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Merhabalar,

Ülkemizdeki ve dünyadaki galvaniz sektörü ve galvaniz 
mesleği ile ilgili bilgi ve haberlerin, derneğimizin yaptığı 
önemli faaliyetlerin ele alındığı, zengin içeriğe sahip 
dergimizin, 2013 yılının son sayısı ile huzurunuzdayız.

Bu sayımızda, geçtiğimiz aylarda yapılan dernek 
faaliyetlerinin konu edildiği haberler ve sektörümüzden 
ulusal ve uluslararası gelişmelerin yer aldığı kısa 
bilgilendirme ve hatırlatmaları paylaşarak siz değerli 
okuyucularımızı bilgilendirmeye çalışacağız.

İyisiyle kötüsüyle, eğrisiyle doğrusuyla, bir yılı daha geride 
bırakmakta, sonlara doğru yol aldığımız bu günlerde 
yaşadığımız kente dair içinde galvaniz olan bir şeyler 
yazmak kuşkusuz iyi olacaktır.

29 Ekim 2013 tarihinde (bu anlamlı günde) asrın projesi 
diye nitelendirilen Marmaray’ın açılışı en üst düzey devlet 
erkanı tarafından yapıldı. İstanbul için, ülkemiz için ve 
dünya için önemli bir proje olması nedeniyle dünya 
çapında çok konuşuldu, tartışıldı ve hak ettiği ilgiyi çekti. 
Emeği geçen herkesi kutluyor ve İstanbul’da yaşayan biri 
olarak teşekkür ediyorum.

Napolyon Bonapart’a “Dünya tek ülke olsaydı, baş şehri 
İstanbul olurdu” dedirten, ‘’Ya ben İstanbul’u alacağım ya 
da o beni ‘’ diyerek fetheden Fatih Sultan Mehmet’in şehri 
İstanbul… Böyle bir şehirde, asrın önemli projesinde bölge 
firmaları tarafından üretilen galvanizli ürünlerin milyonlarca 
İstanbullunun günlük yaşamlarında kullanılıyor olmasından, 
sektör olarak gurur ve onur duymaktayız.

Böylesi önemli bir projede korozyon ile mücadele; uzun 
ömür, çevre ve insan sağlığı konularında galvaniz sektörü 
önemli bir misyon üstlenmiştir. Projede kullanılan çelik 
ürünler dünya normlarında sıcak daldırma galvaniz 
kaplanmıştır. Marmaray’ın birçok alanında galvanizli ürünler 
görmek ülkemizde galvaniz bilincinin arttırılması, çevre 
temizliği, korozyon önleme ve dayanma güvenliği açısında 
çok önemlidir.

Şehrin tüm yaşam alanlarında, metrolarda, aydınlatma ve 
kamera direklerinde, caddelerde, parklarda, bahçelerde, 
alışveriş Merkezlerinde, hızla yaygınlaşan modern ve 
yüksek binalarda galvanizli ürünlerin artarak kullanıldığını 
memnuniyet ile görüyor, korozyon önlemede ve çevre 
kirliliğini önlemede ‘çorbada tuzumuz var misali ’övünüyoruz. 
Yaşamın her alanında artık galvaniz var, iyi ki var!

“Uygun ve yeterli kullanılmadı.” diyenleri duyar gibiyim… 
Doğrudur, yanlıştır tartışmasına girmeden bundan sonraki 
projelerde “nasıl daha uygun ve daha fazla kullanılabilir”i 
tartışarak azimle çalışmalıyız. Örneğin 3’üncü köprü projesi; 
önümüzdeki en büyük ve en önemli projedir. Neden yüz 
binlerce ton çelik galvaniz kaplanmasın ve kullanılamasın? 
Bilimsel, planlı ve gerekli bir çalışma ile pekala bu hedef 
gerçekleşebilir. Çelik ve galvaniz firmalarının ve ilgili 
kuruluşların hep beraber bu önemli projeye birçok noktada 
değer katacak olan galvaniz kaplamanın yeterli kullanılması 
için gerekli olan çalışmalarda bulunması ve GALDER’in 
çalışmalarına destek vermesi gerekir. El ele ve bol galvanizli 
yaşam alanları dileğiyle, saygılarımı sunarım.
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Sektörden Haberler

6 // GALDER EGGA’ya Üye Oldu
Derneğimiz Avrupa’daki ulusal galvanizciler derneklerini tek çatı altında 
toplayan EGGA’nın ( Avrupa Genel Galvanizciler Birliği) üyesi oldu. 

8 // Derneğimizden haberler
Dünya Ekonomi TV katılımı, “Eurasian Coatings Platform 2013, 1. Çelik 
Yatırımları ve Pazarı Konferansı ve Arkimeet 2013’ün ardından…

14 // Üyelerimizden Haberler
Berdan Cıvata En Hızlı Büyüyen Firma ödülünü aldı. 
Gök-er Grubu yönetim kurulu üyesi Selim Ergüder Lizbon’da Türkiye’yi 
Temsil Etti

Makale

16 // Çelik sektöründe kapasite kullanım oranı geriliyor 
Dr. Veysel Yayan
Dünya ekonomisinin, son aylarda kademeli bir iyileşme gösterdiği ve söz 
konusu iyileşmenin, çelik tüketicisi sektörlere ve çelik sektörüne de yansıdığı 
gözleniyor. 

20 // Korozyon ekonomisi ve demir çelik ürünlerinin korozyonu
Prof. Dr. Ali Fuat Çakır
Dünya çelik üretiminin  “1.4 milyar” tonu geçtiği günümüzde korozyon 
demir-çelik esaslı ürünlerin israfında en başta gelen yerini muhafaza ediyor. 
Dünyanın “toplam yıllık korozyon kaybı” 4.4 trilyon dolara ulaşıyor.

23 // Korozyon Betonarmeye Yük Oluyor
Korozyonun etkileri genellikle yapının ömrü boyunca pahalı onarımlar 
ve sürekli bakım gerektiriyor. Bu harcamalar ülke ekonomilerine ağır yük 
getiriyor.

Kapak Konusu

26 // Depreme Meydan Okuyan Freedom Tower
ABD’de, güneyin en yüksek hava kulesi olan Memphis Uluslararası 
Havalimanı kontrol kulesi, New Madrid Fay hattına yakın olduğu için 
mühendislikte en son deprem teknolojisine göre inşa edildi. Tasarımıyla 
beğeni toplayarak halk arasında “Freedom Tower” (Özgürlük Kulesi) 
olarak adlandırıldı.

28 // Galva-Akademi
Sıcak daldırma galvanize dair merak edilenler bu köşede yanıt buluyor.

30 // Yeni Kaplama Sistemleri
Prof. Dr. Tekin Arda & Ali Altay Arda & Talat Akay
Ark evoporatörleri ile iyon kaplama (11’inci sayıdan devam)

İş Dünyası

35 // Darb-ı Mesellerle İş Yönetmek – Bünyamin Halaç
Yalın Üretim ya da İktisatlı olmak üzerine…

38 // Aramıza Katılanlar
Yeni üyelerimizi yakından tanıyoruz…



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 Fırınları 

Pilling-Almanya 
Galvaniz Ocakları  

Soprin-İtalya 
Galvaniz Kimyasalları 
•Asidik yağ alma - Hydronet 
•Asit buharı önleyici - Antivapor 
•Asit inhibitörü - Ironsave 
•Nikel tuzları içeren flaks katkısı – Filmflux 
•Çinko patlaması ve sıçramasını engelleyen 
katkı -  Antiblast 

beta Control Systems - USA 
Asit Geri Kazanım Üniteleri 

SICAK DALDIRMA GALVANİZ 
- Anahtar Teslim Fabrikalar 
- Danışmanlık 
- Ekipman ve Kimyasal Temini 

Floridienne Chimie–Belçika 
İki Tuzlu Flaks 



General Galvanizers Association 2013 - İSTANBUL

6 Genel Galvanizciler Derneği

sektörden haberler

// GALDER EGGA’ya Üye Oldu

Derneğimiz Avrupa’daki ulusal galvanizciler derneklerini 
tek çatı altında toplayan EGGA’nın ( Avrupa Genel Galva-
nizciler Birliği)  üyesi oldu. 

EGGA üyeliğinin Türkiye’deki sıcak daldırma galvaniz sek-
törüne önemli katkılar sağlayacağını söyleyen GALDER Yö-
netim Kurulu Başkanı M. Cihan Yıldırım sözlerine şu şekil-
de devam etti:

“ EGGA gibi bir federasyonun parçası olmak derneğimizin 
ve sektörümüzün gelişmesi için önemli bir adımdır. Bu sa-
yede sektörümüzle ilgili konularda federasyonla beraber 

hareket edeceğiz. Federasyonun çalışma süreçlerine dahil 
olacak, komitelerde GALDER olarak görev alacağız. Aynı 
çatı altında olacağımız, 50 – 60 yıllık geçmişe sahip der-
neklerin tecrübelerinden ve bilgi birikimlerinden yararlanma 
fırsatı bulacağız. Tüm bunlar üyelerimizin gelişimine destek 
sağlayacak, pazarda avantaj olarak geri dönecektir.” 

Yaklaşık 600 galvanizciyi temsil eden derneklerin oluştur-
duğu federasyon,  Avrupa sıcak daldırma galvaniz sektö-
rünü etkileyen tüm konularda ülke dernekleriyle ortak çalış-
ma yürütüyor. Düzenlediği yıllık toplantılarla teknik ve ticari 
konuları masaya yatıran EGGA, 3 yılda bir organize ettiği 
InterGalva konferansıyla da sektörün tüm dünyadaki tem-
silcilerini, tedarikçilerini ve müşterilerini bir araya getiriyor.
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Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından 7 - 8 Ekim’de İstanbul 
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “ARKIMEET 2013”, 
dünyanın dört bir yanından gelen mimarı ağırladı. GAL-
DER’inde stant kurarak katıldığı etkinlikte sıcak daldırma 
galvaniz sektörü mimarlara ve ilgili sektörlere tanıtıldı. 

Arkimeet 2013’le mimarlık dünyasına kapılarını açan GAL-
DER, Galvaniz Dünyası dergisi ve örnek projelerle ilgi topla-
dı. Her sene 7 Ekim’de kutlanan Dünya Mimarlık Günü’nde 
kapılarını açan etkinliğin teması “ByPass” olarak belirlendi.

