ş koordina-
törü Esra Şemsi’nin aramızdan zamansız ayrılmasının üzüntüsünü yaşadık. 
Merhumelere Allah’tan rahmet, ailelerine ve ilgili firmaların tüm çalışanları-
na başsağlığı dilerim.

Bu ay itibariyle yine yoğun bir döneme giriyoruz. 12 – 14 Eylül tarihleri ara-
sında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek TURKCOAT COATINGS 
SHOW EURASIA’da ve 7 – 8 Ekim 2013'te Haliç Kongre Merkezi'nde 
dünyanın dört bir yanından mimarları bir araya getirecek Arkimeet 2013’te 
stantlarımızla sektörümüzü tanıtmaya devam edeceğiz. Ayrıca 19 Eylül’de 
Uluslararası Çelik Yatırımları ve Pazarı Konferansı’nda sıcak daldırma gal-
vaniz sektörünün genel değerlendirmesini yapıp ve sektöre dair beklenti-
lerimizi paylaşacağız. Her 3 etkinlikte de siz üyelerimizi aramızda görmek 
bizleri onurlandıracaktır. 

Saygılarımla,
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king”, “Kaynak-Welding” ve “Yüzey İşleme- SurfaceTreatment” sek-
törlerini bir çatı altında toplayan WIN- World of Industry Uluslararası 
Makina İmalatı ve Metal İşleme Teknolojileri Fuarı’nın değerlendirmesi, 
katılımcı üye firmalarımızın görüşleri. 

8 // Avrupalı Galvanizciler Dresden’de buluştu
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Merkezi’nde gerçekleşecek.

11 // İMSAD’dan deprem manifestosu
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üreticileri daha az üretmek ve daha az ihraç etmek mecburiyetinde 
bırakıyor. 

16 // Berdan Cıvata’dan Bir İlk Daha
Türkiye’nin Bağlantı Elemanları Sektöründe CE Belgesini ilk alan firma 
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// WIN - World of Industry Fuarı’nın 
ardından…

// Win World Of Industry’nin Ardından

İmalat endüstrisinin kalbi olan METAL İŞLEME, KAYNAK 
ve YÜZEY İŞLEME TEKNOLOJİLERİ, WIN Metalworking 
fuarında buluştu. İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, 
06-09 Haziran 2013 tarihleri arasında, WIN- World of Industry 
(Uluslararası Makina İmalatı ve Metal İşleme Teknolojileri) fuarına 
ev sahipliği yaptı. 

Fuar, yurtiçi ve yurtdışından sektörün önemli temsilcilerini ağır-
ladı. Almanya’dan Hannover Messe Bileşim Fuarcılık Yönetim 
Kurulu Başkanı Wolfgang Lenarz, VDMA’den (Alman Mühendis-
lik Federasyonu) Dr. Alexander Koldau, fuarı ziyaret etmek için 
özel olarak İstanbul’a geldi. Fuarın açılışında söz alan GALDER 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Cihan Yıldırım, Galder olarak ilk kez 

yer alınan fuarın sektörler üzerindeki olumlu etkilerine değindi. 
Yıldırım’ın ardından söz alan İSDER Genel Sekreteri Faruk Aksoy 
sektöre ilişkin gelişmeleri ve verileri paylaştı. Konuşmacılar, maki-
ne imalatı sektörünün, dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi 
Türkiye’de de sanayileşmenin itici gücü ve 
kalkınmasının üzerinde yükseleceği ayaklardan birisi olduğunda 
birleştiler. 

Başta T.C. Bilim, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlı-
ğı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB, OAİB, KOSGEB, 
VDMA-Alman Mühendislik Federasyonu dahil, 30’u yabancı ol-
mak üzere toplam 82 kuruluş tarafından desteklenen Win World 
of Indusrty Metal Working fuarının destekçileri arasında bu yıl 
GALDER (Genel Galvanizciler Derneği), GAZDER (Sınai ve Tıbbi 
Gazcılar Derneği) ve İZTO da (İzmir Ticaret Odası) yer aldı. 
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// GALDER Doğa Temasıyla 
Dikkat Çekti
5’inci holdeki standında ziyaretçileri ağırlayan GALDER, sek-
törün çevreci yönünü doğa temalı standıyla ilgi topladı. Tıpkı 
sıcak daldırma galvaniz kaplama gibi geri dönüşümlü kalemler 
ziyaretçilere dağıtıldı.  Kalemlerde bulunan ağaç tohumlarıyla 
katılımcılardan övgüler alan derneğimiz, Galvaniz Dünyası’nın 
yeni yüzüyle de dikkat çekti. Yerli yabancı bir çok ziyaretçiyi ağır-
ladı. Derneğimiz ayrıca fuarın 3’üncü günü, endüstriyel etkinlikler 
zirvesi çerçevesinde Der VDMA ile ortak bir panele imza atarak,  
"Sürdürülebilirlik" konusunu ele aldı. 
Marmara Toplantı Salonu'nda gerçekleşen panelde ilk sözü Der 
VDMA Teknik Müdürü Dr. Martin Reister alarak, yüzey teknolo-
jileri pazarındaki son trendleri paylaştı. Ardından olan GALDER 
Genel Sekreteri S. Burcu Akman "Sürdürülebilir Gelişim İçin 
Sıcak Daldırma Galvaniz" konulu sunumunu yaptı. Panelde son 
olarak Dürr EcoClean adına konuşma yapan Reiner Schwerdtle, 
kimyasal parçaların temizliği ve sürdürülebilirlik konusuna değin-
di. Panelin ikinci bölümünde katılımcıların sorularını yanıtlayan 
konuşmacılara, galvanize dair teknik konularda bilgi vermek üze-
re GALDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Tanıtım Komisyonu Başkanı 
Bünyamin Halaç eşlik etti. 
Fuara Katılan Üyelerimizin Gözünden

// Bünyamin Halaç 
Pazarlama Müdürü
Marmara Siegener Galvaniz A.Ş. 

“Biz Marmara Siegener Galvaniz (MSG) olarak Win fuarına katılı-
mı geleneksel hale getirdik. Bu yıl katılımda 7.senemiz idi. Fuar 
geçen yıla nazaran bu yıl daha sönük geçti. Bunda birinci etki 
olarak fuar tarihinin değiştirilmiş olması sayılabilir. Umarım bun-
dan sonraki yıllarda daha verimli bir tarih ve katılım olur. Biz yine 
de fuardan memnun ayrıldık. Potansiyel müşteri ziyaretleri bu yıl 
daha az olmakla birlikte kemikleşmiş müşterilerimizin ziyareti ve 
katılımcı firmalarla kurduğumuz diyaloglar açısından verimli bir 
fuar geçirdik. Biz bu tip fuar katılımlarımızda firma olarak kendi 
tanıtımımızın yanında  sıcak daldırma galvanizin de bilinirliği-
nin artması için çaba sarf ediyoruz. Bunun sektöre genel katkı 
sağlayacağını umuyoruz. Bu bağlamda derneğimiz GALDER’ in 
de bu yılki fuarda katılımcı olarak  varlığı bizleri ayrıca mutlu etti. 
GALDER’in başarıyla temsil edildiğini gördük. Dernek olarak 
sağlanan bu katılımın devamını bekliyoruz.”

//Emre Meletlioğlu
Pazarlama Müdürü
Gülmelet Galvaniz San. Ve Tic. A.Ş.

“
Fuarların  gerek aynı sektörlerden gerekse birbirine yakın sektör-
lerden olan insanların daha kolay iletişim sağlamaları açısından 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de Gülmelet Galvaniz 
olarak hem firmamızın tanıtımı hem de - ki asıl önemli olan budur 

– sıcak daldırma galvanizin tanıtımı için WIN 2013’te bu sene de 

yerimizi aldık. Sektör olarak son yıllarda iyi bir seyir içerisinde 
olduğumuzu söyleyebiliriz. Gerçekleştirilecek yeni yatırımlar ile 
birlikte bu seyrin yukarı doğru gideceğini düşünüyorum. Tabi bu 
yukarı doğru gidişte biz nasıl rol almalıyız dediğimizde fuarların 
önemi karşımıza çıkıyor. Fuar süresince standımızı ziyaret eden 
firmalar arasında SDG’nin tam anlamıyla ne olduğunu ve fayda-
larını bilmeyen kişilerle karşılaşıyoruz. Bu konudaki eksikliğin bü-
yük bir bölümünün biz galvanizcilere ait olduğunu düşünüyorum.  

Bu sene GALDER’in de orada bulunması bizleri çok mutlu etti. 
Sıcak daldırma galvanizin tanıtılması ve  faydalarının ziyaretçilere 
etkin bir şekilde anlatılmasında derneğimizin üzerine düşeni 
yaptığına inanıyorum.

Fuara gelince; bu sene açıkçası beklentilerin altında, diğer 
senelere nazaran daha sönük bir fuar oldu. Bunda fuar tarihinin 
değiştirilmesi, yaz ayına denk gelmesi, fuar günü üniversite 
sınavlarının olması gibi birkaç neden sayabiliriz.”
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// Avrupalı galvanizciler                             
Dresden’de buluştu
// 29 ülkeden 170’den fazla delegenin katıldığı EGGA 
(Avrupa Genel Galvanizciler Birliği) Kongresi 2013, 10 – 13 
Haziran tarihlerinde Almanya’nın Dresden şehrinde yapıl-
dı. Kongre’ye Dernek Başkanımız M. Cihan Yıldırım, Genel 
Sekreterimiz S. Burcu Akman ve dernek üyelerimizden 
Evren Kumcu ( MEB Metal) ve Erman Kumcu (MEB Metal) 
katıldılar. 

Sektörle ilgili teknik ve ticari en güncel bilgilerin 1,5 gün süren 
konferansla paylaşıldığı EGGA Kongresi’nde, tedarikçiler, ekip-
man firmaları ve galvaniz fabrikaları açtıkları stantlarıyla katılımcı-
lara kendilerini yakından tanıtma fırsatı buldular.

Yüksek sıcaklıkta galvanizleme prosesini iyileştirmeden köprüler-
deki çelik bölümler için pazar fırsatlarına kadar birçok konunun 
ele alındığı kongrede Prof. Dr. Ing. Helmut Hachul’un konuşması 
büyük ilgi topladı.  Dortmund Üniversitesi Uygulamalı Bilimler ve 
Sanat bölümünde görevli olan Hachul, mimari cephelerde galva-
nizli çeliğin kullanıldığı yeni uygulamaları tanıttı. 

Konferanstaki konularda kendilerini mesleki olarak geliştirme 
şansı bulan katılımcılar, EGGA’nın organize ettiği diğer etkinlikler-

le de diğer katılımcılarla tanışma ve yeni iş ilişkileri kurma fırsatı 
buldular. EGGA Kongresi’nin Kleiner Schlosshof’ta gerçekleşen 
gala yemeği, katılımcılara tarih ve sanatla iç içe bir gece yaşattı. 