ARKIMEET 2013, ByPass temasını ulusal ve uluslararası 
konferans, panel ve atölye çalışmalarının yanı sıra özel et-
kinliklerle de ele alıyor. ARKIMEET kapsamında mimarlık, 
şehir planlama, medya, müzik gibi birçok farklı disiplinler-
den gelen kişiler Pecha Kucha Night* İstanbul’da ByPass 
temasını kendi yorumlarıyla ele aldı, hızlı ve eğlenceli Pec-
ha Kucha sunumlarıyla kentsel ByPass yorumlarını ARKI-
MEET 2013 katılımcıları ile paylaştılar. Açılış konuşmasını 
Şafak Pavey’in yaptığı etkinliğin konuşmacıları arasında 
Ali Taptık, Arman Akdoğan, Koray Çalışkan, Yaşar Adanalı, 
Ömer Selçuk Baz ve Ertuğ Uçar yer aldılar.

//  Arkitera Ödülleri Töreni ARKIMEET’te  
Yapı ve mimarlık sektörünün merakla beklediği Arkitera  
İşveren Ödülü, Arkitera Genç Mimar Ödülü ve RAF Yapı 

Malzemesi Ödülü de bu yıl ARKIMEET 2013 kapsamında 
sahiplerini buldu. Kamu dalında ilk defa bir üniversiteye 
verilen Arkitera İşveren Ödülünü bu sene Namık Kemal 
Üniversitesi kazandı. Namık Kemal Üniversitesi Ortak 
Derslikler ve Merkezi Laboratuvarlar Binası projesi İTÜ 
Mardint ve PAB Mimarlık tarafından tasarlandı. Özel sek-
tör dalında ödüle layık görülen Tekfen Emlak Geliştirme 
ise üçüncü kez Arkitera ödülüne sahip oldu. Genç Mimar 
ödülüne, ulusal ve uluslararası başarılara sahip bir mimar 
olan Arman Akdoğan layık görüldü. RAF Yapı Malzemesi 
Ödülü’nün bu seneki ilk sahibi su drenaj sistemleri ürünü 
ile ACO oldu. Gecenin ikinci ödülü, İngiliz yapı malzemesi 
firması Jesmonite Limited’a verildi. Son ödülü ise, Bien 
Yapı Ürünleri’nin tasarımı ve esnek kullanımı ile dikkat çe-
ken lavabosu aldı.

İstanbul Fuar Merkezi, Uluslararası platformda boya ve 
kaplama sektörünün duayenlerini buluşturan “Eurasian 
Coatings Platform 2013”e ev sahipliği yaptı. 12 - 14 Eylül 
2013 tarihlerinde 9 – 10 - 11. salonlarda ziyaretçileri ağırla-
yan fuarda, GALDER’de yerini aldı. 

STT Eurasia Show, Ön İşlem, Yüzey İşlem Kimyasalları, Ma-
kina, Ekipman ve Teknolojileri Fuarı’nda kaplama sektörü-
nün iki büyük ve önemli etkinliği; ‘‘Turkcoat Eurasia’’ ve ‘‘Pa-
intExpo Eurasia’’ bir araya geldi.  12 Eylül günü yapılan açılış 
törenine derneğimiz adına Genel Sekreterimiz S. Burcu Ak-
man katıldı. Fuarla ilgili olarak Burcu Akman şunları söyledi:

“Sektörümüzün en büyük eksikliği tüm ilgilerce bilinmeme-
sidir. Bu bağlamda Turkcoat gibi organizasyonlar, daha ge-
niş kitlelere ulaşmamız ve sektörümüzü tanıtmamız için iyi 
bir fırsattır.”

9’uncu Hol A116’da  yer alan standıyla ziyaretçilere sektö-
rümüzü tanıtan GALDER, yoğun ilgiyle karşılandı. Ziyaret-
çilere Galvaniz Dünyası dergisi ve GALDER’in çevreci ka-
lemlerinin dağıtıldığı fuar 14 Eylül cumartesi günü sona erdi.

//  Mimarlık Dünyasının Kalbi 
İstanbul’da Attı

//  Kaplama Sektörü Eurasian Coatings 
Platform 2013’te buluştu
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sektörden haberler

BMY Events’in düzenlediği 1. Çelik Yatırımları ve Paza-
rı Konferansı sektör profesyonellerinin yoğun ilgisiyle kar-
şılandı. GALDER’in de destekçileri arasında bulunduğu 
konferansta konuşma yapan Genel Sekreterimiz Burcu 
Akman sıcak daldırma galvaniz sektörünün genel değer-
lendirmesini paylaştı. 

19 Eylül’de İstanbul ByOtell’de yapılan 1. Çelik Yatı-
rımları ve Pazarı Konferansı, T.C. Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanı Zühtü Bakır tarafından açıldı. Çelik sektörü 
profesyonellerinin yoğun ilgisiyle karşılanan kon-
ferans zengin içeriğiyle de göz doldurdu. Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü Başkanı  Dr. Can Fuat Gürlesel, 
güncel sektörel ekonomik gelişmeleri katılımcılarla paylaş-
tı. Dr. Veysel Yayan (TÇÜD), Tuncay Sergen (YİSAD), H. 
Yener GUR’ES (TUCSA), Mehmet Zeren (ÇEBİD), Mic-
hael Gamroth (BEFESA), Namık Ekinci (ÇİB), Ali Akbulut 
(MITAS Energy)  David Rawlings (ISTA), Godfrey Watt   
(ISTA), Can Komar (Neksport), Mehmet Çakmur (MMK 
Metalurji), Bülent Özsoy (OGEM), Mehmet Soylu Gül-
dalı (T.C. Ekonomi Bakanlığı), Ahmet Taşkın (TOSYALI 
HOLDİNG)   Asuman Gürsoy (TAT METAL), Hazem Ha-
mad Al-Abdulgader (SABIC), Toros Tolga Keleşoğlu (Kİ-
BAR Holding- Assan Demir), Kapt. Alev Tunç (IMEAK 
DTO & Bora Denizcilik) ve Özlem Özüner de (Euler Her-
mes Sigorta A.Ş.) söz alarak çelik sektörüne ilişkin görüş 
ve değerlendirmelerini aktardılar. 

Konferansın 2.oturumunda söz alan Burcu Akman, çe-
liğin koruyucusu ‘sıcak daldırma galvaniz (SDG) sektörü-
nün genel değerlendirmesi ve sektörün geleceği’ konulu 
konuşmasında sektörün tanıtımını yaparken sorunlarına da 
değindi. Sektörün en önemli sorunun; SDG’nin yararları-
nın tüm ilgililerce bilinmesi olduğunu vurgulayan Akman, 
dernek olarak yaptıkları tanıtım çalışmalarının sektörün hak 
ettiği ilgiyi kazanmasına aracı olacağını ifade etti. 

Fuaye alanında kurulan standıyla konferans boyunca sek-
törün tanıtımını sürdüren GALDER, çevreci konseptiyle 
de katılımcıların dikkatini çekti. 

//  ÇELİK DEVLERİ BU KONFERANSTA BULUŞTU





General Galvanizers Association 2013 - İSTANBUL

12 Genel Galvanizciler Derneği

sektörden haberler

//  Deprem riski altındaki binalar 5. Çelik 
Yapılar Sempozyumunda ele alınıyor

TMMOB inşaat Mühendisleri Odası tarafından bu yıl 5’inci-
si düzenlenen Çelik Yapılar Sempozyumu 13–14–15 Kasım 
tarihlerinde gerçekleşecek. GALDER’in resmi sponsoru 
olduğu sempozyum, 3 gün boyunca Türkiye’den ve çeşitli 
ülkelerden birçok konuşmacıyı ağırlayacak. İTÜ Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak sempozyuma, Genel 
Sekreterimiz Burcu Akman da konuşmacılar olarak katılacak.

5. Çelik Yapılar Sempozyumu’nda deprem riski altında 
olan ahşap, kagir, betonarme ve çelik yapıların çelik malze-
me kullanılarak güçlendirilmesi ve tarihi özelliği olan ahşap 
yapıların ahşap malzeme kullanılarak deprem güvenliğinin 

gerekli seviyelere yükseltilmesi konularında oturumlar dü-
zenlenecek. Sempozyumun ilk günü 2’nci oturumda söz 
alacak Burcu Akman, “Depreme dayanıklı çelik yapının 
sigortası ‘sıcak daldırma galvaniz’ “konusunda konuşma 
yapacak.  Derneğimiz ayrıca sempozyum boyunca sergi 
alanındaki standıyla ziyaretçilere sektörümüzü tanıtmaya 
devam edecek.

Katılım ücreti 150 TL, öğrenciler içinse 25 TL’dir. 

Sempozyumla ilgili detaylı bilgiye www.imo.org.tr adre-
sinden ulaşabilirsiniz.

//  GALDER Dünya Ekonomi TV’ye 
Konuk Oldu

GALDER Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Halaç ve Genel 
Sekreter Burcu Akman Handan Sema Ceylan’ın sunduğu 
Vizyon Anadolu Programı’na konuk oldular. 9 Eylül 2013’te 
Dünya Ekonomi TV’den canlı olarak yayınlanan program-
da, sıcak daldırma galvaniz sektörü ele alındı. GALDER 
Genel Galvanizciler derneğinin de tanıtıldığı program izle-
yenlerden tam not aldı.  

GALDER’in tüm diğer sivil toplum kuruluşları gibi insana 
ve topluma fayda sağlamak amacıyla yola çıkılarak 2008 
yılında kurulduğunu söyleyen Bünyamin Halaç, sektör fir-
malarını tek çatı altında toplayarak onların menfaatlerini ko-
rumak, sıcak daldırma galvanizin bilinirliliğini arttırmak için 
çalıştıklarını dile getirdi. Gelişmiş ülkelerde yaklaşık 150 yıl-
dır yaygın bir şekilde kullanılan, sıcak daldırma galvanizin 
metalleri korozyona karşı koruma yöntemlerinden en etki-
lisi olduğunu vurgulayan Halaç, ülkemizde kullanım oranın 
düşük olduğunun altını çizdi. Daldırma galvanizin yeterince 
bilinmediğini de dile getiren Bünyamin Halaç;

“Galvanizin tanıtımı çok zayıf, biz bir grup galvanizci firma 
olarak galvanizi ve faydalarını tüketiciye doğru bir şekilde 
anlatmak, özellikle sıcak daldırma galvanizin çevresel ve 
ekonomik yönünü tanıtmak için derneğimizi kurduk ve ça-
lışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizin menfaatlerinin 
korunması ve sektörümüz adına katkı sağlanması adına 
böyle bir dernek kurduk” dedi. 