Derneğimizin kongreye katılımından mutluluk duyduklarını hem 
özel olarak başkanımıza ve genel sekreterimize, hem de konfe-
ranstaki konuşmalarında dile getiren EGGA Dernek Müdürü Mur-
ray Cook, gelecek yıllarda GALDER’in de EGGA üyeleri arasında 
yerini aldığını görmekten onur duyacaklarını belirtti. 

Kongrenin sektörün nabzını tutan nitelikte olduğunu söyleyen 
GALDER Genel Sekreteri S. Burcu Akman konuşmasına şu 
şekilde devam etti:

“Konferanslarda ‘yapı ve mimaride galvaniz’, ‘galvanizleme 
uygulamalarında teknoloji’, vb. sektörümüze ait birçok konu ve 
gelişme paylaşıldı.  Avrupalı galvanizcilerle aynı anda edindi-
ğimiz bu güncel verilerle üyelerimizin gelişimine büyük katkı 
sağlayacağımıza inanıyorum. Ayrıca bu toplantı sayesinde başta 
IZA (Uluslararası Çinko Birliği) olmak üzere birçok birliğin ve 
derneğin yöneticileriyle birebir görüşme, mevcut ilişkilerimizi 
pekiştirme ve yeni işbirliklerine adım atma imkanımız oldu. Bu 
işbirlikleri önümüzdeki dönemde derneğimize, üyelerimize ve 
sektörümüze fayda sağlayacak.”

2014 yılında İtalya’nın Venedik şehrinde gerçekleşmesi planla-
nan EGGA Kongresi’nin yine Haziran ayında yapılması planlanı-
yor. 
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// “Risk Almayın, Dünyanızı Karartmayın”
Ülkemizde, önde gelen inşaat malzemesi üreticilerinin çatı kurumu olarak 
faaliyet gösteren, GALDER’in de üyeleri arasında olduğu Türkiye İnşaat 
Malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD), Türkiye Deprem Vakfı (TDV) ile iş-
birliğiyle ‘Deprem Manifestosu’nu duyurdu. 17 Ağustos 1999 depreminin 14. 
Yılında, kamuoyuna ve ilgili tüm sosyal paydaşlara “Risk Almayın, Dünyanızı 
Karartmayın” mesajıyla seslenen Türkiye İMSAD ve Türkiye Deprem Vakfı,  
Manifesto’da, olası bir depreme karşı acil önlemler, alınması gereken kararlar 
ve düzenlemeleri yedi başlık altında açıkladı. 

Manifesto, Türkiye İMSAD ve üyesi 29 derneğin imzasını taşıyor 
Türkiye Deprem Vakfı, Türkiye İMSAD ve üyesi olan 29 derneğin imzasını 
taşıyan Deprem Manifestosu’nda, ülkemizde deprem farkındalığının yetersiz 
olmasına ve dayanımı yeterli olmayan binalara dikkat çekildi.  Ülkemizde 
ivedi olarak Sivil Deprem Platformu oluşturulması ve Deprem Stratejisi 
Eylem Planı konusunda katılımcılığın artırılması gerektiğinin vurgulandığı 
Manifesto’da, Bina Yönetmeliği hazırlanmasının da önemine dikkat çekildi. 
Kentsel Dönüşüm kapsamında yaşanan tereddütlerin giderilmesi Deprem 
Manifestosu’nun ana maddelerinden birisi olarak yer alırken, deprem ve 
güvenli yapı bilincinin geliştirilmesi, uygulamacıların eğitimli ve belgeli olması 
ile güvenli-çağdaş binalar yapımına odaklanmak gerektiği, Manifesto’nun 
diğer ana başlıklarını oluşturdu.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, Deprem 
Manifestosu’nun açıklandığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasında inşaat sektö-
rünün üstlendiği rolün önemi vurguladı. Depremlerin büyük can kayıplarıyla 
birlikte ekonomide büyük maliyetler ve bütçeler oluşturduğuna dikkati çeken 
Yetişener, “Bugün burada 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremini sadece 
anmakla yetinmek istemiyor, tüm sosyal paydaşlarımızın katkılarıyla hızlı çö-
zümler üretilmesini ve hayata geçirilmesini istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz” 
dedi.

Yetişener: “20 yıl sonra ülkemiz yeni bir kentsel dönüşüm maliyeti ya-
şamasın istiyoruz.” Önemli adımların atıldığı Kentsel Dönüşüm kapsamın-
da da bugün ülkemizde 6,5 milyon riskli konutun yenilenmesinin planlandığı-
na işaret eden Dündar Yetişener; “Ekonomide büyümenin daraldığı bir dünya 
konjonktüründe, bundan 20 yıl sonra Türkiye ekonomisinin yeni bir kentsel 
dönüşüm maliyetiyle karşı karşıya gelmemesi için, geleceğin binalarını bu-
günden yapmak, güvenli malzemelerin kullanıldığı güvenli yapılar inşa etmek 
zorundayız. Bu nedenle Türkiye İMSAD olarak önümüzdeki aylarda başla-
tacağımız kampanya ile tüm sosyal paydaşlarımıza ‘Binaların yapımında 
ilgili standart ve yönetmeliklere uyun, küçük tasarruflar için büyük 
riskler almayın, dünyanızı karartmayın’ mesajıyla sesleneceğiz” şeklinde 
konuştu. Dündar Yetişener sözlerine şöyle devam etti: 

“Dünyada rekabet edebilen, kaliteli ve standartlara uygun üretim yapan, yeterli 
kalitede ve standartta malzeme sunan Türkiye İMSAD üyesi malzeme üreti-
cileri olarak, yapılarımızın, malzemelerimizle doğru bir proje süreciyle deprem 
riski taşımadan yapılabileceğini biliyor ve bunun için çalışıyoruz. Bugün 
Türkiye ihracatının yüzde 16’sını gerçekleştiren ve cari açığa yüzde 250’nin 
üzerinde pozitif katkı sağlayan katma değeri yüksek bir sektörün temsilcileri 
olarak, ülkemizde güvenli yapılar inşa edilmesi konusunda inşaat malzemesi 
üreticileri olarak üzerlerimize düşen görevleri yapmaya hazırız.”

İnşaat malzemesi pazar büyüklüğü 52,5 milyar dolar seviyesine ulaştı 
İMSAD üyesi 73 üretici firma ve 29 dernek olarak Türkiye’de istihdam ettikleri 
çalışan sayısının 1,5 milyon kişi olduğunu ve bu sayı ile toplam nüfusun 
yüzde 7,5’unu temsil ettiklerini belirten Dündar Yetişener, inşaat malzemesi 
sektörünün büyüklüklerini de rakamlarla ifade etti. Yetişener’in verdiği bilgiye 
göre, Türkiye inşaat sektörünün 2012 yılındaki iç pazar büyüklüğü 71 milyar 
dolara ulaştı. Yurtdışı müteahhitlik sektörü ise 44 ülkede 26,1 milyar dolar 
tutarında proje üstlendi. 

2012 yılında yurtiçi ve yurtiçi olmak üzere inşaat sektörünün toplam pazar 
büyüklüğünün 97,1 milyar dolara ulaştığını belirten Dündar Yetişenler, “Bu 

büyük pazar içinde inşaat malzemesi sektörü 52,5 milyar dolar büyüklükle 
dikkati çekiyor. Bu büyüklük içinde yenileme pazarının payı ise yüzde 12’dir. 
İnşaat malzemesi sektörü 2012 yılında 21,1 milyar dolarla en yüksek ihracatı 
gerçekleştirme başarısı gösterirken, toplam ihracattaki payı da yüzde 15,3 
olarak gerçekleşmiştir” dedi. 

Prof. Boduroğlu: “Manifesto ile farkındalık yaratmak ve ilgilileri birlik-
te çalışmaya davet ediyoruz.”
Türkiye Deprem Vakfı Başkanı Prof. Hasan Boduroğlu da toplantıda yaptığı 
konuşmada, 1999 Kocaeli depreminin ardından geçen 14 yılda, deprem 
riskinin azaltılması doğrultusunda çeşitli mevzuat çalışmaları yapıldığını 
belirterek, “ancak depremin her an beklenebilecek doğal bir afet olması ne-
deniyle acil olarak yapılması gereken çok şey olduğunu” söyledi. Boduroğlu, 
deprem riskinin azaltılmasında en önemli eksikliklerden birinin ‘deprem riski 
farkındalığının yeterince yaratılamaması’, diğerinin ise hala ‘deprem dayanımı 
yetersiz binaların yapılması’ olduğunu ifade etti.  

Prof. Boduroğlu,  Türkiye Deprem Vakfı yönetim kurulu üyelerinin dile getirdiği 
üzere, bugün yapılan uygulamalarda özellikle ‘Deprem Odaklı Kentsel Dönü-
şüm’ çalışmalarında beş afetin karşımıza çıktığını belirtti. Bunların; Deprem, 
Sel, Isı Adaları, Hava Kirliliği ve Toplumsal Huzursuzluk olduğu hususuna 
dikkati çeken Prof. Boduroğlu, depreme hazırlanma ve kentsel dönüşüm ko-
nusunun sadece ‘mekansal düzeyde’ ele alınamayacağının önemine işaret 
etti. Prof. Boduroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca, ‘Deprem Stratejisi Eylem Planı konusunda katılımcılık arttırılmalıdır’ 
derken, asıl önemsediğimiz husus, sivil toplum kuruluşlarının kendi konularını 
ilgilendiren eylemlerde doğrudan AFAD’a ve AFAD’ın ilgili organlarına görüş 
ve önerilerini iletebilecekleri ve kendi aralarında da paylaşarak geliştirebile-
cekleri bir platformun oluşturulmasıdır. Amacımız, deprem dahil her anlamda 
güvenli binalar inşa edilmesini sağlayarak, can kaybı ve yaralanmaları önle-
mek, olası depremlerin birey ve ülkemiz ekonomisinin en az zararla atlatılma-
sını sağlamaktır. Bu amaçla somut adımları içeren Deprem Manifestosu’nu 
kamuoyunun gündemine sunuyor ve bu doğrultuda ilgilileri birlikte çalışmaya 
davet etmeyi toplumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz.”
 
Toplantıda Türkiye İMSAD Kentsel Dönüşüm-Yapı Güvenliği Komitesi 
Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyesi Yener Gür’eş ile Türkiye İMSAD Kentsel 
Dönüşüm-Yapı Güvenliği Komitesi Başkanı ve Türkiye Deprem Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyesi M. Galip Sayıl ise Türkiye İMSAD ve Üyesi Dernekler ile Türkiye 
Deprem Vakfı’nın (TDV) Deprem Manifestosu’nda yer alan somut adımları 
açıkladılar. Deprem Manifestosu’nda yer alan somut adımlar şu başlık-
lardan oluşuyor:

Deprem Stratejisi Eylem Planı Konusunda Katılımcılık Artırılmalıdır
Ülkemizde Eksik Olan Bina Yönetmeliği Hazırlanmalıdır
Uygulamacılar eğitimli ve Belgeli Olmalıdır
Kentsel Dönüşümde Tereddütler Giderilmelidir
Güvenli ve Çağdaş Binalar Yapılmalıdır
Deprem ve Güvenli Yapı Bilinci Oluşturulmalıdır

// İMSAD’dan deprem manifestosu
// Türkiye Deprem Vakfı (TDV) ile işbirliğiyle hazırlanan deprem 
manifestosu 17 Ağustos 1999 depreminin 14. Yılında, 
 “Risk Almayın, Dünyanızı Karartmayın” mesajıyla duyuruldu.
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Berdan Cıvata A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Şemsi’nin kızı, Berdan Cıvata A.Ş koordinatörü Esra 
Şemsi (42) 2 Ağustos 2013 günü 
geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılmıştır. 

Vefatı camiamızda da üzüntüyle karşılanan Şemsi’ye 
Allah’tan rahmet, ailesine, Berdan Cıvata çalışanlarına ve 
tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

GALDER – Genel Galvanizciler Derneği

Acı Kaybımız

MİTAŞ Enerji ve Maden İşleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Volkan Karabağ’ın annesi, Mitaş Poligon A.Ş. Genel Müdürü 
Barış Karabağ’ın babaannesi Rukiye Karabağ’ı kaybetmenin 
üzüntüsünü yaşıyoruz.
 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm MİTAŞ çalışanları-
na başsağlığı dileriz.
 

GALDER – Genel Galvanizciler Derneği

Acı Kaybımız
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// Girdi maliyetlerindeki artış 
çelik sektörünü zorluyor Türk 
çelik sektörünün 2012 yılının son 
çeyreğinden bu yana, rekabette 
yaşadığı ciddi güçlükler özellik-
le 2013 yılında rekabet etmeyi 
zorlaştıracak derecede yüksek 
seyreden hurda fiyatları ve da-
ralan marjlar, üreticileri daha az 
üretmek ve daha az ihraç etmek 
mecburiyetinde bırakıyor. 

Türk çelik sektörü, 2012 yılının son çeyreğinden bu yana, 
rekabette ciddi güçlükler yaşıyor. Özellikle 2013 yılında rekabet 
etmeyi zorlaştıracak derecede yüksek seyreden hurda fiyatları 
ve daralan marjlar, üreticileri daha az üretmek ve daha az ihraç 
etmek mecburiyetinde bırakıyor. Bu durumun, üretim ve ihracatın 
gerilemesine, ithalatın ise artmasına sebebiyet verdiği gözleniyor. 
2013 yılının ilk yarısında, Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ihracatı 
% 0,2 oranında artarken, ithalatının % 29 oranında yükselmesi ve 
ihracatın ithalatı karşılama oranının, geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla % 158’den % 133’e gerilemiş olması rahatsızlık yaratıyor. 
Ancak bunun da ötesinde, ÇİB kaynaklı geçici veriler, Temmuz 
ayında durumun daha da ağırlaştığını ortaya koyuyor. Gerçekten 
de, Haziran ayında % 15 oranında düşüş gösteren ihracatın, 
Temmuz ayında miktar açısından % 11, değer açısından % 14 
oranında gerilemiş olması, ihracattaki düşüşün devam ettiğini 
ve önlem alınmadığı takdirde, olumsuz tablonun ağırlaşacağını 
gösteriyor. Türkiye’nin çelik tüketiminin % 7,5 oranında arttığı yılın 
ilk yarısında, ham çelik üretiminin %2,9 oranında gerilemesi, itha-
latın ise % 28,7 oranında artmış olması, yurtiçi tüketimde ithal 
ürünlerin ağırlığının hızla artmaya devam ettiğini; yurtiçinde kuru-
lu tesislerimiz atıl durumda kalırken, yurtdışındaki tesislerin üre-
tim ve istihdamlarının desteklendiğini ortaya koyuyor. Milyarlarca 
dolar tutarında yatırımla oluşturulan kapasitelerin atıl durumda 
kalmamasını ve ekonomiye katkısını arttırabilmesini teminen, bu 

çarpık durumun giderilmesine imkan sağlayacak tedbirlerin bir 
an önce yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyuluyor. Yılın ilk yarı-
sında slab üretimi % 4,3 oranında azalırken, nihai yassı mamul 
üretiminin % 13 oranında artış göstermesi, slab ithalatının % 400 
oranında artmış olmasından kaynaklanıyor. Slab ithalatındaki 
artış da, üretimde ithal yarı mamullerin payının artmaya devam 
ettiğini, yassı ürünlerin yanında, yarı ürünlerin de yoğun ithalat 
baskısı altında bulunduğunu gösteriyor. Özellikle, son yıllarda 
ihraç pazarlarımızda başvurulan korunma önlemi sayısında ve 
uygulama sürelerinde artış eğilimi gözleniyor. Mısır tarafından 
inşaat demiri ihracatımıza karşı 200 gün süre ile uygulanan 
korunma önlemi sona ererken, bu defa Ürdün ve Fas tarafından 
ihracatımıza karşı koruma tedbiri açıklanmış bulunuyor. ABD’nin 
OCTG borularında, Türkiye’ye karşı hem anti-damping, hem de 
telafi edici vergi soruşturması başlatmış bulunması ve 
Türkiye menşeli inşaat demirine karşı önlem hazırlıkları içerisinde 
olunduğu yönündeki yaygın söylentiler rahatsızlık yaratıyor. Son 
zamanlarda telafi edici vergilerin, Dünya Ticaret Örgütü kuralları 
istismar edilerek, sorgusuz sualsiz bir şekilde uygulamaya akta-
rılması şeklinde gelişen eğilim de, sektörün uluslararası piyasa-
daki mevcudiyetini olumsuz yönde etkiliyor. 

// Dr. Veysel Yayan
Genel Sekreter
Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği

// GİRDİ MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ ÇELİK SEKTÖRÜNÜ ZORLUYOR
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Çelik sektörünün üretim ve ihracatındaki gerilemede, yüksek elektrik 
enerjisi maliyetleri, enerji maliyetleri üzerindeki ilave yükler, hurda ve kö-
mür ithalatında çevre katkı payı uygulaması, üreticilerin Dahilde İşleme 
Rejimi kapsamında ithal edilen kalitesiz ürünlerle rekabet edememesi 
gibi yurtiçi faktörler yanında, ihraç pazarlarında bazı ülkelerin korumacı 
yaklaşımları, önemli ihraç pazarlarımız arasında yer alan İran’a yönelik 
olarak uygulanan yaptırımlar, yüksek hurda fiyatları gibi dış faktörler de 
önemli rol oynuyor. Her ne kadar olumluya dönüştürmek için azami 
gayret gösterilse de, yurtdışı faktörler kontrolümüzde bulunmuyor. Buna 
karşılık, yurtiçindeki olumsuz faktörlerin giderilmesi ve sektörün rekabet 
gücünün arttırılmasına yönelik tedbirlerin alınması, ekonomi yönetiminin 
sorumluluğunda bulunan bir keyfiyet olarak ortada duruyor. 

Avrupa Birliği’nin, AB’nin geleceğinin inşasındaki önemi ve imalat sana-
yindeki rolüne atıfla, çelik sektörünün üretimini yeniden canlandırmak, 
rekabette zorlanan üreticileri ayaklara yere basacak şekilde modernize 
etmek, yeni kapasiteler oluşturmak, istihdamı korumak ve dolayısıyla 
güçlü bir imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu çelik girdilerinin iç piyasadan 
tedarik edilmesini sağlamak amacıyla AB Çelik Eylem Planı’nı oluşturdu-
ğu bir ortamda, uzun yıllardır sektörün rekabet gücünü ve büyümesini 
olumsuz yönde etkilediği bilindiği halde, Türkiye’de sektörün rekabet 
gücünü arttıracak tedbirler konusunda müşahhas adımlar atılmaması 
rahatsızlık yaratıyor. Kaldırılması yönündeki ısrarlı taleplerimize rağmen, 
çelik sektörümüzün rekabet gücünü azaltan uygulamaların sürdürülme-
ye devam edilmesi, dünya çelik sektörünün büyümeye devam ettiği bir 
dönemde, çelik sektörümüzün küçülmesine, milyarlarca dolar yatırımla 
oluşturulan kapasitelerimizin atıl durumda kalmasına, ithalatın ve cari 
açığın artmasına, başka ülkelerdeki istihdamın desteklenmesine imkân 
sağlıyor. Dünya çelik sektöründeki eğilimin ve ekonomideki gelişmelerin 
aksine, çelik sektörümüzde devam eden daralma eğilimi, sektörün artık 
bu yüklerle daha fazla rekabet edemeyecek bir konuma geldiğini açıkça 

ortaya koyuyor.

Bugün geldiğimiz noktada, söz konusu yüklerin ve sınırlamaların çelik 
sektörünün üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, yalnızca çelik sektörünün 
değil, Türk ekonomisinin bir problemi haline gelmiş bulunuyor. Her yıl 20 
milyar dolar civarında ihracat gerçekleştiren çelik sektörümüz, uluslar 
arası piyasalarda rekabet gücü zayıfladığı için, daha az üretim ve ihracat 
yapmak durumunda kaldığı halde, girdi maliyetlerini arttıran yüklerin 
kaldırılması yönünde müşahhas adımların halâ atılmamış olması, dış 
ticaret ve cari açıkla mücadele söylemleri ile bağdaşmıyor.  Hiçbir şekil-
de devlet yardımı almayan çelik sektörünün üzerinde bulunan ve başka 
ülkelerde örneği olmayan yükler, sektörü rekabette geriye düşürüyor. 

Söz konusu yükler kaldırılmadığı, maliyetlerin düşürülmesine yönelik 
tedbirler alınmadığı ve üstelik Enerji Bakanlığı’nın her vesile ile, kontrol 
edilemeyen giderler ve cezalar gibi ilave yükler getiren uygulamalarına 
son verilmediği takdirde, rekabet gücünün istenen seviyeye çıkartılması 
ve milyarlarca dolar yatırımla oluşturulan kapasitelerin etkin bir şekilde 
kullanılması mümkün görülmüyor. 