GALDER’in misyonu ve çalışmaları hakkında bilgi veren 
Genel Sekreter Burcu Akman ise, Avrupa ülkelerinde her iki 
yapıdan birinde daldırma galvanizli çelik kullanılırken ülke-
mizde % 6–7 seviyelerinde kaldığını dile getirdi. Bu oranın 

arttırılması için dernek olarak her türlü ulusal ve uluslararası 
mekanizmaları kullanmaya çalıştıklarını ifade eden Akman, 
sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sektörümüzün yurtdışındaki temsilcisi kurum ve kuruluşlar-
la ilişkiler yürütüyoruz. Bu şekilde üyelerimiz tüm mesleki 
gelişmelerden, galvanize dair teknik ve ticari konulardan 
dünyadaki diğer profesyonellerle aynı anda haberdar oluyor. 
Bu da üyelerimizin rekabet gücünü arttırıyor. Ayrıca çeşitli 
eğitim ve seminer programlarımızla da sektörün gelişme-
sine katkı sağlıyoruz. Üyelerimize ve ilgili sektör profesyo-
nellerine ulaşmak için 2 önemli iletişim aracımız bulunuyor. 
Bunun birincisi Galvaniz Dünyası adını verdiğimiz dergimiz 
diğeri ise internet sitemizdir. Dergimiz 2 ayda bir yayınlanı-
yor ve hem sektör profesyonellerine hem de sektörümüzle 
ilgili kurum ve kuruluşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Der-
gimizde sıcak daldırma galvanize dair tüm bilgiler, araştır-
malar, örnek projeler, GALDER’in son dönem çalışmaları ve 
değerli akademisyenlerin makaleleri yer alıyor. Dergimiz bu 
özelliğiyle sektöre ait bir kaynak olarak görülüyor.” 

Programda galvaniz yaptırmanın tüm dünyaca kabul edil-
miş 10 iyi nedenini de paylaşan Halaç, galvanizin milli ser-
vetin heba olmasının önüne geçtiğinin vurguladı.  Ülkemiz-
de her yıl korozyondan dolayı yaklaşık 40 milyar dolarlık bir 
endirek (dolaylı) kayıp olduğunu dile getirdi.
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sektörden haberler

//  Berdan Cıvata Ödüle Doymuyor

//  Gök-Er Lizbon’da Türkiye’yi Temsil Etti

2012 yılında en başarı kobi yarışmasında ilk 5 finalist ara-
sında yer alan Berdan Cıvata, 5’nci İzmir İktisat Kongresi 
etkinliklerinde, Türkiye Odalar Borsalar Birliği öncülüğünde 
TAPEV’in Allworld   ile birlikte düzenlediği En Hızlı Büyü-
yen Firmalar yarışmasında ödül aldı. Türkiye 100 ödülleri 
Kalkınma Bakanı Sn. Cevdet Yılmaz, TOBB ve TEPAV yet-
kililerinin katılımı ile 1 Kasım 2013’te İzmir’de Büyük Efes   
Otelinde yapılan törende 100 hızlı firmaya ödülleri verildi.

Berdan Cıvata Sanayi A.Ş.  3 yılda yüzde 96 büyüme gös-
tererek 87’nci oldu. Plaketini Kalkınma Bakanı Sayın Cev-
det Yılmaz’ın elinden alan Berdan Cıvata Mersin’e giden 3 
ödülden birine imzasını attı. 

Geçen yıl KOSGEB’in düzenlediği En başarılı Kobi ya-
rışmasında 1108 yarışmacı arasında ilk 5 finalistten biri 
firma, Başbakanın da katıldığı bir törenle plaket almıştı. 
GALDER olarak Berdan Cıvata’yı kutlar, başarılarının de-
vam etmesini dileriz.

Gök-er Grubu yönetim kurulu üyesi Selim Ergüder  Ulusla-
rarası Çinko ve Kurşun çalışma grubunda ülkemizi temsil 
etti.  Portekiz’in Lizbon şehrinde yapılan toplantıda Türkiye 
adına gözlemci ve konuşmacı olarak katılan Ergüder, sunu-
muyla ülkemizde metal madenciliğini anlattı.

Portekiz toplantılarına sadece hükümet temsilcilerinin ka-
tıldığı söyleyen Selim Ergüder,  Birleşmiş Milletlerin öncü-
lüğünde kurulan ICNSG-ILZSG Uluslararası bakır, çinko, 
kursun, nikel çalışma gruplarında Türkiye’nin henüz üye 
olmadığını belirtti. Son derece ekonomik, teknik, ileriye dö-
nük, vizyoner, global üretim, yenilikçi global risk analizleri, 
global çinko ve kursunmaden ve metal üretimi ve her türlü 
stratejik olguların üye ülkeler arasında paylaşıldığına deği-
nen Ergüder, çok ciddi endüstriyel bilgilerin de bu paylaşım 
ortamında yer aldığını vurguladı. Gök-er Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Ergüder sözlerine şu şekilde devam etti:

“Buraya katılmaktaki temel amacım, bu tür resmi çalışma 
gruplarında olmayan Türkiye’yi üye yapmaktır.”

Yaptığı sunumla Türkiye’de çinko ve kurşun madenciliğinin 
geldiğini konumu anlatan Ergüder, bunu tüm ihracat ve üre-
tim rakamlarıyla da destekledi.  Ayrıca ülke metal madenci-
liğinin nasıl geliştiğini ve potansiyel geleceğine de değindi.





General Galvanizers Association 2013 - İSTANBUL

16 Genel Galvanizciler Derneği

makale

Dr. Veysel Yayan
Genel Sekreter
Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği

Dünya ekonomisinin, son aylarda kademeli bir iyileşme 
gösterdiği ve söz konusu iyileşmenin, çelik tüketicisi sek-
törlere ve çelik sektörüne de yansıdığı gözleniyor. 2013 yı-
lının ilk 7 aylık döneminde, dünya ham çelik üretimi % 2 
oranında artış göstermiş bulunuyor. Yılsonu itibariyle dünya 
çelik tüketimindeki artışın % 3.1 seviyesinde gerçekleşece-
ği tahmin ediliyor. Dünyada toparlanma devam ederken ve 
göstergeler olumlu yönde ilerlerken, son aylarda Türk çelik 
sektöründeki kötüye gidiş derinleşme eğilimi gösteriyor. 

Ağustos ayında, Türkiye’nin ham çelik üretimi, geçen yılın 
Ağustos ayına kıyasla % 15.4, 2013 yılının Temmuz ayına 
kıyasla ise, % 8.7 oranında düşüşle, 2.58 milyon ton seviye-
sinde gerçekleşirken, bu düşüş dünyanın en büyük 15 çe-
lik üreticisi arasındaki en keskin gerilemeyi ifade ediyor. Bu 
durum, çelik sektörümüzün kapasite kullanım oranının da, 
% 73’ten % 70’e gerilemesi sonucunu doğurmuş bulunuyor. 
Üretimdeki söz konusu düşüşte, sektörün rekabet gücün-
deki gerilemenin ithalatta yol açtığı artış yanında, İsdemir’de 
başlayan grevin de önemli bir etkisi bulunuyor. İsdemir gre-
vinin olumsuz etkilerinin, Ağustos ayı Türkiye ham çelik üre-
tim rakamlarına da yansıyacağı değerlendiriliyor. 

Çelik sektörümüzün rekabet gücündeki gerileme, dış ti-
caret verilerine de yansıyor. Ocak-Ağustos döneminde 
ihracatımız miktar yönünden % 4.1 oranında gerilerken, 
ithalâtımızın % 28 oranında artış göstermesi, ihracatın 
ithalâtı karşılama oranının, 2012 yılının aynı dönemindeki 
% 157 seviyesinden, % 128 seviyesine düşmesi sonucunu 
doğurmuş bulunuyor. Ancak bunun da ötesinde, ÇİB kay-
naklı geçici veriler, ihracattaki olumsuz tablonun daha da 
ağırlaştığını ve Eylül ayında çelik ihracatının % 15 oranında 
gerilediğini gösteriyor. Ağırlıklı şekilde hurda fiyatlarındaki 
artış ve dünya çelik kapasitelerindeki fazlalıktan kaynakla-
nan bu durum, başta enerji olmak üzere, girdi maliyetlerini 
düşürecek tedbirlerin ve bu cümleden olarak, hurda ve kö-
mür ithalâtında çevre katkı payı kesintisine son verilmesi 
tedbirinin süratle uygulamaya aktarılmasını gerektiriyor. 

ÇELİK SEKTÖRÜMÜZÜN 
KAPASİTE KULLANIM ORANI GERİLİYOR
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Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye’nin yassı çelik üretimi 
% 7.6 oranında artışla, 6.25 milyon tona yükselirken, tü-
ketimi % 3 oranında artışla, 9.23 milyon tona çıkmış bulu-
nuyor. İhtiyacının üzerindeki kapasiteye rağmen, yılın ilk 8 
aylık döneminde, çelik sektörümüz Türkiye’nin tüketiminin 
yaklaşık olarak  %68’i civarında üretim gerçekleştirebilmiş 
bulunuyor. Yassı çelik üretiminin baskı altında kalmasında, 
% 9.2 oranında artışla, 4.72 milyon tona çıkan yassı ürün 
ithalatının da önemli bir rolü bulunuyor. 

Türkiye’nin çelik tüketiminin, % 7 gibi dünyada rekor sayıla-
bilecek bir oranda arttığı yılın ilk 8 aylık döneminde, ham çe-
lik üretiminin % 5.4 oranında gerilemiş, çelik ürünleri ithala-
tının ise % 27 oranında yükselmiş olması, yurtiçi tüketimde 
ithal ürünlerin ağırlığının hızla artmasına; yurtiçinde kurulu 
tesislerimiz atıl durumda kalırken, yurtdışındaki tesislerin 
üretim ve istihdamlarının desteklenmesine ve ekonominin 
kıt kaynaklarının yurtdışına aktarılmasına yol açıyor. Milyar-
larca dolar tutarında yatırımlarla oluşturulan kapasitelerin 
atıl durumda kalmamasını ve ekonomiye katkısını arttıra-
bilmesini teminen, bu çarpık durumun giderilmesine imkân 
sağlayacak tedbirlerin bir an önce yürürlüğe konulmasına 
ihtiyaç duyuluyor. 

Türk çelik piyasası, açık pazar konumunu sürdürürken, son 
dönemde Ülkemiz menşeli çelik ürünlerine karşı açılan 
soruşturmalarda hızlı bir artış gözleniyor. Mısır tarafından 
inşaat demiri ihracatımıza karşı geçen yılın Kasım ayında 
başlatılan ve 200 gün süre ile yürürlükte kalan korunma 
önleminin sona ermesini müteakip, bu defa Mısır ile po-
litik anlaşmazlıkların artmasının da etkisiyle, Türkiye’den 
yapılan inşaat demiri ithalatına karşı soruşturma açılması 
konusunun yeniden gündeme alındığı görülüyor. Petrol bo-
rularında, Türkiye’ye karşı hem anti-damping, hem de telafi 
edici vergi soruşturması başlatmış bulunan ABD’nin, son 
olarak Türkiye menşeli inşaat demirine karşı da anti-dam-
ping ve telafi edici vergi soruşturması başlatmış olması 
rahatsızlık yaratıyor. Son zamanlarda telafi edici vergilerin, 
Dünya Ticaret Örgütü kuralları istismar edilerek, sorgusuz 
sualsiz bir şekilde uygulamaya aktarılması şeklinde geli-
şen eğilim, sektörün uluslar arası piyasadaki konumunu 
olumsuz yönde etkiliyor. 