Son olarak, Temmuz ayının sonlarında İsdemir ve MMK Metalurji’de 
başlayan grevler, sektörün yassı çelik üretimini olumsuz yönde etkilemiş 
ve iç piyasada oluşan arz sıkışıklığı nedeniyle, yassı çelik fiyatlarının 
artmasına neden olmuş bulunuyor. Kamu kesiminin % 4+4 ile anlaşma 
yaptığı Ramazan Bayramı öncesinde, % 51 zam talebi ile greve gidilmiş 
olması, 1980 öncesi dönemdeki ideolojik grevleri hatırlatıyor. 
Bölgede grevin yaşandığı iki güzide kuruluşumuzda, objektif verilere ve 
sağduyuya dayalı bir çözüm beklentisi sürerken, her iki grevin de, büyük 
emeklerle oluşturulan çelik sektörümüzdeki başarı hikayesine ve işçi-
işveren ilişkilerine zarar vermeden sona erdirilmesi hayati önem taşıyor. 
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// Berdan Cıvata Sanayi A.Ş Cıvata-somun-saplama ve ben-
zeri bağlantı elemanları sektörünün öncülüğü sürdürüyor.  
Türkiye’nin Bağlantı Elemanları Sektöründe CE Belgesini ilk alan 
firma olan Berdan Cıvata sektörün zengin test laboratuvarı için 
Türkak’tan Akreditasyon alan ilk Cıvata Somun fabrikası da oldu.

Ürettiği bağlantı elemanlarının sertleştirme, menevişlime ve benzeri ısıl 
işlemlerinin yanısıra kendi ürünlerin korozyona karşı korunmalarını sağ-
lamak üzere elektro galvaniz, sıcak daldırma galvaniz veya çinko lamelli 
kaplamayı da aynı çatı altında toplayarak entegre bir tesis haline getiren 
Berdan Cıvata sürekli gelişerek sektördeki ilklere imza atıyor. Yurt içinde 
ve yurtdışında geniş bir çevrece tanınan Berdan, ‘En Büyük Boyutlu 
Bağlantı Elemanlarının Üreticisi’ biliniyor.  

Bağlantı elemanları sektörünün en zengin test laboratuarlarından 
birine sahip olan firmanın çalışmaları Türkak’tan aldığı akredi-
tasyon belgesi ile taçlandırıldı. Konuyla ilgili olarak Berdan Cıvata 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi şunları dile getirdi:

“Bu akreditasyon sayesinde Berdan Cıvata San. AŞ. Laboratuvarında 
yapılacak deneylerle ilgili olarak verilecek raporlar dünyanın her yerinde 
geçerli olacak. Bundan böyle gerek kendi ürünlerimiz için gerekse 
hizmet vereceğimiz firmalara ait ürünlerin kalite kontrolleri bağımsız 
akredite bir laboratuvar tarafından yapılmış ve dünya standartlarına 
uygunluğu belgelenmiş olacaktır. Uluslararası geçerliliği olan böylesi 
belgelere sahip olmak Berdan’ın cıvata, somun, saplama gibi ürünlerinin 
marka değerini ve onlara güvenilirliğini arttıran önemli bir özelliktir. Deney 
laboratuvarımızla bölgemizdeki ithalatçı, ihracatçı ve sanayicilerimize 
önemli hizmetler verecek, onları uzak bölgelerde çözüm aramaktan 
kurtarmış olacağız.”Deney Laboratuvarında Çekme Deneyi  TS EN ISO 
6892-1, Rockwell Sertlik Deneyi TS EN 6508-1, Vickers Sertlik Deneyi TS 
EN ISO 6507-1, Yüzey Pürüzlülüğü (0,01 Mikron) TS 6956 EN ISO 4287, 
Makro Analiz Deneyi (TS 3849  ISO 4969) ve Kimyasal Analiz Deneyi’nin 
(21 Element için) yapılabildiğini söyleyen Şemsi, önümüzdeki günlerde 
Çentik Darbe Deneyi TS EN ISO 148-1 2010 ve Mikro Analiz Deneyi TS 
EN1321 gibi deneyleri de Akreditasyon Belgesi kapsamına almak üzere 
çalışmalara başladıklarını belirtti.

// Berdan Cıvata’dan 
Bir İlk Daha

// Boya, mürekkep, yapıştırıcı, yapı kimyasalları, izolasyon sektörü 
hammaddeleri, laboratuvar cihazları, üretim ekipmanları, ambalaj ve 
ambalajlama sistemleri, depolama lojistik, iş güvenliği ve sağlığı ürünle-
rinin sergileneceği ‘’BOYA ve KAPLAMA’’ platformu “5. Uluslararası 
Boya, Mürekkep, Yapıştırıcı, İzolasyon, Dolgu Maddeleri, Yapı 
Kimyasalları Hammaddeleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı TURK-
COAT COATINGS SHOW EURASIA” 12-14 Eylül 2013 tarihinde 
kapılarını açıyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek fuar 9’uncu 
ve 10’uncu salonlarda yer alıyor. 

Her sene büyüyerek yoluna devam eden “Eurasian Coatings Platform” 
bu sene bünyesine başka bir “İlk” daha katarak devam ediyor.Artkim 
Fuarcılık tarafından organize edilecek ve yine her iki yılda bir Turkcoat 
Eurasia ve PaintExpo Eurasia ile eş zamanlı düzenlenecek, “Yüzey 
İşlem Teknolojileri Fuarı STT Eurasia” ise 2013 yılının sürprizi oluyor. 
Sektördeki firmaların en etkili şekilde tanıtılmasına aracılık edecek, 

“Yüzey İşlem Sektörü”ne kimyasal, makine ekipman ve teknoloji 
üretip satan firmalar ve “Kaplama Sektörü”ne hizmet veren tüm sektör 
profesyonellerini bir araya getirecek, “Yüzey İşlem Sektörü ve Gele-
ceği” hakkında inovatif bilgilerin paylaşılacağı ve sektörün gelişmesine 
ve büyümesine katkıda bulunacak “Yüzey İşlem Teknolojileri Fuarı STT 
Eurasia” kapılarını ilk defa katılımcı ve ziyaretçilerine yine 12-14 Eylül 
2013 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde açacak.

// Workshop
Firmalar fuar alanındaki ürün bilgilendirme alanında, sektör mensup-
larına yeni ürünler, yeni teknolojiler, yeni avantajlar, yeni kanunlarla ilgili 
sunumlar gerçekleştirecekler. 

// Yeni Anlaşmalar, Yeni Açılımlar, Yeni İşortaklıkları… 
// Turkcoat Coatings Show Eurasia 2013 Fuarı düzenlenme tarihi 
itibari ile, 2014 yılının hammadde bağlantılarını yapacak firmalar için 
dünyanın değişik ülkelerinden fuara katılan firmaların yeni ürünlerini 
tanıma, en yeni üretim ekipmanları, teknolojilerini görme ve deneme 
imkanı bulacakları en doğru platform olacak...  Bu nedenle fuar uzun 
dönemde, anlaşmaların yapılacağı, ticari bağlantıların görüşmelerin 
gerçekleştirileceği ticari bir platform görevini görecek.

 // Turkcoat Eurasia 2011: İstatistikler ve Veriler
Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Doğu 
Avrupa 6-8 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul’da ‘’BOYA ve KAPLAMA’’ 
Platformu “Uluslararası Turkcoat Coatings Show Eurasia” Fuarı’nda 
buluştu.15 ülkeden 57 yabancı doğrudan 157 katılımcı ve toplam 48 
ülkeden 600’ün üzerinde firma ve firma temsilciliğinin katıldığı fuarı, üç 
gün içerisinde 48 ülkeden 1486’sı yabancı toplam 7.423 sektör pro-
fesyoneli ziyaret etti. Özellikle uluslararası ziyaretçilerin ve karar verici 
profesyonel iş adamlarının ziyaretindeki artış fuarda yeni ticari ilişkilerin 
kurulmasında büyük rol oynadı. Fuara gelen ziyaretçilerin ilgilendik-
leri ürün grupları; Boya ve Kaplama Hammaddeleri %51, Mürekkep 
Hammaddeleri %24, Yapıştırıcı Hammaddeleri ve Dolgu Maddeleri %37, 
Yapı Kimyasalları, İzolasyon İçin Hammadde ve  Ara Ürünler %25, 
Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları %42, Test ve Ölçüm Ekipmanları 
%18, Ambalaj ve Ambalajlama Sistemleri %6, Çevre Koruma ve İş 
Güvenliği %4, Depolama ve Lojistik %2, Diğer %7 olmakla birlikte, 
karar verici ve kollektif karar verici ziyaretçi oranındaki yüksek yüz-
de, katılımcılarında %95’inin memnuniyeti ile sonuçlandı. Fuar; 2011 
istatistikleri ile ulusal ve uluslararası arenada tanınırlılığını ve önemini de 
tekrar ortaya koydu.  Fuar ile eş zamanlı yürütülen, Workshop Alanı’nda 
konusunda uzman ve lider uluslararası kimya firmalarının düzenlediği 
teknik ve ticari sunumlar yoğun ilgi ile takip edildi.

Daha detaylı bilgi için lütfen www.turkcoat.com adresini 
ziyaret ediniz.

// Boya ve Kaplama Sektörü 
Turkcoat Coatings Show Eurasia 
2013’le Bir Araya Geliyor
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// Mimarlar Arkimeet 2013’te Buluşuyor

7–8 Ekim 2013'te Haliç Kongre Merkezi'nde gerçek-
leşecek ARKIMEET, “BYPASS” teması ile kentlere 
odaklanıyor. "Mimarlar İstanbul'da Buluşuyor" konfe-
rans serisiyle Julien de Smedt, Eric Owen Moss ve 
Jose Luis Vallejo gibi tasarım dünyasına yön veren, 
birbirinden ünlü katılımcılar ve ziyaretçilerle bir araya 
gelmeye hazırlanıyor. Arkimeet 2013’te ulusal ve 
uluslararası konferans ve paneller düzenlenecek, 
ödül programlarıyla da fiziksel çevrenin niteliğinin 
iyileştirilmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlar 
onurlandırılacak. Fuaye alanındaki stantlarla birçok 
firmanın ve kurumun tanıtılacağı etkinlikte  Türkiye 
Sıcak Daldırma Galvaniz sektörünün temsilcisi 
GALDER de 261 no’lu bölümdeki standıyla tasarım 
dünyasına kapılarını açacak. Etkinlik ve ödüllerin 
yanı sıra yeni ilişkiler ve iletişim platformlarının 
kurulması için fırsat sunan ARKIMEET 2013 hakkın-
da daha fazla bilgi almak için www.arkimeet.com 
web sitesini ziyaret edebilir, etkinliğe katılım için aynı 
siteden kaydınızı yaptırabilirsiniz. Üstelik 1 Ekim’e 
kadar kaydınızı yaptırarak %30’a varan erken kayıt 
indiriminden yararlanabilirsiniz.