Kaldırılması yönündeki ısrarlı taleplerimize rağmen, çe-
lik sektörümüzün rekabet gücünü azaltan uygulamaların 
sürdürülmeye devam edilmesi, dünya çelik sektörünün 
büyümeye devam ettiği bir dönemde, çelik sektörümüzün 
küçülmesine, milyarlarca dolar yatırımla oluşturulan kapa-
sitelerimizin atıl durumda kalmasına yol açmış bulunuyor. 
Çelik sektörümüzdeki atıl kapasiteler her geçen gün büyür 

ve hedeflenen ürünleri üreten tesislerdeki kapasiteler tam 
olarak kullanılamaz iken, MKEK’nin kamunun kıt kaynakla-
rı ile 100 milyon TL tutarında yatırımla, 120.000 tonluk sıvı 
çelik yatırımı yapacağını açıklaması yadırganıyor. Kamunun 
çelik sektöründen tümüyle çıktığı bir durumda, piyasa şart-
larına kıyasla üçte bir fiyatlar ile kamu kuruluşlarından alına-
cak hurda ile yapılması planlanan üretimin, haksız rekabet 
koşullarının oluşmasına yol açmasından endişe duyuluyor. 

Yüksek enerji maliyetleri, enerji maliyetleri üzerindeki ilave 
yükler ve rekabet gücündeki düşüşün, üretimin kısılmasına, 
enerji tüketiminin düşmesine ve üretilen enerjinin bir bö-
lümünün kullanılamaması nedeniyle, ekonomiye ilave yük 
getiren bir tablonun ortaya çıkmasına yol açtığı gözleniyor. 
Enerji girdi maliyetlerinin düşürülmesi, yalnızca çelik sek-
törümüzün değil, tüm sanayi sektörlerimizin uluslar arası 
piyasadaki rekabet güçlerinin arttırılması açısından hayati 
önem taşıyor. 

Çelik sektörümüzün ve bir bütün olarak Türk ekonomisinin 
içini boşaltan olumsuzlukların süratle giderilmesini temi-
nen, kurumsal bakış açılarını ülke çıkarları doğrultusunda 
yönlendirebilecek bir iradenin, ekonominin bütününü kol-
layan bir yaklaşımla acilen duruma müdahale etmesine 
ihtiyaç duyuluyor.  
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afcakir@itu.edu.tr

KOROZYON EKONOMİSİ VE
DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİNİN KOROZYONU 

//  Korozyon ve demir çelik

Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulundukları or-
tamın içindeki bazı element veya bileşenlerle tepkimeye 
girerek bozunmalarına verilen addır. Bozunan malzemeler 
tasarım amaçlarını sağlıyamadıkları için kullanılmaz hale 
gelirler. İnsanoğlunun kullandığı metalik malzemelerin % 90 
ı ise demir-çelik esaslıdır. Dolayısı ile günümüzde korozyon, 
ekonomik boyut açısından demir-çelik üretim ve kullanımı 
ile sıkı sıkıya ilişkilendirilmiş bir olgudur.

Dünyada korozyonu anlama ve buna karşı mücadele ça-
baları demir-çelik üretiminin milyon tonlara ulaştığı 19 ncu 
asırda büyük önem kazanmış ve bu önem eksilmeden 20 
ve 21 inci asırlarda da devam etmiştir. Dünya çelik üretimi-
nin “1.4 milyar” tonu geçtiği günümüzde korozyon demir-
çelik esaslı ürünlerin israfında en başta gelen yerini muha-
faza etmektedir.

//  Korozyonun önemi

Korozyon, metallerin emniyetli kullanımını engelleyen bo-
zunma türlerinden birisidir. Bu nedenle korozyonun önemi, 
en başta insan olmak üzere tüm canlıların yaşamını tehlike-
ye atmasında yatar.  Buna ek olarak doğal kaynakların isra-
fına ve çevrenin kirlenmesine neden olan tabii bir olgudur. 
Korozyon büyük emek, sermaye, enerji ve bilgi ile bulunup, 
çıkartılıp metal veya alaşım haline getirilen, şekil verilen ve 
bir ürün haline dönüştürülen metalik malzemelerin kullanı-
lamamasına neden olur. Dolayısı ile korozyon ”ham mad-
de, enerji, emek, sermaye ve bilgi israfına” neden olan en 
önemli bozunma türlerinin birisidir. 

//  Korozyon ekonomisi

Korozyon nedeni ile uğranılan kayıpların boyutu, özellikle II 
Dünya savaşından sonra ülkeleri daha büyük oranda ilgi-

lendirmeğe başlamıştır. Zira bu savaş her tür metalik mal-
zeme kullanımının zirveye ulaştığı bir dönem olmuştur. 

O tarihten bu yana yapılan çalışmalar korozyon kayıp-
larının her ülkenin Gayri Safi Milli Hasılasının (GSMH) % 
3,5 ila 5 i arasında değiştiğini göstermiştir. Fakat en son 
Amerika Birleşik Devletlerinde yayınlanan çalışma (2001)  
toplam korozyon kaybının boyutlarının % 6.2 e ulaştığını 
göstermektedir. Toplam korozyon kaybı “doğrudan + do-
laylı” korozyon kayıplarını toplamıdır. ABD deki son çalış-
mada her iki tür korozyon kaybının biribirinr eşit oldukları 
kabulü yapılmıştır.

Halen tüm dünyada “doğrudan” korozyon kaybının 2.2 tril-
yon dolar olduğu tahmin edilmektedir. Dolayısı ile Dünyanın 

“toplam yıllık korozyon kaybı” 4.4 trilyon dolar civarındadır.

//  Türkiyenin korozyon kaybı

Türkiyenin korozyon kaybı tahmini çalışmaları ilk kez 1980 
li yıllarda tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Girdi-çıktı verileri 
ve 1975 de Batell-NBS tarafından (ABD) gerçekleştirilen 
çalışma dikkate alınarak gerçekleştirilen bu araştırmada 
ülkemizin yıllık toplam korozyon kaybının Gayri Safi Katma 
Değerinin (GSKD)  % 4.26 civarında olduğu hesaplanmıştır. 

Bu kaybın bir kısmı önlenebilir kayıptır. Yani günün bilgi ve 
teknolojisi uygulanarak korozyon kayıplarından önlenebile-
cek bölüm GSKD’nın % 1.59’u yani toplam korozyon kay-
bının % 37.3 gibi çok büyük bir değerdir.

Türkiyenin 2010 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) 
735.8 Milyar US Dolardır. GSMH, GSKD ile GSYİH nın biri-
birlrine çok yakın değerler olduğu dikkate alınarak ve ABD 
de 2001 yılında gerçekleştirilen çalışma sonuçlarının Türki-
yeye uygulanması halinde ülkemizin korozyon kayıp değer-
leri ürkütücüdür:
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-Türkiyenin toplam yıllık korozyon kaybı:

45.62 Milyar US Doları

-Türkiyenin doğrudan korozyon kaybı:

22.81 Milyar US Doları

-Türkiyenint Toplam önlenebilir korozyon kaybı:

17 Milyar US Doları

//  Korozyonun önlenmesi, azaltılması ve kontrolü

Korozyon tabii olarak gelişen bir olaydır. Yeryüzünden ko-
rozyonun ortadan kaldırılması olanaksızdır. Fakat yer yer 
korozyon tamamen önlenebilir. Sağlıklı ve sonuç veren yak-
laşım ise korozyonu tamamen önlemek yerine “azaltmak” 
ve “kontrol altına” almaktır. Korozyon, metal ile metalin için-
de bulunduğu ortamın  ara yüzeyinde başlayıp gelişen bir 
olaydır. Dolayısı ile korozyonla mücadelede “ortama daha 
dayanıklı” metal üretmek, “ortamı metale daha az zarar ve-
recek hale getirmek” veya en yaygın olarak “metalin dış 
yüzeyini ortama daha dayanıklı kılmak” gibi önlemler alınıp 
bu üç tip önlemin biribirlerini destekleyecek şekilde “tasar-
lanması” korozyonla mücadelede en etkin stratejidir.

Demir-çelik ürünlerinin korozyonunun genel korozyon için-
deki çok büyük payı dikkate alınırsa demir-çelik korozyonu-
nu “azaltma – kontrol altına alma” korozyonla şavaşta çok 
büyük bir öneme sahiptir. Özellikle ülkemizde ara yüzeyleri 
korozyona dirençli kılınmış (değişik yüzey işlemleri uygu-
lanmış)  demir-çelik ürünlerinin kullanımının teşviki koroz-
yonla mücadelede zorunludur. Çeliklerin çinko, kalay, krom 
oksit gibi metalik malzemelerle kaplanmaları veya önce 
fosfatlanıp   sonra boyanmaları buna örnek gösterilebilir. 

//  Türkiyenin demir çelik üretimi

Türkiye hızla büyüyen ve ekonomisi hızla gelişen en önemli 
dünya ülkelerinden birisidir. Bu büyümeye paralel olarak 
gelişen ihtiyaçları arasında demir-çelik ürünleri hayati ko-
numa sahiptir. Türkiye 2010 yılında 29.1 Milyon ton çelik 
üretmiştir. Bu üretimle Dünya 10 ncusudur.  ‘2012 yılın-
da 34.28 milyon tonluk toplam nihai mamul üretiminin % 
73.6’sı uzun ürünlerden, % 26.4’ü yassı ürünlerden oluş-
muştur Böylece 2012 yılında demir çrlik üretiminde Dünya-
da   8nciliğe çıkmıştır.

Ülke genelinde demir-çelik ürünlerinin daha etkin kullanımı 
için korozyon olgusu hakkında tüketicilerin uyarılması ve 
sıhhatli koruma yöntemlerinin seçiminde bilgilendirilmesi 
çok önemlidir. Doğru yöntemlerin uygulanması ile azaltıla-
cak korozyon kaybı demir-çelik ürünlerinin daha uzun süre 
ve daha etkin kullanımına olanak vererek ülke ekonomisine 
büyük katkılarda bulunabilir.

Çelik yüzeylerinin sıcak daldırma (galvaniz) veya elektroli-
tik yöntemle çinko kaplanması bu amaçla  çok önemli bir 
yere sahiptir.

//  Galvanizleme

Çelik yüzeylerinin ergitilmiş çinko banyolarına daldırılarak 
çinko kaplanmaları galvanizleme olarak bilinir ve çeliklerin 
yüzeylerinin korozyondan korunup ömürlerinin artırılmasın-
da çok önemli bir yere sahiptir.

Günümüzde dünya çinko metal üretimi 12.8 Milyon tonu aş-
mıştır. Üretilen çinkonun % 50’si yani 6.4 milyon tonu ise çe-
liklerin galvanizlenmesinde kullanılmaktadır.  Metre kareye 
100 g (çift yüzey) çinko kaplanması halinde 6.4 Milyon ton 
çinko ile 64 Milyon metre kare çelik yuzeyi galvanizlenebilir.

Hindistan, Çin gibi ülkeler ise kullandıkları çinkonun % 50 
den fazlasını galvanizlemede kullanarak çeliklerinin kullanım 
ömrünü artırma konusunda ciddi gayret göstermektedirler.
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//  Galvanizleme türleri 

Demir çelik esaslı yüzeyler başlıca iki türlü galvanizlenirler: 

a) Sürekli (continuous) operasyonla 

b) Kesikli (batch) operasyonla.

Sürekli operasyonla levha, tel, şerit ve borular galvanizlenir. 
Türkiyenin özellikle sac levhaları sürekli galvanizleme (bo-
bin) konusunda son yıllarda gösterdiği gelişim dikkat çeki-
cidir. 2012 yılında 2.2 milyon ton kapasiteye çıkan galvanizli 
sac üretimi şüphesiz çelik sacların korozyon dayanımını ar-
tırmada önemli rol oynıyacaktır.

Kesikli galvanizleme “genel galvanizleme” olarak da bi-
linir.  Ülkemizin genel galvanizleme kapasitesi 1.200.000 
tondur. Firmaların ortalama yıllık kapasitesi %80’dir. Genel 
galvanizcilerin yıllık cirosu 500.000 USD civarındadır Bu 
durumda  ton başına galvanizleme maliyeti yaklaşık 0.52 
USD’dır. Halen ülkemizde genel galvanizleme yapan 35 
firma mevcuttur.

DIN EN ISO 12944-2 ye göre C3 “Kuvvetli korozif” ortamda 
yıllık çinko kaplama korozyonu 2.1 - 4.2 mikron civarında-
dır. Dolayısı ile yüzeyi 100 mikron çinko kaplı (tek yüzey 50 
mikron)  bir çelik bu çinko kaplama ile en az 10 – 20 yıl 
atmosferik korozyona dayanır. 

Kaplamasız çelik ise ayni koşullarda yılda 25 – 50 mikron 
korozyona uğrar. 10 ila 20 yılda yukarıdaki galvanizli çe-
likte çelik korozyona uğramaz iken çıplak çelik 250 - 500 
mikron ile 500 – 1000 mikron korozyona maruz kalır. Bu da 
kaplamasız çeliğin bir iki yıl içinde, görünümünden dolayı 
kullanılamaz hale gelmesine neden olur. 10 – 20 içinde ise 
yer yer delinen bir görünüm arzeder.

Galvanizleme çeliğin emniyetli korozyon ömrünü önemli 
oranda artırarak ayrıca çok büyük demir çelik israfına en-
gel olur.

//  Ülkemiz için genel galvanizlemenin önemi

Ülkemizde yalnız boya ile korunmuş çelik yüzeyler atmos-
fere karşı çelik yüzeylerini korozyondan koruma amacı ile 
çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Şüphesiz endüstriyel 
boyalar çelik yüzeylerinin korunmasında önemli rol oyna-
maktadırlar. Fakat boya ile çelik yüzeyleri ancak sınırlı bir 
süre için korozyondan korunabilir. Zira uzun ömürlü boya 
uygulamasında; çelik yüzeyi temizlendikten sonra kısmi 
koruyucu fosfat katmanı ile kaplanır ve bunu takiben de 
endüstriyel koruyucu boyalarla boyanır. Genelde bu işlem 
tesislerde yapılır. Bu şekilde boyanmış yüzeyler kapalı or-
tamda uzun ömürlü olurken atmosfere maruz, toprağa gö-
mülü veya su içinde kullanılırsa bu ömür daha kısa olur.

Çelik yüzeyinin galvanizlenmesinde ise yüzeyin korunma 
süresi yapılan çinko kaplamanın kalınlığı ile doğrusal oran-
tılıdır. Ayrıca, özellikle atmosferik korozyona karşı çinko yü-
zeyleri uygun şekilde boyanır ise koruma çok uzun süreli 
(30 – 40 yıldan uzun) olabilir. Bu tip bir koruma ömrünü 
yalnız boya ile sağlamak mümkün değildir.

Özetle; atmosfere açık veya sulu ortam ile toprak içinde kul-
lanılacak çelik yüzeylerinin galvanizlenmesi bu yüzeylerin 
bozunmadan çok uzun süre kullanılmalarına olanak verir. 

Kullanılan çelik yüzeylerinin çok uzun süre kullanılmasında 
galvanizleme en ekonomik yöntemdir. Galvanizli ürünler ni-
teliklerinde bir kayıp olmadan uzun süre hizmet verirler. Bu 
da ülkenin doğal kaynaklarının korunması, sermaye, emek, 
enerji ve bilginin israf edilmemesinde en akılcı yoldur. 
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Korozyon Betonarmeye 
Yük Oluyor 

Korozyonun etkileri genellikle yapının ömrü boyunca pahalı 
onarımlar ve sürekli bakım gerektiriyor. Bu harcamalar ülke 
ekonomilerine ağır yük getiriyor. Çeşitli yapıları inceleyen 
araştırmalar güçlendirme çeliğinin korozyonun beton yapı-
larda çatlama, dökülme ve lekelenme sorunlarına neden 
olan birinci ya da önemli bir faktör olduğunu gösteriyor. 

Galvanizli güçlendirme çeliği, korunmayan donatın yeterli 
dayanıklılığa sahip olmadığı yerlerde, etkin ve ekonomik 
olarak betonun içinde kullanılır. Klorürlerin saldırısı karşı-
sında betonun zafiyeti, galvanizli çelik güçlendirmeyi kul-
lanmak için birincil nedendir. Galvaniz, diğer kaplamaların 
aksine çeliğin paslanmasını önleyip, yerinde onarım ge-
rektirmeyerek gözle görülür bir güvence sağlar.  Donatının 
inşaat başlamadan önce hava koşullarına maruz kalması 
durumunda özellikle tercih edilir. 

İnşaat çeliğinin korozyonunu geciktirmek, bariyer oluştur-
mak ve fedakar koruma sağlamak için galvanizlenmelidir. 
Çinkonun paslanma hacmi çeliğinkinden çok daha az ol-
duğundan, galvanizli inşaat demirlerinde çatlama, delami-
nasyon (katmanlara ayrılma) ve dökülme döngüsü büyük 
ölçüde azalır. Laboratuvar verileri ve saha testleri, agresif 
ortamlara maruz kalan beton yapılarda galvanizli inşaat 
demirlerinin kaplanmayan demirlerin aksine servis süresini 
önemli ölçüde uzattığını gösteriyor. 

//  Betonarmede Çinko Reaksiyonu

Çelik ve çinko betonun yüksek alkali ortamında normalde 
pasiftir. Bununla beraber, klorür iyonlarının metale nüfuz et-
mesi bu pasifliği bozar ve çeliğin paslanmasını ya da çin-
konun fedakar korozyonunu başlatır. 

Kürleme sürecinde, inşaat çeliğinin galvanizli yüzeyi alkali 
çimento hamuru(macunu) ile reaksiyona girerek hidrojen 
evrimi ile birlikte kararlı, çözünmeyen çinko tuzları oluşturur. 
Bu, hidrojen emilimine bağlı çelik kırılganlığı olasılığı ile ilgili 
kaygılara neden oldu. 

Laboratuar çalışmaları serbest hidrojenin galvaniz kapla-
madan altta yatan çeliğe nüfuz etmediğini ve bu reaksiyo-

nun sertleşen beton sertleşir sertleşmez sona erdiğini gös-
terir. Çoğu çimento çeşidi ve birçok mıcırlar az miktarlarda 
kromat içerirler. Bu kromatlar çinko yüzeyi etkisizleştirerek, 
çinko ve beton arasındaki reaksiyon süresince hidrojen 
evrimini en aza indirgerler. Çimento ve beton malzemeler, 
en azından 100 ppm verimli final beton karışımından daha 
az kromat içerirse, galvanizli çubuklar kromat çözeltisine 
daldırılabilir ya da beton hazırlanırken kullanılan suya kro-
mat eklenebilir. 

Çinko, atmosferik doğası ve koruyucu reaksiyon ürün ta-
bakalarının oluşumuna bağlı olan pasifize yeteneğiyle ni-
telendirilir. Çinkonun taze çimentoyla reaksiyonu, çinko 
korozyon ürünlerinin difüzyon bariyer tabakası oluşturarak 
pasifize olmasına neden olur. Şekil 1’de verilen 2 çizginin 
kıyaslanması, klorürlere karşı korozyon koruması için pa-
sivasyon tabakasının önemini vurgular. Klorürlere maruz 
kalmadan önce pasifize edilmiş çinkonun korozyon potan-
siyeli pasifize edilmemiş çinkodan daha çok düşüktür. 

Şekil 1

Normal koşullar altında beton, içinde bulunan kalsiyum 
hidroksite bağlı olarak alkalidir (yaklaşık 12,5 Ph). Böyle 
bir ortamda çeliğin üzerinde pasifleştirici bir demir-oksit 
filmi oluşarak, korozyona karşı neredeyse tam bir koruma 
sağlar. Donatı çevreleyen betonun pH’ı tuzların saldırısıyla, 
çözündürme ya da karbonatlaştırmayla azalırken, sistem 
aktif hale gelir ve korozyon ilerler.
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Klorür iyonlarının varlığı betonun koruyucu özelliklerini 2 
yolla etkileyebilir. Klorür iyonları demir oksidi değiştirerek 
oyuklaştırıcı (çukurlaştırıcı) korozyona neden olur. Karbo-
natlaşma pH değerini düşürür ve korozyon oranını yükseltir. 
pH’ı azaltacak herhangi bir ek düşürücü, yalın çeliğin ko-
rozyon oranını hızlandıracaktır.