Avrupa’da ve Türkiye’de bina tasarımında hissedilen en 
büyük eksikliklerden birinin yangın tasarımı olmasından 
ve mühendislerin yangın mühendisliği konusunda yetersiz 
kalmasından yola çıkan ECCS ve TUCSA 2 günlük kurs 
programıyla bu önemli soruna çözüm sunuyor. Mühen-
disler, mimarlar, akademisyenler, doktora öğrencileri ve 
yüksek lisans öğrencileri ile TUCSA TK-3 üyelerine yönelik 
kursun katılımcı sayısı 25 kişi ile sınırlandırıldı.  Çelik 
Yapıların Yangın Tasarımı Kursu, Liége Üniversitesi’nde 
öğretim üyesi olan, ECCS yayını “Fire Design of Steel 
Structures” kitabının yazarlarından ve SAFIR yangın tasa-
rım yazılımının yaratıcılarından Prof. Jean-Marc FRANS-
SEN tarafından verilecek. Kurs kapsamında; Eurocode-3 
Bölüm 1-2' ye göre hazırlanmış olan “Fire Design of 

Steel Structures” kitabı esas alınacak olup, kursun ikinci 
gününde ücretsiz dağıtılacak SAFIR demo programından 
yararlanılarak yangın dayanımının hesaplanmasına ilişkin 
programın kullanılışı hakkında bilgi verilecek. Eğitimin 
sonunda katılımcılara “TUCSA Katılım Sertifikası” ve 

“ECCS Akademi Katılım Sertifikası” verilecek. 

Ayrıntılı bilgi ve kursu katılmak için :
   
Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)
Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi(YAÇEM)
    
Tel : +90 216 474 31 35
E posta : yacem@yacem.com.tr
Web :www.tucsa.org

// Uluslararası 
Çelik Yapıların 
Yangın Tasarımı Kursu Başlıyor

// Çelik Yapıların Yangın Tasarımı Kursu (Fire Design of Steel Structures Course) Yapısal 
Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından,  Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) bünye-
sinde kurulmuş olan ECCS Academy işbirliği ile hazırlanıyor. 20 ve 21 Eylül 2013 günlerin-
de 2 tam gün olarak düzenlenen kurs İstanbul Ramada Asia Hotel’de yapılacak. 
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// Galvanizin Tasarımla Dansı;
// Salvador Dali Müzesi
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// İkonik bir ressama saygı duruşu niteliği taşıyan 
yeni Salvador Dali Müzesi, sanatçının klasik ve fan-
tastik parçalarını bir araya getirerek O’nun karakte-
ristik duruşu yansıtıyor. Yan Weymouth and Nowum 
Structures tarafından tasarlanan yapı, plazanın yukarı-
sından kübist bir  “hazine sandığı” olan müzenin etrafına 
kadar dalgalı, 75 foot (22,8 m) soyut camla çevreleniyor. 

Yenilikçi yapısıyla tüm dünyada ilgili çekerken müze, cam 
yapının geometrisiyle de mimari dünyasında çığır açtı. 

Korozyonun yoğun olarak gözlendiği Florida kıyı çevresin-
de inşa edilen yapının, birçok sorunla yüzleşmesi gerekti. 

21
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Bütün çelik elemanlar güvensiz ve çirkin görünümlü ko-
rozyona karşı dayanıklı ve az bakım gerektiren bir yöntem-
le korunmalıydı ki bu aynı zamanda yapının görüntüsünde 
de camla uyum sağlamalı, göze hitap etmeliydi. Son 
olarak yapının karmaşıklığı ve ölçeği göz önüne alınarak 
kullanılacak çelik malzemelerin hiçbir kayba uğramadan 
üretilmesi, işlenmesi ve şantiyeye sevk edilmesi gerekliydi. 
Sıcak daldırma galvanizle kaplanan çeliğe toz kaplama 
uygulanması bütün endişeleri ortadan kaldıracak ideal 
çözüm oldu. Galvanizli çeliğin üstün korumasını bir başka 
korozyon koruma yöntemi olan toz kaplama veya boyayla 
birleştiren dubleks sistem, projenin ömrünü bakım gerek-
tirmeden uzatır. Galvaniz çeliğin var olan en dayanıklı ko-
rozyon koruma yöntemiyle korunmasını sağlarken, boya 
da tesisle uyum sağlayacak renk seçimine olacak veriyor. 

Cam yapının yapısal çelik borularla oluşturulması, üzerle-
rindeki deliklerin boruların içine erişime izin vermesi sıcak 
daldırma galvanizin bu parçalarda kullanılmasını ideal 
kıldı. Çelik malzemeler sıcak daldırma galvaniz kaplama 
prosesinde çinko banyosuna daldırıldığında, ergimiş 
çinko ürünün tüm yüzeyine ve içine akar. Böylece içi boş 
boruların ya da tüpler dışardan olduğu gibi içerden de ko-
rozyona karşı korunur. Galvanizci ve boyacının işbirliğiyle 
yapılan çalışmalarda, üretici galvaniz kaplama, kulama ve 
boyama işlemlerine dayanıklı bir barkod teknolojisinden 
yararlanarak herhangi bir kayıp olmadan ürünlerin doğru 
sırayla nihai yere ya da şantiyeye ulaştırır. Novum’un 
kendi fabrikasında üretilen parçalar kendilerinden 1.300 
mil (2.092 km) uzaktaki galvaniz fabrikasına gönderildi. 
Kapalı alanda yapılan sıcak daldırma galvanizle hava 
nedeniyle oluşabilecek gecikmeler veya işleri yavaşla-
tacak aksaklıklara yer yoktur. Ürünler galvanizcinin hızlı 
işlemi sonrası, kumlamaya, ardından toz boyamaya ve 
en sonunda hassasiyetle şantiyeye sevk edildi. Bu hızlı ve 

verimli süreçle, nakliye hasarlarından ve kayıp parçalar-
dan doğa bilecek binlerce dolarlık zararın önüne geçildi. 
Tamamen inşa edilen 66.450  ft² ‘lik (20.253 m2)  dev 
müze, öncekine göre yüzde 50 daha fazla galeri alanına 
sahip oldu. 18 inch (45,7 cm) kalınlığındaki beton duvarlar 
ve cam yapı saatte 165 mp (265 km) hızındaki rüzgara 
dayanacak şekilde tasarlandı. Bu şekilde değerli sanat 
eseri 5. Kategori fırtına dalgasına kadar korunabilecek. 
Havadan gelebilecek güçlü saldırılara karşı korunacak 
şekilde tasarlanan projede, sıcak daldırma galvanizli çelik 
üzerine toz boyamalı dubleks sistem yapıyı korozyonun 
tahribatından koruyarak gelecek nesillere aktaracak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Amerikan Galvanizers Association - AGA (Amerikan 
Galvanizciler Birliği)
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// Sıcak daldırma galvanizin farklı ortam 
koşullarındaki performansı

Tüm metaller gibi çinko da atmosfer koşullarında korozyo-
na uğrar. Çinko yüzeyde oluşan korozyon ürünler pasif ve 
sızdırmaz bir bariyer oluşturur. Yüzeyin üzerinde gelişme 
döneminde genel olarak çinko küfü diye adlandırılan 3 
farklı ürün oluşur. Çinko kaplama ve atmosferdeki oksijen 
arasındaki reaksiyondan meydana gelen çinko oksit, yüzey 
üzerindeki ilk korozyon ürünüdür. Çinko oksidin nemle 
etkileşmesi, onun çinko hidroksite dönüşmesine neden 
olur. Ayrıca çinko hidroksit ve çinko oksit havadaki karbon-
dioksit ile reaksiyona girerek çinko karbonatı oluştururlar. 
Çinko karbonat tanecikleri yüzeyin üstünde sıkıca yapışan 

ve nispeten çözünmeyen bir tabaka meydana getirir. Bu 
tabaka ya da patina en atmosferik koşullarda bile galvaniz 
kaplama tarafından sağlanan uzun süreli korumadan önce-
likle sorumludur. 

Galvaniz kaplamanın çeşitli atmosferik ortamlardaki ko-
rozyon davranışı, hakim rüzgar yönü, korozif gazların ve 
kirletici maddelerin yoğunluğu ve türü, deniz spreyi miktarı, 
ıslatma ve kurutma döngülerinin sayısı ile neme karşı daya-
nıklılık faktörlerine göre şekillenir. Korozyon hızları geniş bir 
yelpazeyle gözlense de nadiren yılda 0,3 mili aşar.

Çeliğin tüm yüzeyini aynı ölçüde kaplayan sıcak daldırma galvaniz (SDG) pek 
çok farklı ortam ve uygulama için biçilmiş kaftandır. Atmosferik koşullar, su altı, 
kimyasal ortamlar ve toprağın da aralarında bulunduğu birçok ortam koşuluna 
maruz kalabilir.  Her ne kadar SDG bu ortamların hepsinde bariyer ve katodik 
korumayı sağlasa da korozyondan koruma mekanizması farklı işleyebilir. Bu 
çalışmada sıcak daldırma galvaniz kaplamanın maruz kaldığı farklı koşullarda 
çeliği nasıl koruduğunu inceleyeceğiz.

 // A. Atmosferik Koşullar:
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Çakıl ve kum gibi kaba dokulu topraklar, havanın serbestçe 
dolaşmasına izin vererek atmosferik korozyona benzer ko-
rozyon özellikleri gösterirler. Kil ve alüvyon topraklar yetersiz 
havalandırma ve drenaja bağlı olarak ince bir dokuya ve su 
tutma yeteneğine sahiptir. Bu topraklardaki korozyon prose-
si su içindeki prosese benzer. İçinde gömülü sıcak daldır-
ma galvanizli çeliğe farklı etkisi olan toprak türleri üzerinde 
yapılan araştırmalar galvaniz kaplama kalınlığın, performan-
sın, 4 temel varlığın ve bölgesel toprak koşullarının arasın-
da doğrusal bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor.  Galvaniz 
kaplamanın dayanıklılığı belirleyen pH, su içeriği ve klorür 
konsantrasyonu için kritik limitler vardır. PH, su içeriği ve 
klorür konsantrasyonu limitleri arasındaki değişimler, sıcak 

daldırma galvaniz kaplamanın korozyon hızına da etkiler. 
Çoğu SDG’li çeliğin en az 3,9 ila 5 mil kalınlığında çinkoyla 
kaplandığından yola çıkarak en sert toprakta tahmini ilk 
servis zamanı 35’le 50 yıl arasında değişirken, daha az ko-
rozif toprak ortamında 75 sene ve üzeridir. Belirtilen tahmini 
servis zamanı, çinkonun tamamen aşınması ile altta yatan 
çeliğin kısmı olarak paslanma süresinin % 25’i toplanarak 
hesaplanır. Bu veriler ışığında proje mühendisi topraklama 
çubukları ve takviyeli toprak telin gibi kritik olmayan parça-
lardan, kazıklar, elektrik direkleri ve oto korkuluk kazıkları 
gibi daha önemli yapısal bileşenlerin değiştirme zamanını 
ya da bakım zamanını belirler. 