//  Betonun Korozyon Süreçleri

Çeliğin üzerinde oluşan demir korozyon ürünlerinin hacmi, 
korozyon reaksiyonunda tüketilenden metalinkinden daha 
çok büyüktür. Yalın çelik çubuğun hacmindeki bu artış onu 

çevreleyen betonda büyük yıkıcı bir çekme gerilimi uygular. 
Ortaya çıkan çekme gerilimi, betonun çekme dayanımın-
dan büyük olduğunda beton çatlar Şekil 1’de görüldüğü 
gibi), yağmur ve klorürün doğrudan çelik çubuğa ulaşma-
sına izin vererek başka değişikliklerden sorumlu olur. Ko-
rozyon çatlakları genellikle güçlendirmeye paralel olur ve 
güçlendirmedeki yüklemeye bağlı gerginlikle oluşan enine 
çatlaklardan oldukça farklıdır. Korozyonun başlamasıyla 
boyuna çatlaklar genişler ve yapısal enine çatlaklarla bera-
ber betonun dökülmesine neden olur. (Şekil 2)

Şekil 2 Yalın demirin korozyon evreleri

Sıcak daldırma galvanizli çeliğin yaygın kullanılmasının ne-
deni kaplamanın 2 yönlü doğasıdır. Bariyer kaplama olarak 
galvaniz çeliğin yüzeyini tamamen kaplayan sert, meta-
lürjik bir çinko kaplamayla, onu çevrenin/doğanın korozif 
işleminden izole eder. Üstelik çinkonun fedakar (katodik) 
hareketi sayesinde kaplamada darbe ya da küçük bir ke-
sinti olsa bile çelik korunmaya devam eder. 

Galvanizli takviye çeliği, siyah çeliğin korozyonuna neden 
olan klorür seviyesinden birkaç kat (en az 4 – 5 kat) daha 
fazla klorür iyonu konsantrasyonuna dayanabilir. Betonun 
içindeki siyah çelik tipik olarak 11,5 pH’ın altında depas-
sifize olurken, galvanizli inşaat demiri daha düşük pH’da 
passifize kalarak, betonun karbonasyonun etkilerine karşı 
önemli koruma sağlar. 

Bu 2 faktör ;klorür toleransı ve karbonasyon dayanımı, yay-
gın olarak galvanizli güçlendirmenin siyah çelik donata kı-
yasla üstün performansının temeli olarak kabul edilir. Beton 
içindeki galvanizli kaplamanın toplam ömrü; çinkonun de-
passifize olma süreci ( klorür iyonlarına yüksek tolerans ve 
karbonasyon dayanımı nedeniyle siyah çelikten daha uzun 
olan) ile çinko kaplamanın alaşım katmanlarının çözülme 
sürecinin toplamıdır. Sadece, çubuğun bölgesinde kaplama 
tamamen çözündüğünde çeliğin lokal korozyonu başlar. 

Galvaniz kaplama, çeliği betonun içine yerleştirildikten son-
ra koruduğu gibi, iş yerinde ve şantiye depolarında olduğu 
sürece de korur. Güçlendirmenin ince ya da geçirgen be-
tona, çatlamaya maruz kalması hallerinde ya da beton ha-
sar gördüğünde, galvanizli kaplama ekstra koruma sağlar. 
Çinko korozyon ürünlerinin hacim olarak demir korozyon 
ürünlerinden daha az yer tutmasına bağlı olarak galvanizli 
kapmada oluşabilecek korozyon küçük yer kaplar ya da 
çevreleyen betonda hiç bozulmaya neden olmaz. Yapılan 
testler çinko korozyon ürünlerinin toz halinde, yapışmaz ve 
galvanizli donattan betonun matrisine geçiş yeteneğine sa-
hip olduğunu, beton dökülmelerine bağlı çinko korozyonu 
ihtimalini azalttığını da kanıtlar.  
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//  Galvanizli Çeliğin Betona Yapışma Performansı

İnşaat demiri ile beton arasındaki bağın iyi olması betonar-
me yapıların güvenilir performansı için önemlidir. Çeliğin 
üzerinde koruyucu kaplamalar kullanılırken, bu kaplamala-
rın bağlanma direncini düşürmemesi sağlanmalıdır.  Galva-
nizli ve siyah çelik çubukların Portland Çimento betonuna 
yapışmasıyla ilgili araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar şu 
şekilde sonuçlanmıştır:

1. Çelik ve beton arasındaki bağın gelişmesi yaşına ve 
ortama dayanır.

2. Galvanizli ve deforme olmuş siyah çubukların tam ge-
lişmiş bağ dayanımları aynıdır. Tablo 1’de görüleceği gibi 
galvanizli çubukların bağ dayanımı benzer siyah çubuk-
lardan daha büyüktür. 

//  Bağ Dayanım Testi

Sıcak daldırma galvanizli inşaat çubuğunun bağlanma-
sı ASTM A 944 uyarınca test edilebilir. Bağ gücü ağırlıklı 
olarak çubuğun deformasyonuna dayanır ve çinko ile be-
tonarme arasındaki gerçek bağ kadar değildir. Deforme 
olmamış sade çubuklarda çinko ile betonarme arasındaki 
bağ büyük önem kazanır. Sıcak daldırma galvanizli güçlen-
dirme çeliğinin çekme mukavemeti çok kez test edilmiştir 
ve yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi bağ dayanımı siyah 
çeliğin bağ dayanımına eşit veya ondan daha iyidir. 

Tablo 1 - Bağ dayanım testi

//  Formların kaldırılması

Doğal olarak düşük seviyelerde oluşan kromatlı çimentolar 
çinkoyla reaksiyona girdiğinden, formların ve desteklerin, 
beton kendini destekleyecek gücü geliştirmeden önce çıka-
rılmamasına dikkat edilmedir. Normal form kaldırma uygula-
maları, çimentonun final beton karışımında en az 100 ppm 
kromat içerdiği ya da sıcak daldırma galvanizli çubuklar 
ASTM A 767’ye göre kromat-pasifize edildiğinde kullanılabilir.

Çelik donatın esnekliği ve gücü, betonarmenin kırılganlık 
başarısızlığını önlemek için önemlidir. Galvanizin çelik güç-
lendirme çubuklarının mekanik özelliklerine etkisi inceleyen 
çalışmalar, uygun çelik seçimi, imalat uygulamaları ve gal-
vanizleme işlemleri ile çelik donatın verim ve nihai dayanım, 
nihai uzama ve bükme ihtiyaçlarının sıcak daldırma galva-
nizden büyük ölçüde etkilenmediğini ortaya koymuştur.

Çelik çubuk/boru çapanın ve eklerin farklı üretim prose-
dürlerine tabi tutulduktan sonra galvanizleme işleminin 
esnekliği üzerine de araştırmalar yapıldı. Sonuçlar, doğru 
çelik seçimi ve uygun galvanizlemeyle çeliğin sünekliğinde/
esnekliğinde hiçbir azalma olmadığını açıkça ispatlar. 
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Kapak Konusu

ABD’nin birçok şehriyle, Avrupa, Güney Amerika ve 
Japonya’ya yük taşımacılığı transferlerinin yapıldığı Memp-
his Uluslararası Havalimanı, Delta Havayolları’nın da yolcu 
merkezi olarak hizmet veriyor. Güneyin en yüksek hava ku-
lesi olan terminal, New Madrid Fay hattına yakın olduğu 
için mühendislikte en son deprem teknolojisine göre inşa 
edildi. Tasarımıyla beğeni toplayarak halk arasında “Free-
dom Tower” (Özgürlük Kulesi) olarak adlandırıldı.

Ana fay hattına yakın konumu nedeniyle kulenin yapımında 
kullanılan malzemelerin sismik dayanıklılığa sahip olması 
gerekiyordu. Ayrıca Mississippi Nehri’ne yakınlığına bağlı 

Depreme Meydan 
Okuyan Freedom Tower
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olarak nem oranın yüksek oluşu ve uçuş egzozuyla çö-
zünen kimyasalların etkisi de hesaba katılmalıydı. Kırılma 
olmaksızın mümkün ölçüde bükülebilmesi, çeliğin çekme 
dayanımı, yapının sismik hareket esnasında aşırı hasar 
görmesini önler, inşaat sahibinin yatırımını korur. Sıcak dal-
dırma galvanizli çelik her boyuttaki sismik harekete ya da 
terör saldırısına karşı dayanıklı yapısıyla bu iş için biçilmiş 
kaftandı. Böylece olası tehditlerde bile havalimanının işleri 
aksamadan her koşulda sürdürülebilecekti. 800 ton ya-
pısal çelik, kolonlar, 4 * 10 ray boru, tırabzanlar, ızgaralar,  
HVAC rafları / kafesleri, ve prefabrik beton bağlantıları, ku-
lenin yapımı için sıcak daldırma galvanizle kaplandılar. 
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Memphis bölgesinin 20 yıllık planına uygun olarak yapılan 
terminalin, Özgürlük Kulesi’nin uzun ömürlü yapısıyla bu 
hedefin ötesine geçeceği düşünülüyor. Federal Havacılık 
İdaresi’nin (FAA) bu konudaki minimum beklentisi 50 yıl-
ken söz konusu ortamda sıcak daldırma galvanizin bakım 
gerektirmeksizin dayanım ömrü 75 yıl ve üzerini gösteriyor. 

Federal şartlara göre sürdürülebilir yapı uygulamaları için 
bir adım atılmalıydı ve bu adım sıcak daldırma galvani-
ze çeliği kullanmanın faydalarıyla tamamen örtüşüyor.  
SDG’nin servis/bakım hizmeti istememesi, %100 geri dö-
nüşümlü oluşu ve çevreye minimum etkisi sürdürülebilir 
gelişime katkı sağlıyor. Bol ve bereketli çinko, tıpkı çelik gibi 
mekanik özelliklerini kaybetmeden tamamen geri dönüşü-
yor. Bu da onu ziyadesiyle sürdürülebilir yapı malzemesi 
yapıyor. Üstelik galvaniz bakım/onarım hizmeti gerektirme-
den 70 yıldan fazla korozyon koruması sağlayarak, rutin 
bakımlarda kullanılan enerji ve malzemelerin boşa harcan-
masını önlüyor. Böylece galvanizli çelikle yapılan projeler 
ABD hükümetinin sürdürülebilir gelişme hedeflerine uyuyor.  
Sürdürülebilir olmasının yanı sıra galvanizli çelik kulenin 
pürüzsüz ve hızlı yapılmasını da sağladı.

200 Feet (61 m) yüksekliğindeki eski kulenin yerine yapılan 
336 Feet (102 m) yüksekliğindeki Özgürlük Kulesi, sismik 
hareketlere dirençli, korozyona taviz vermeyen yapısıyla 
gelecek nesillere de hizmet veremeye devam edecek. 

URS mimarlık tarafından tasarlanan terminal, proje tasarı-
mı ve müteahhitlik performansıyla İnşaatçılar ve Müteahhit-
ler Birliği’nden (ABC) Yapıda Mükemmellik, Amerikan Gal-
vanizciler Birliği’nden de 2011 Sıcak Daldırma Galvanizde 
Mükemmellik Ödülü aldı. 

Kaynak : American Galvanizers Association  (Amerikan Galvanizciler 

Derneği – AGA)
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//  Galvaniz çeliği korozyona karşı nasıl korur?