// B. Toprakta:
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// I. Tatlı su:
Galvaniz, tatlı suya maruz kalan çeliği korumak için başa-
rıyla kullanılan bir yöntemdir. Burada tatlı su, deniz suyu 
dışındaki bütün suları kapsar. Su kaynağına ya da uygula-
masına göre tatlı su olarak sınıflandırılabilir. Sıcak ve soğuk 
kullanım suyu, endüstriyel, nehir, göl ve kanal suları bu 
kapsama dahildir. Çinkonun tatlı suda korozyona uğraması 
büyük ölçüde sudaki yabancı maddeler tarafından yöne-
tilen karmaşık bir süreçtir. Yağmur suyu bile toz ve duman 
partiküllerinin yanı sıra oksijen, nitrojen, karbondioksit ve 
diğer çözünmüş gazları içerir. 

Yer altı suyu mikro organizmaları, aşınmış toprağı, çürü-
müş bitkileri, kalsiyumun çözünen tuzlarını, magnezyumu, 
demiri, manganezi ve askıda koloidal maddeleri taşır. Bütün 
bu maddelerle beraber pH, sıcaklık ve hareket, yapıyı ve 
maruz kalan çinkonun üzerinde oluşan korozyon ürünlerini 
etkiler. Tatlı suyun içeriğindeki ya da koşullarındaki nispe-
ten küçük farklılıklar, korozyon ürünleri ve hızında önemli 
değişikliklere neden olabilir. Dolayısıyla, tatlı suda çinko 
korozyonu hızını belirleyen basit bir kural yoktur. Ancak, 
bir eğilim verisi, sert suyun yumuşak sudan çok daha az 
korozif olduğunu destekler. Orta ya da yüksek su sertliği or-
tamlarında, doğal ölçekli çözünen tuzlar galvanizli yüzeyin 
üzerinde oluşma eğilimi gösterir ki bu da galvanizli kapla-
manın korozyon hızını yavaşlatır. 

// II. Deniz suyu:
Galvanizli kaplama deniz suyuna daldırılmış çelikte önemli 
ölçüde koruma sağlar. Tatlı suda korozyonu etkileyen faktör-
ler deniz suyunda da geçerlidir. Fakat başta sülfür ve klorür 
olmak üzere deniz suyunda çözünen tuzlar, deniz suyuna 
daldırılan çinkonun korozyon davranışının başlıca belirleyi-
cileridir. Bu suda bulunan yüksek klorür seviyesi göz önüne 
alındığında, çinko korozyonun çok hızlı olması beklenebilir. 

Bununla beraber, deniz suyundaki magnezyum ve kalsiyum 
iyonları, bu ortamda çinko korozyonunu engelleyici etkiye 
sahiptir. 

// D. Kimyasal Ortamlar:

Sıvı kimyasal ortamlarda galvaniz kaplamanın korozyon 
davranışını yöneten birincil faktör; o çözeltinin pH’ıdır. Gal-
vaniz pH derecesi 4.0 ve 12.5 arasında olan çözeltilerde 
iyi bir performans sergiler. Bu durum katı bir kural olarak 
düşülmemeli, çünkü ajitasyon, havalandırma, sıcaklık, pola-
rizasyon ve inhibitörlerin varlığı gibi faktörler korozyon hızını 
değiştirebilir. 4.0 ila 12.5 arasındaki pH aralığında çinko yü-
zey üzerinde koruyucu bir film tabakası oluşur ve galvaniz 
kaplama çeliği korozyonu çok düşük dereceye yavaşlatarak 
korur. Koruyucu tabakanın kesin kimyasal bileşimi, bulun-
duğu kimyasal ortama bağlıdır.  

Kaynak: Amerikan Galvanizers Association – AGA 
( Amerikan Galvanizciler Birliği)

// C. Suda:
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Bilg.Müh. Ali Altay ARDA Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
alialtay72@hotmail.com 
Elek.Müh. Talat AKAY talatakay@gmail.com
1. İnce Film Kaplama Teknolojisi

Aşınma sonucunda makine parçaların ve takımlarının ömrü kısalır. 
Her geçen gün daha fazla üretim prosesi otomatize oldukça ve bir ma-
kineye bağlandıkça, ayrı ayrı parçaların aşınması ile ortaya çıkan kayıp 
devamlı olarak artan bir maliyet faktörü oluşturmaktadır. Bu nedenle, 
aşınma koruması, ekonomik bakış açısından her geçen gün daha da 
önemli hale gelmektedir. Böylece, mekanik açıdan dayanıklı malzemeler-
den mamul ince katmanlardan oluşmuş olan kaplamalar (sert kaplama-
lar) geçen birkaç yılda çok başarılı sonuçlar vermişlerdir. Uzun zamandır 
bu amaçla kullanılan malzemelerin, örnek olarak nitridlerin ve karbitlerin, 
çok sert oldukları, iyi kayma davranışı gösterdikleri ve aşınmaya karşı 
büyük ölçüde dirençli oldukları bilinmektedir. Diğer yandan bunların gev-
rekliği ve kırılabilirlikleri -maliyetinin yanı sıra- katı olarak kullanılmalarını 
önlemiştir. Bununla birlikte, çelik ve diğer malzemelerden üretilmiş olan 
komponentlere ince katmanlar olarak uygulandıklarında, bunlar gev-
rekliklerini kaybederler ve temel olarak baz malzemenin sertliğine uyum 
gösterirler. Bu kaplamaların sunduğu avantajlar epeyce belirgindir:

Şekil 1: TiN  kaplı takımlar

Aynı zamanda komponentin direncini koruyan, büyük ölçüde 
sert yüzeyler,Mükemmel tutuşu olan aşındırma-direncine sahip 
kaplamalar,Düşük sürtünme katsayısı ve iyi kayma davranışı,
Kaplama kalınlığının 1/100 mm.’den daha az olması. 
Kaplanmış olan parçanın boyutsal stabilitesi korunur (tolerans sorunları 
olmaz) ve kaplamadan sonra yeniden işleme sadece istisnai durumlar-
da gerekli olur. 

Titanyum Nitrid (TiN) kaplamalarının çekici görünümü de ilave bir avantaj 
sunmaktadır. Şekil 1 bazı TiN kaplı takımları göstermektedir. Bu sert kap-
lamalar galvanoplasti ile çökeltilemezler. Bu tür ince kaplamalar sadece 
bir vakum prosesi kullanılarak evaporasyon ile çökeltilebilirler.  
Tüm tekniklerin ortak özelliği kaplama uygulaması sırasında metal frak-
siyonlardan ve gazlardan gerçek sert malzemelerin üretilmesidir. Gazlar, 
örnek olarak nitrojen, vakum odasına dışarıdan giriş yaparlar. Bu metodu 
kullanarak doğrudan alt katmanlar üzerinde sert kaplamalar üretmek için 
iki farklı proses tekniği vardır, bunlar aşağıdaki gibidir: 

CVD (Kimyasal Buhar Çökelmesi): Bu kaplama tekniğinde sert 
kaplamalar, alt katman yüzeyinin katalitik etkisi ile yüksek ısılarda gazım-
sı komponentlerden başlayarak kimyasal olarak üretilmişlerdir. 
PVD (Fiziksel Buhar Çökelmesi): Metal buharı doğrudan üretilir 
ve sert kaplamayı oluşturmak üzere reaktif gaz ile birlikte komponent 
üzerinde reaksiyona girer. CVD tekniği, kimyasal reaksiyonu ortaya 
çıkartmak için, sertlik kaybı ve distorsiyon gibi birlikte ortaya çıkan de-
zavantajlar ile 800°C ila 1100°C arasında olan yüksek alt katman ısılarını 
gerektirir. Bundan başka, agresif reaksiyon yan ürünleri nedeniyle mey-
dana gelebilecek olan çevresel kirlenmeyi önlemek için özel önlemlerin 
alınması gereklidir. 

Şekil 2 CVD tekniği ile kaplı küresel valf’ın parçalarını göster-
mektedir.

Aşınma koruması için düşük-ısılı CVD teknikleri günümüzde laboratuar 
ölçeğinde geliştirilmeye devam edilmektedir. 
Bunun tersine, PVD teknikleri, 200°C gibi düşük ısılarda mekanik olarak 
dirençli malzemelerin çökelmesine izin vermektedir. Bunun sonucunda 
da,  kaplamalar yeni suda tavlanmış ve çekilmiş olan çeliklere de sertlik 
kaybı veya distorsiyon olmaksızın uygulanabilir. PVD kaplama prosesi 
hiçbir çevresel kirliliğe neden olmaz. 

// ARK EVAPORATÖRLERİ İLE İYON KAPLAMA

// Prof.Dr. Tekin ARDA
Prof.Dr. Tekin ARDA   PAGEV Eğitim, 
AR-GE ve İnovasyon Koordinatörü  
tekinardadr@yahoo.com
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Şekil 2: Bir küresel valf’ın parçaları

CVD : Chemical Vapour Deposition
PVD  : Physical Vapour Deposition 

2. Aşınma Korunması İçin PVD teknikleri:

2.1 İyon Kaplama

Bir vakum içinde buharlaşma ile normal çökelme, aşınmaya dirençli kap-
lamalar için uygun değildir. Sert kaplamayı oluşturan metal buhar, yük-
sek-enerjili buhar parçacıklarından oluşmalıdır. Yüksek-enerji, yüksek hız-
lı parçacıklar anlamına gelir. Bu, buhar parçacıklarını pozitif bir potansiyel 
ile yükleyerek (iyonizasyon) ve iyonları negatif bir voltaj ile hızlandırarak 
başarılır. Alt katmana uygulanan ve iyonları hızlandıran bu negatif voltaja 
polarma voltajı adı verilir. Polarma voltajında kısmen iyonize metal buharı 
ile yapılan kaplamaya iyon kaplama denir. İyon kaplama prosesinin 
değerlendirilmesi temel olarak aşağıdaki noktalara dayalıdır:
Metal buharının sadece iyonize bölümü açık bir şekilde kendi enerji 
içeriğine göre etkilenebilir. Alçak kaplama ısılarında iyi tutunma sadece 
alt katmandaki iyon enerjisinin ve iyon geçerli yoğunluğunun uygun 
şekilde yüksek olması halinde mümkün olur. Bu nedenle, alt katmanda, 
yüksek bir iyon fraksiyonu, yüksek iyon enerjisi ve uygun iyon mevcut 
yoğunlukları gereklidir.

İyon kaplama için üç buhar üretim prosesi uygundur:

Triyod sıralamada bir elektron ışını kullanarak veya düşük voltajlı ark 
evaporatörü olarak bir potadan buharlaşma. Triyod sıralamada, pota 
üzerindeki plazma bir elektron ışını ile üretilir ve buhar ikinci bir çalışma 
evresi olarak iyonize edilir. Düşük voltajlı evaporatörde ilave iyonizasyon 
evresi gerekli değildir. Her iki durumda da buharlaştırılacak olan malze-
me erimiş bir durumda olduğundan, evaporatörlerin, vakum odasının 
altına monte edilmiş olması gereklidir. Işıltılı boşaltımda püskürtme. Bu 
durumda, katı bir metal katot, katot yüzeyindeki atomların ayrılmasına 
neden olarak yüksek-enerjili gaz iyonları tarafından bombardımana 
tutulur. Bu bombardıman yapan iyonlar için Argon gibi taşıyıcı bir gaz 
gereklidir, ve buhar partikülleri ışıltılı boşaltma plazması içinden geçtik-
lerinde iyonizasyon meydana gelir. Vakum arkı kullanarak evaporasyon. 
Bu proseste metal, mikroskopik olarak küçük alanlarda eşzamanlı olarak 
buharlaştırılır ve buhar partikülleri tek bir çalışma evresinde iyonize 
edilir ve hızlandırılırlar. Ark PVD prosesi adı verilen bu proses en yüksek 
iyonizasyon derecesini, en yüksek ortalama iyon enerjisini ve her bir 
uygulama işlemi için alt katmanda en uygun iyon geçerli yoğunluğunu 
sunar.

3. Ark PVD Prosesi

3.1 Ark Evaporatörü ve Katot Noktası
Bir gaz atmosferindeki negatif bir katoda ve düşük voltajlı pozitif bir 
anot (büyüklük sırası 20 V) ve yüksek amperaj (büyüklük sırası 100 A) 
arasındaki normal arklar genel olarak iyi bilinir. Bununla birlikte, düşük-
basınçlı bir atmosfer veya bir vakum içinde, aynı elektriksel karakteristik-
lere sahip olan bir ark, kendi fiziksel görünümünü katotta değiştirir. Ark 
artık katodun tümüne saldırmaz, sadece çapı birkaç mikro-milimetre 
olan küçük noktalar etrafında hareket eder; bunlara katot noktaları adı 
verilir. Bu tür bir katot noktası sadece yaklaşık 5-40 sn. boyunca var olur 
ve daha sonrasında hemen yakınındaki bir veya daha fazla yeni katot 
noktası ile yer değiştirir. Katot üzerinde çok hızlı bir şekilde hareket eden 
arkın yolunu takip etmek mümkündür. Bu tür bir mikroskopik katot nokta-
sı krateri içinde konsantre olmuş olan arkın toplam elektriksel gücü, 109 
W/cm2 derecesinde olan anlık güç yoğunluklarına neden olur. Bunun 
sonucunda katı katot malzemesi birdenbire buharlaşır; buhar partikülleri 
birkaç kez iyonize edilirler ve katot noktasının önünde ısıtılmış olan bir 
iyon bulutu içinde çok büyük ölçüde hızlandırılırlar -plazma adı verilen 
şey. Katot erozyonu prensibi, Şekil 3’te diyagramsal olarak gösterilmiştir. 
Çoğu iyonize buhar, bazıları kaplamalar ile birleşen ayrı ayrı erimiş dam-
lalar emisyonları bulunsa da verilmiştir. 
Buhar partikülleri katı katot malzemesinden üretilmiş olduklarından dola-
yı, bir vakum odası içinde katotların fiziksel sıralaması değişebilir. 

Şekil 3: Katottaki malzeme erozyonu

İyonların bu büyük hızlanmaları özellikle çarpıcıdır. Ortaya çıkartılan 
buhar bulutunun enerji içeriği, iyonlar  polarma voltajı ile ilave olarak 
hızlandırılmadan önce dahi bir pota içinde olan konvansiyonel evapo-
rasyondan 100 kat daha fazladır. Bu açık bir şekilde, ark prosesinin, çok 
düşük polarma voltajlarında dahi, çok iyi kaplama sonuçlarına ulaştığını 
bize işaret etmektedir. Ayırt edici bir özellik, 200°C’lik kaplama ısılarında 
çökelmiş olan kaplamaların iyi tutunma ile karakterize olmalarıdır. Bu, 
bir  dizi çeliğin (soğuk işlenmiş çelikler) sertlik kaybı veya distorsiyon 
olmaksızın kaplanabileceği anlamına gelir. 

5.1. REFERANSLAR

Surface Technology, Metaplas Ionon, BDAG Gruppe, Balcke-Dürr AG, 
1993,     Printed in Germany 930038
Karagöz, S. , İnce Film Teknolojisi Paneli, Titanit-Opaş A.Ş. 25-
09-1990, İstanbul
Hans,R. , Siemens Genel Müdürü, İnce Film Teknolojisi Paneli,                         
Titanit-Opaş A.Ş. 25-09-1990, İstanbul
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İş dünyasında iş yapabilmek, büyümek pek tabi ki öncelikle 
yapılan işin iyi bilinmesiyle mümkündür. Yani tecrübe, yetenek, 
kontrollü hırs, çalışkanlık, işi sevmek… Tüm bunlar ‘iyi’ bir işin 
ortaya çıkması için temel şartlardır. Bunlar olmadan zaten ortaya 
çıkan, kotarılan iş uzun soluklu olmaz. Tüm bu nitelikler bir araya 
gelmeden iş kurma hevesi özellikle biz Türklerde çok fazla ve 
zaten bu sebeple de Türkiye’de kurulan şirketlerin %80’i 5 yılını 
dolduramıyor, % 90’ı da 10 yıldan önce kapanıyor. Geri kalan 
başarılı şirketlerin en önemli öne çıkan özelliği yukarıda sayılan 
niteliklerin bir araya gelmesinin yanında bu özellikleri bir arada 
yoğurabilme ve tutabilme kabiliyetidir. Yani bunun için bir tutkal 
lazımdır. Tutkal ruhtur. Çağımızda ‘iyi’ yöneticiler bu ‘ruhu’ yaka-
lamış olanlardır. Peki, bu ruha sahip ‘iyi’ yöneticinin tanımı nedir? 
Zeki olmanın iş için yeterli olmadığı malum. İyi yönetici insani 
özellikler bakımından iyi olmalıdır en başta. İnsana ve kültürel 
değerlere inanmalıdır. İyi yönetici aynayı kendisine tutup insan 
olduğunun bilinciyle hem çalışanını hem de müşterisini bu em-
patik gözle görmelidir.
Yönetici en başta kendisi işini sevmeli, sonra tüm çalışanlara 
sevdirmelidir. 
İnsana hayatta verilmiş en büyük hediye sevdiği bir işte 
çalışmasıdır. 

Neşeli bir çin tekerlemesi şöyle;

Bir saatliğine mutlu olacaksanız, şekerleme yapın...
Bir günlüğüne mutlu olacaksanız, balık avlamaya gidin...
Bir aylığına mutlu olacaksanız, evlenin...
Bir yıllığına mutlu olacaksanız, bir servete konun...
Tüm yaşam boyu mutlu olacaksanız, işinizi sevin...

Eğer bir kişi işe giderken adımları geri geri gidiyorsa, “bu günde 
mi iş var?” diyorsa, o kişi için değil, şirket için geri sayım başla-
mıştır. Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır ya baş… Çalışana 
işini sevdirmek iyi yöneticinin birinci hedefi olmalıdır. Bunun altı 
teknik yollarla doldurulur, bunun için de binlerce kitap var zaten. 
Sosyal etkinlikler, bağlılığı arttırıcı çalışmalar, maddi ve manevi 
tatmin vs. Bizim konumuz bunlar değil, bunu sağlayacak iyi 
yöneticinin vakıf olması gereken ana nitelikler.

// Güç ve Ego;
Yönetici olmak güç gerektirir elbette, ama bu güç manevi ve 
insani ise olumlu işe döner. Gücü kendi egosunu tatmin etmek 
için kullanırsa yönetici,  o güç mutlak güce dönüşür. Mutlak güç 
kontrolsüz ve doğası gereği adaletsiz ve gaddar olandır.

İŞ DÜNYASINDA ATASÖZLERİ - 6
Darb-ı mesellerle iş yönetmek

İşini sevmek, Akıl,
Güç ve Ego Üzerine
Bir yolu karanlık görüyorsan, belki perde gözündedir, yolda değil! 

Her ne ararsan kendinde ara. 
Hacı Bektaşi Veli

Akıllı bir adam yalnız kendi tecrübelerinden, 
çok akıllı bir adam ise başkalarının da tecrübelerinden yararlanır. 
Çin atasözü

// Bünyamın HALAÇ
Pazarlama Koordinatörü  
Marmara Siegener Galvaniz A.Ş
b.halac@galvaniz.com
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Mutlak güç yozlaşmaya eğilimlidir… Yozlaşan güç zor kulla-
nır Ve Zor Oyunu bozar! 

Bir Fransız atasözü şöyle der; 
Atı su içmeye zorla götürebilirsiniz ama zorla su içeremez-
siniz.

Yüksek ego, süper ego adına ne derseniz deyin, benmerkezci ve 
kendi odaklı bakıyorsa yönetici/insan hayata, başkasının yerine 
de koyamaz kendini. En büyük yoksunluk da budur işte…
Yöneticiler teknik başarılarından dolayı hızlı yükselebilirler, ama 
yükselmekten çok orada kalabilmektir asıl olan. Horace Mann’ın 
güzel bir sözü var;

“İnsanlar dünyada çabuk yükselen şeylere değer verirler 
ama hiçbir şey toz ve tüy kadar çabuk yükselmez.” Kaldı 
ki bir dağ ne kadar yüce olursa olsun bir kenarı yol olur.

Özetle bir işteki başarı tüm paydaşların o işi inanarak ve severek 
yapmasıyla mümkündür. İşini sevdirmek akıllı ve ‘insan’ yöne-
ticinin olmazsa olmazıdır. İnsan yöneticinin çalışanlar ve tüm 
paydaşların gönlünde yer etmesi lazım. Yöneticinin gönlü geniş 
olmalıdır. Gözü ileride, gönlü geride olan kimse, yola gidemez 
demiş yine Hacı Bektaş. 
Kavrayıcı ve birleştirici olmalıdır yönetici, ayrıştırıcı ya da kollayıcı değil.

En nihayetinde; oyun bitince, şah da piyon da 
aynı kutuya konur.