Sıcak daldırma galvaniz kaplama çelik yüzey ile atmosfer-
deki korozif etkenler arasında sızdırmaz bir bariyer oluş-
turur. Bu bariyer, çeliğin yüzeyini olumsuz etkileyebilecek 
nem ile korozif etkisi olan klorit ve sülfitleri geçirmez. Gal-
vaniz yüzeyi daha da önemlisi çeliğe anodik olur. Bu şekil-
de galvanizli yüzey tamamen korozyona uğrayıp tükenene 
kadar çeliği korozyondan korur.

//  Çinko ile galvanizlenmiş çelik aşınmaya karşı di-
rençli midir?

Galvanizleme prosesi ile oluşturulan üçlü tabaka, koruyu-
cu tabaka altındaki çeliğe göre daha serttir ve mükemmel 
bir aşınma dayanımı sağlar. Standart bir çeliğin sertliği 159 
dpN iken galvanizlenmiş çelikteki asıl korunumu sağlayan 
Delta tabakasının sertliği 244 dpN dir.

//  Yaş depolama lekelerin (beyaz pas) ne gibi etkileri 
vardır? Bu durum engellenebilir mi?

Yeni galvanizlenmiş bir çelikteki çinko oldukça reaktif bir 
yapıya sahiptir. Çinko-oksit ve çinko-hidroksit şeklindeki 
korozif yapılara dönüşmek ister. Nihayetinde de kararlı 
çinko-karbonat haline gelir. Galvanizlenmiş çelik sıkıca is-
tiflendiğinde veya nemli kutulara depolandığında serbest 
halde bulunan havayla teması kesilir. Bu gibi durumlarda 
çinko, çok sayıda çinko-hidroksit tabakaları haline gelir.  
En güçlü yaş depolama lekeleri bile bir temizleyici veya 
naylon bir fırça ile kolaylıkla temizlenebilir. Malzemelerin 
kabulünde ilgili standartlara göre “ret” sebebi sayılmama-
lıdır. Yaş depolama lekelerini engellemek için, öncelikle 
mümkünse galvanizlenmiş çelik kapalı mekanlarda tutul-
malıdır. Üst üste istiflemelerden kaçınılmalı, araya ahşap 
takozlar konulmalıdır. Paletler ve malzemeler hafif eğimli 
olarak konumlandırılmalıdır.

//  Galvanizleme boyama işleminden daha maliyetli 
değil midir?

Karma üretim programına göre, ton başına düşen metreka-
reye ve çelik yüzeyinin durumuna göre galvanizleme daha 
az bir maliyet getirir. Bunun yanında, herhangi bir satın alma, 
malzeme ömrünü koruma maliyeti, bir korozyondan korun-
ma sistemi uygulanırken dikkate alınmalıdır. Galvanizleme 
boya ile karşılaştırıldığında malzeme ömrünün korunması 
açısından neredeyse her zaman daha hesaplıdır. Boyama 
sistemleri bakım gerektirir, Bu sistemlerde ortalama 30 yıl-
lık dayanım ömründe defalarca (Maksimum her 3–5 yılda 
bir) kısmen veya tamamen yeniden boyama işlemi gerekir. 
Sonuç olarak, uzun vadede düşünüldüğünde, boya tercih 
edilirse yüksek maliyetlerle karşılaşmak her zaman olasıdır. 
Aşağıdaki tabloda 35 yıllık süreçte boya ve SDG’li çeliğin 
maliyet karşılaştırması yapılmıştır.

//  Bazen,  galvaniz kaplama bazı yerlerde diğer yer-
lere göre daha fazla parlama gösteriyor. Bu neden 
olabilir?

Galvanizlenmiş yüzeyin görünümü, en dış tabakadaki çin-
ko mevcudiyetine göre parlak ve ışıltılı veya mat olabilir. 
Mat gri renk intermetalik tabakalar açıkta kaldığı zaman 
görülür. Bu kaplama performansında bir etkilenme olduğu-
nu göstermez. Kaplama yüzeyindeki görüntüdeki değişiklik  
en dış tabakadaki çinko yoğunluğundan kaynaklanır. Ulus-
lararası galvanizleme standarttı ISO 1461’e göre mat ya da 
gri görüntü “ret” sebebi değildir.

Sıcak daldırma galvanize dair tüm merak 
ettiklerinizi, info@galder.org.tr adresine 
eposta göndererek sorabilirsiniz.
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YENİ KAPLAMA SİSTEMLERİ 
( 11’inci sayıdan devam)

//  4. ‘TiN’ Titanyum Nitrür

1980 başlangıcından bu yana aşınma koruması için kullanılan TiN kaplamalar, tüm dünyada tanınmış ve kullanılmıştır. 
Bununla birlikte, TiN kaplamaların sadece kısmen başarılı oldukları ve diğer sert kaplamalara göre tercih edildikleri 
belirli uygulamalar vardır. Tablo 1 de diğer sert kaplamaların kaplama ile karşılaştırılması görülmektedir. Tablo 2 de TiN 
kaplamanın spesifik özellikleri verilmiştir.

Tablo 1: Diğer sert kaplamalar ile karşılaştırılan TiN kaplama

Nitelik TiN TiAlN CrN

Sertlik (HK 0.05 sert malzeme üzerinde) 2800-3100 3000-3300 2600-2900

Kritik yük Lc (HS üzerinde) 70-80 N 50-60 N 40-50N

Maksimum kaplama kalınlığı (µm) 10 20 50

Çökelme oranları (µm/saat) 13 40 16

Yüzey pürüzlülüğü (TiN=standart) - daha yüksek daha alçak

Oksidasyon stabilitesi (havada 1 saat) 550°C 800°C 700°C

100Cr6’ya karşı sürtünme katsayısı 0.67 0.67-0.75 0.57

Yüksek sertlik, düşük sürtünme katsayısı ve oksidasyon mukavemetine sahip olan olan TiN, kesici takım, her çeşit kalıp 
ve sert metal uçların yüzeyine 1–4 µm kalınlığında kaplanan, oldukça genel amaçlı bir kaplama çeşididir.

Matkap ucu, klavuz, freze, broş, fellow, azdırma, sert metal plaketlerde (sinterlenmiş karbür) ve her çeşit kalıpta tercih 
edilen bir kaplama türüdür.

Dünyada, Tıp ve İlaç sektöründe kimyasal kararlılığı ve biyolojik uyumluluğu nedeniyle de vücut içi ve dışı protezlerde 
kullanılmaktadır.

Dezavantajları: TiN, yüksek bazlı ortamda çözülebilir. 

Prof. Dr. Tekin ARDA
PAGEV Eğitim, AR-GE ve İnovasyon Koordinatörü
tekinardadr@yahoo.com

Bilg. Müh. Ali Altay ARDA 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
alialtay72@hotmail.com 

Elek. Müh. Talat AKAY 
talatakay@gmail.com
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Tablo: 2 TiN kaplamanın spesifik özellikleri

TiNKAP endüstri adı TiN

Renk Altın sarısı

Oksidasyon sıcaklığı 450-500°C

Sertlik 2500-2900HV

Sürtünme katsayısı 0.65-0.70

Kalınlık 1-4µm

Young Modül 500±100GPa

//  5. ‘CrN’ Crom Nitrür

Kaplama kalınlığı, kağıt, tekstil ve plastik endüstrisinde sık sık rastlanan uygulamalar gibi abrasif yüklere maruz kalma 
durumunda artan derecede önemli hale gelir. TiN kaplamalar normalde kompresif gerilimler gösterirler ve bunun 
sonucunda pratik kullanım için sadece 10 µm’lik kaplama kalınlıkları uygulanır. CrN kaplamaları, 50 µm’ye kadar olan 
kaplama kalınlıklarına izin veren alçak gerilimli yapıları ile karakterize olmuşlardır. 

Şekil 4: CrN kaplamanın kırılma yüzeyi.

CrN kaplamanın kırılma yüzeyi Şekil 4’da gösterilmiştir. Bununla birlikte, tutunma, özellikle düşük kaplama ısılarında alt 
katmana bağlı olarak TiN den hafifçe daha az olabilir. Diğer yandan, daha yüksek kaplama kalınlıkları ile desteklendiğinde, 
CrN kaplamaları, özellikle sulu solüsyonlarda olmak, üzere TiN e göre daha iyi korozyon direnci gösterirler. Bunun en 
iyi kanıtı CrN kaplamalarının tuz sprey testlerinde çok daha iyi sonuçlar vermeleridir. Eğer CrN, konvansiyonel krom 
kaplaması ile karşılaştırılırsa, aşağıdakiler görülür: 

⇒	CrN iki katı daha serttir

⇒	CrN kaplamasında çatlaklar yoktur

⇒	CrN kaplamaları ekolojik dengeye zararlı değildir.

Bazı uygulamalar için CrN halihazırda başarılı bir şekilde konvansiyonel sert krom kaplamanın yerini almıştır. 

CrN aşınma dayanımı ve sürtünme katsayısı düşük bir kaplama çeşididir. Sıvama, Derin Çekme, Ezme, Haddeleme ve 
Bükme gibi soğuk şekil verme işlemleri yapan kalıp ve takımlara uygulanır.
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CrN kaplama ile şekil verme işlemlerinde ortaya çıkan iş parçası yüzeyinde sıvanma, çizik, çatlak, balık sırtı gibi 
deformasyon sorunları tamamen ortadan kalkar. Tablo 3 de CrN kaplamanın spesifik özellikleri verilmiştir.

Tablo: 3 CrN  kaplamanın spesifik özellikleri

TiNKAP endüstri adı CROMiT

Renk Koyu Gümüş

Oksidasyon sıcaklığı 600-700°C

Sertlik 2400-2600HV

Sürtünme katsayısı 0.45-0.50

Kalınlık 3-10µm

Young Modül 280±50GPa

//  6. Kullanımları ve Uygulamaları 

6.1. TiN Kaplamanın Avantajları

TiN kaplamalar aşağıdaki pozitif özellikler ile karakterize olmuşlardır: 

•	 Yüksek sertlik oranı aşınma ile mücadele eder ve metal kesme takımları söz konusu olduğunda, yüksek sertlik oranı 
yan ve krater aşınmayı büyük oranda azaltır. 

•	 TiN diğer malzemelere yapışmaya veya diğer malzemeler ile bağlanmaya eğilimli değildir, örnek olarak kesici kenarlar 
ve çalışma yüzeyleri daha uzun bir süre boyunca bitmiş kenarlar ve soğuk bağlanma olmaksızın varlıklarını devam 
ettirirler.

•	 TiN ve çelik ya da diğer materyaller arasındaki düşük sürtünme oranı kesme ve şekil verme güçlerini ve aynı zamanda 
yok edilecek olan ısıyı azaltır.