Kıssadan hisse;

Vak’a anlatılır. Emir konuta zincirinin üst kademelerinde görev yapmış bi-
risi emekli olmuş. Ona buna emir verme olanağını yitirmiş. Ne karşısında 
saygıyla ayakta duranlar, ne bir
yere girerken saygıyla ayağa kalkanlar… Kimsenin artık önemsediği 
yokmuş emekliyi. Adam bu ilgisizlik karşısında bunalmaya başlamış. O 
tarihte Yeni Cami helaları önünde
ihtiyacı olanlara parayla su satan ibrikçiler varmış. Bizim emekli de 
orada kendine bir yer bulup, ibrikçiliğe başlamış. Ancak ayrı ayrı renklere 
boyamış her ibriği; örneğin birini sarıya, ötekini maviye, üçüncüsünü 
kırmızıya...
Sıkışanlar hızlıca önüne gelip ibriklerden birine uzandılar mı, oturduğu 
yerden:

- Bırak onu sarıyı al, dermiş.
Sarıyı alan olursa:

- Bırak onu, maviyi al.
Böylece emir verme özlemini giderirmiş.
Eski İstanbullular bu hikâyeden kinaye, ona buna gereksiz yere kuman-
da etmeye kalkanlara "İbrikçi başılık ediyor", derlermiş…
Mutlu, sağlıklı ve başarılı günler dileğiyle...
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// Erkut İbidan
EAE Elektrik A.Ş.

EAE Şirketler Grubu; elektrik sektöründeki yolculuğuna, 1973 yılında 
kurmuş olduğu EAE Elektrik A.Ş. ile Güngören’deki fabrikasında başladı. 
Artan üretim kapasitesi sonucu imalatını, 1995 yılında İkitelli’deki modern 
fabrikasına taşıyan EAE,  2007 yılında Esenyurt’ta kurduğu fabrikalarını 
faaliyete geçirerek, üretim alanını arttırdı.Kurulduğu ilk günden bu yana 
hızla büyüyen EAE Şirketler Grubu, 1982 yılında EAE Aydınlatma A.Ş, 
1995 yılında EAE Elektroteknik A.Ş. ve 1996 yılında EAE Makine A.Ş.’yi 
bünyesine dahil ederek, üretimini ve faaliyet gösterdiği alanları giderek ge-
nişletti. Satış ağı her geçen sene daha geniş bölgelere yayılan EAE Grup, 
2007 yılında İtalya Milano’ da ürünlerinin satış ve pazarlaması için kurmuş 
olduğu EAE İtalya'yı da grup bünyesine dahil etti. Grubun yurtiçinde İstan-
bul, Ankara, Konya, İzmir, Bursa ve Gaziantep’de; yurtdışında Moskova, 
Dubai, Abu Dabi, Bangalore, Mumbai, Yeni Delhi, Cidde, Riyadh, Kahire 
gibi birçok ülkede şube ve temsilcilikleri bulunuyor. EAE Grup içinde yer 
alan tüm şirketler %100 yerli sermayeyle kurulmuş olup, ürünlerin gelişimi 
şirketlerin bünyesinde yer alan Ar-Ge departmanları tarafından gerçekleş-
tiriliyor.Her biri alanında uzman kadrosuyla, gücüne güç katan EAE Grup; 
1000 kişiye istihdam sağlayan, Türkiye elektrik ürünleri piyasasının önde 
gelen kuruluşları arasında yer alıyor. Üretim faaliyetlerini ISO 9001 sistem 
kalite standardı ve ISO 14001 çevre standardına uygun şekilde sürdüren 
EAE Grup’un üretmiş olduğu elektrik ürünlerinin dünya standartlarına 
uygunluğu, KEMA ve CESI laboratuvarları tarafından yapılan testler 
sonucunda belgelenmiştir. EAE Grup’un, İngiltere’den Taiwan’a, 65 ülkede 
distribütörü ve yetkili satıcısı bulunuyor. Bugün EAE Grup; yıllara uzanan 
deneyimi ve müşteri odaklı hizmet politikasıyla, Esenyurt’ta 4, İkitelli’de 1 
adet olmak üzere, toplamda 5 fabrikasında gerçekleştirdiği üretimleriyle; 
dünyanın önde gelen elektrik ürünleri imalatçıları arasında yer almanın 
haklı gururunu yaşıyor.

Tel        : 0212 866 20 00
Faks     : 0212 886 24 20
Web     : www.eae.com.tr

// Ali Öztav
ER-SAN Galvaniz ve Enerji San. A.Ş. 

Çelik tasarım ve yapı firması olan ER-SAN, Ankara Kazan’ 
daki merkez ofisi ve fabrikasıyla hizmet veriyor. Yılda 36.000 ton 
galvaniz kaplama kapasitesine sahip olan fabrika, 30.000 ton çelik 
üretiyor. Yurtiçinde ve dışında imza attığı projeler arasında enerji 
nakil hattı direkleri, trafo çelik yapılar, GSM anten kuleleri, radyo 
& televizyon yayın kuleleri, direkler, projektör aydınlatma ve sokak 
aydınlatma direkleri yer alıyor. 

Çelik yapıların tasarımında ve üretiminde kendini lider olarak 
konumlayan ER-SAN, tasarımda uzman grubu ve tecrübeli üretim 
ekibiyle müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunuyor. Müşteri mem-
nuniyetine öncelikli veren ER-SAN Galvaniz ve Enerji San. A.Ş., 
yerel ve uluslararası pazarların en iyi oyuncusu olmayı hedefliyor. 

Merkez : Fevzi Çakmak Mah. No: 222 Kazan Ankara
Tel : 0312 814 44 77  
Faks : 0312 814 44 79 
E-posta   : er-san@er-san.com 
Web        : www.er-san.com

// Aramıza Yeni Katılan Üyelerimiz
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// Kadir Mutlu
Mutlu Metal Ve Kimya San. Ve Tic. Ltd.Şti.

Çevre ve insan sağlığına en yüksek düzeyde özen göstererek, 
ürünlerin çeşitliliğini ve kalitesini arttırmayı, müşterilerinin istek ve 
beklentilerini karşılayıp hizmet kalitesini yükseltmeyi birinci hedefi 
olarak belirleyen Mutlu Metal, 1960 yılında şahıs firması olarak 

kuruldu. 1987’de şirketleşen firma, sıcak daldırma galvaniz fabri-
kaları ve boru galvaniz fabrikalarının üretim sonucu oluşan stan-
dart dışı malzemeleri satın alınarak, geri dönüşüm kapsamında 
işleyip ekonomiye kazandırıyor. Böylece ülke ekonomisinin, doğal 
kaynakların ve doğanın korunmasına katkı sağlıyor. 

Külçe çinko, teknik kalite çinko oksit ve çinko sülfat Mutlu Metal’in 
ürünleri arasında yer alıyor. Külçe çinko metal işleme sanayinde, 
teknik kalite çinko oksit mamulü ise gübre ve yem sanayinde yarı 
mamul olarak önemli oranda kullanılıyor. Çinko sülfat da gübre ve 
maden sanayinde tercih ediliyor. 

Merkez   : Merkez Mah. Kehribarcı S. No: 35 G.O. Paşa İstanbul
Fabrika   : Aydınlı Mah. Birlik Org. San. Bölg. 1 S. No: 5 Tuzla 
İstanbul

Tel             : 0212 614 91 45 (Merkez) 
      - 0216 593 11 87 (Fabrika)
Faks   : 0212 581 88 02 (Merkez) 
   - 0216 593 11 59 (Fabrika)
E-posta    :  info@mutlumetal.net 
Web          :  www.mutlumetal.net

1949'da İstanbul'da zirai ilaç üretimi için faaliyete geçen 
Koruma Tarım’ın 1963'te kurulan Derince Klor Alkali üretim 
tesisleri, 1994 yılında İzmitli işadamı Vefa İbrahim ARACI 
tarafından satın alındı.
Derince üretim tesisinde klor alkali ve ürünleri (Sudkostik, Payet 
Kostik, Sıvı Klor, Sodyum Hipoklorit, Hidroklorik Asit), zirai ilaç ve 
temizlik ürünleri (deterjan, sıvı sabun vd) üretimi yapılıyor. 100.000 
DWT liman ve 40.000 m3’lük depolama sahasına sahip Derince 
tesisi, Türk sanayisine tahmil tahliye ve sıvı depolama hizmeti 
sunulmanın yanı sıra 2003 yılından beri doğalgaza dayalı kurulan 
CoGeneration enerji santraliyle de kendi enerjisini üretiyor. Bu 
konuda Türkiye’de EPDK üretici lisansı alma başarısını gösteren 
ilk şirket oldu. Sürekli ürün ve hizmet kalitesini geliştirmeyi 
hedefleyen Koruma Klor Alkali A.Ş, Derince üretim tesislerin-
den sonra, 2007 yılında Hatay/Kırıkhan ve 2012 yılında Denizli/

Honaz'da da dünyanın en son teknolojisine sahip çevreci üretim 
membran elektroliz tesislerini ülke ekonomisine kazandırdı. Bu iki 
tesisinde de klor alkali ve ürünleri ile temizlik ürünleri(deterjan, sıvı 
sabun vd) üretimi yapılıyor. 

Kocaeli-Derince, Hatay-Kırıkhan, Denizli-Honaz’daki üç ayrı üretim 
tesisi, Tekirdağ ve Adana Serbest Bölgesindeki Sıvı Depolama te-
sisleri ve 7 farklı bölgedeki Tarım Bölge Müdürlükleriyle Türkiye'nin 
tamamında yer alıyor. KORUMA şirketler grubu kendi bünyesinde-
ki nakliye şirketi İzmit Sakarya Nakliyat Ltd. Şti. ile konusunda uz-
man personel ve uygun araç filosuyla,  Türkiye'nin her bölgesine 
ve komşu ülkelere hızlı ve en ekonomik nakliye hizmetini sağlıyor.
İstanbul Sanayi Odası verilerine göre Türkiye'nin en büyük ilk 500 
sanayi kuruluşu arasında yer alan KORUMA, her geçen yıl daha 
üst sıralara tırmanıyor. 

Merkez  : Deniz Mh. Petrol Ofisi Cd. No:43 41900 Derince 
Kocaeli
Fabrika  : Aydınlı Mah. Birlik Org. San. Bölg. 1 S. No: 5 Tuzla 
İstanbul
Tel  :  0 262 239 22 70 
Faks  :  0 262 239 22 76 
E-posta   :  kloralkali@koruma.com.tr  
     info@koruma.com.tr   
                   klorsatis@koruma.com.tr
Web         :  www.koruma.com

// Aramıza Yeni Katılan Üyelerimiz
// Vefa İbrahim Aracı
Koruma Klor Alkali Sanayi Ve Ticaret A.Ş
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