•	 Kimyasal olarak TiN büyük oranda stabil ve serttir, bu şekilde kaplanmış olan çalışma yüzeyleri daha uzun bir süre 
ile kullanılabilir.

•	 İnce sert kaplamanın iyi tutunması ve hemen hemen elastik davranışı ekstrem sıkıştırma veya yüksek kesme 
güçlerinde dahi kesici kenarlarda ve çalışma yüzeylerinde pullanmayı ve çatlamayı önler. Şekil 5 de TiN kaplanmış 
bazı örnekler görülmektedir.

Şekil: 5 TiN kaplanmış bazı örnekler
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Tablo: 4  Bazı uygulama örneklerinde TiN kaplamalar ile sağlanan takım ömrü artışı.
mm. olarak takım boyutu

8Æ x 117
mm. olarak takım boyutu

30Æ x 1200
mm. olarak takım boyutu

150Æ x 26
Takım Materyali

HS
Takım Materyali

ASP
Takım Materyali

HS
Materyal 42 CrMo4

1000 N-mm2’ye kadar ısıl işleme tabi 
tutulmuş

Materyal
Krom çelik

Materyal
BZ 80

Kaplanmamış performans
34 açık delik

30 mm.plaka,V = 25 m/min
s=0.09 mm.

Kaplanmamış performans
Yeniden bilenmeden önce 2000

Kaplanmamış performans
Alıştırma başına 214 parça

Kaplanmış performans
219 açık delik

30 mm.plaka,V = 25 m/min
s=0.09 mm.

Kaplanmış performans
Yeniden bilenmeden önce 16000

Kaplanmış performans
Alıştırma başına 918 parça

mm. olarak takım boyutu
60Æ x 110

mm. olarak takım boyutu
8.6 x 85

mm. olarak takım boyutu
25  x 25 x 25 

Takım Materyali
Dmo5

Takım Materyali
1.3343

Takım Materyali
RAB 1

Materyal
C45 + C60

Materyal
19 MnB 4

Materyal
Bakalit

Kaplanmamış performans
V = 80 m/min

Kaplanmamış performans
0 parça

Kaplanmamış performans
48000 vuruş sonrası görülebilir 

aşınma 150000 vuruştan sonra takım 
hurdaya atılmaya hazır haldedir

Kaplanmış performans
İlk alıştırmadan önce 8 katı uzun ömür. 
İlk alıştırmadan sonra 3 ila 4 katı ömür

Kaplanmış performans
10000-15000 parça

Kaplanmış performans
Herhangi bir aşınma işareti olmaksızın 

300000 vuruş

İnce sert kaplamalar yukarıda açıklanmış olan avantajlar nedeniyle başarılı şekilde servis verirler. Yüksek-kaliteli kaplama 
tekniğinin tek karakteristiği yüksek sertlik oranı ve iyi tutunma değildir. Tablo 4 te, bazı uygulama örnekleri için TiN 
kaplamalar ile sağlanabilecek olan takım ömründeki artışı göstermektedir. 

6.2. Metal İşleme Takımları 

TiN kaplı takımlar için uygulama alanları, her zamanki şekilde kaplanmış olan takımlardan farklı değildir. Bu uygulama 
alanlarının karakteristik özellikleri şunlardır: 

• sementasyonlu sert metal ve seramik kesme malzemeleri ile karşılaştırıldığında düşük kesme hızları;

• takım sağlamlığına çok ihtiyaç olduğunda; 

• sementasyonlu sert metalden üretilemeyecek olan veya sementasyonlu sert metal kullanılması halinde kırılma tehlikesi 
ile karşı karşıya kalan büyük, pahalı takımlar.

Genel olarak, elde edilen kesme kalitesinin talepleri karşılaması şartıyla TiN kaplamanın kullanımında en önemli faktör 
genel maliyettir. 

REFERANSLAR
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Pazarlama Koordinatörü

Marmara Sigener Galvaniz A.Ş
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Yalın Üretim ya da İktisatlı olmak üzerine…

İş dünyasında yapılan işlerin/sonuçların özeti fiyat, maliyet 
ve kar ögelerinin kullanıldığı formüllerle ifade edilir. Ge-
leneksel yöntem ve yaklaşım MALİYET + KAR = FİYAT 
denklemiyle ifade ediliyordu. Bu geleneksel yaklaşımda, 
özetle, ortaya çıkan MALİYET üzerinde pek durulmaz, ka-
bullenilir. Bunun üzerine yapılması düşünülen KAR miktarı 
eklenir ve ortaya satış FİYAT’ı çıkar. Bu yöntem geçmişte 
özellikle rekabet/yoğun olmayan sektörlerde, devlet des-
tekli işletmelerde ve niş market dediğimiz özel ürün ve 
hizmetlerde kullanılıyordu. .Ama dünya hızla globalleşiyor, 
ürün ve hizmet çeşitliliği teknolojiden aldığı gazla arttıkça 
artıyor, üretim mekanizmaları pratikleşiyor ve teknolojiye 
daha kolay ulaşmanın avantajıyla işçi maliyetlerini düşük 
tutabilen ülkeler tüm dünyaya meydan okuyor.

İş dünyasının geldiği bu nokta da bahsedilen geleneksel 
yaklaşıma karşı zamanın ruhuna 
ayak uyduracak alternatiflerde or-
taya çıktı elbet. Bunların en bilineni 
ve etkilisi 1950lerde Japonlar tara-
fından temeli atılan YALIN ÜRETİM  
(Lean Production) yaklaşımı. Bu 
yöntem özellikle 1990’lı yıllarda yu-
karıda bahsedilen üretim araçlarının 
yaygınlaşması ve ürün / hizmet çe-
şitliliğin arttığı dönemde pek çok fir-
manın uygulamaya aldığı bir formülü 
devreye soktu. Yeni formülün adı: 
FİYAT - MALİYET = KAR. Bu denk-
lemde fiyatı rekabetçi piyasa belir-
liyor, size ise kar edebilmeniz için 
MALİYET’i düşürmek kalıyor. Maliye-
ti düşürdükçe, piyasa koşullarından 

dolayı maalesef arttıramadığımız sabit fiyat ile aradaki fark 
açılacaktır. Bu da KAR’ın artması demek zaten. Artık kar 
etmek öyle kolay değil. Kar edecekseniz maliyetlerinizi dü-
şüreceksiniz. Mecbur… İşte yazımızın da konusu burada; 
maliyetleri düşürmek, israftan kaçınmak, iktisatlı olmak… 
Bu iktisat teriminin karşılığı –ekonomi- diye bilinse de as-
lında özellikle eskiden ülkemizde darlık zamanlarında kul-
lanılan manası gerçek anlamını ifade ediyordu. Bu anlam ‘ 
iktisat etmek-israftan kaçınmak’ anlamıdır ve bu konu-
da güzel Türkçemizde gündelik hayatımıza girmiş yüzlerce 
söz vardır. Bu yukarıda yazılı formülü açıklamaya en çok 
uyan da ‘ İşten artmaz, dişten artar.’ atasözüdür. 

FİYAT - MALİYET  = KARSabit 
Fiyat

Fiyatı piyasa (müşteri) belirler

Maliyet Aşağı Düşer

Kar Yükselir

Bereket, ona sahip olanın mirasıdır.
İşten artmaz, dişten artar...
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Yalın  üretim, üretime yük getiren tüm israflardan arınmayı 
hedef alan bir yaklaşımdır. ‘Damlaya damlaya göl olur, 
bakmaya bakmaya el olur.’ 

//  Birin kıymetini bilmeyen, bini toplayamaz.

Yalın üretimde verimliliğin tanımı; ‘Siparişten teslimata dek 
geçen sürenin, müşteriye hiç bir değer ifade etmeyen sa-
dece firma maliyetlerini artıran israfın sürekli iyileştirerek 
ortadan kaldırılması yoluyla, kısaltılmasıdır.’ diye açıklanır. 
Yani ‘Har vurup Harman savurmamak lazımdır.’ diyor... 
Ya da ‘Güvenme varlığa, düşersin darlığa.’ Ayrıca bu 
tanımda vurgulanan süreklilik ise son derece önemlidir. Sa-
bırla ve hiç gevşetmeden israf kararları alınmalı ve kesinti-
siz uygulanmalıdır. Alınan önlemler ileride olumlu karşılığını 
bulur. Çünkü ‘Kar işin devamındadır.’…

Ama işletmede alınacak tasarruf kararları da doğru zaman-
da ve doğru şeyler için olmalıdır. Bir örnek; işletmenin 
birinde tasarruf amacıyla personel çıkartılmasına karar ve-

riliyor. Çıkartılacak kişi bana 1 aylığına son bir şans verin,  
size benden tasarruf edeceğiniz rakamdan daha fazlasını 
kazandıracağım, üstelik kendi işimi de yaparak diyor. Yö-
netici kabul ediyor. Çalışanın yaptığı şey şu; 1 ay boyunca 
işletmede gezerek lüzumsuz yakılan lambaları, klimaları vs. 
söndürüyor. Bunların hesabını tutuyor ve ay sonunda 
tablo halinde sunuyor. Sonuç; çıkartılması düşünülen kişi 
yaptığı eylemle toplam aylık masrafının iki katını ‘lüzumsuz 
yanan lambaları söndürerek’ çıkartıyor… ‘Tutumlu olan 
kimse fakir olmaz.’ ve tasarrufun küçüğü büyüğü olmaz; 
‘Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır.’.

Bir havuzda yüzdüğünüzü düşünün, havuzun dibi -iş körlü-
ğünden diyelim- çakıl ve diken olmuş, işletmenin görmez-
den geldiğimiz pislikleri dibe çökmüş. Su seviyesi yüksek 
iken sorun yok, ayaklarınız yere değmiyor nasılsa. Ama su 
azalırsa bir gün –havuz delinebilir,önleminiz yoktur, su bo-
şalır, akar –satış- kesilir vs. Keser döner sap döner, gün 
gelir hesap döner…Ve havuzun dibine basmak zorunda 
kalırsınız bir gün.. Bolluk zamanında görmediğiniz ayağını-

ÜRETİM ve SATIŞTA YAPILAN
YAYGIN 5 HATA

1 Sakın Müşteri kaybetme, gerekirse fiyatı en dibe indir!
Çıktı: Maliyetleri dahi karşılamayan düşük piyasa fiyatı…

2 Makina boş durmayacak! Sürekli üret…
Çıktı: Gereksiz stok maliyeti

3 İşimiz acele, Proses hatalarını ertele!
Çıktı: Hatalı ürün-yada hizmet

4 Kaliteyi çıkışta kontrol et!
Çıktı: Bütüne yayılmamış kalite anlayışı

5 Maliyetleri düşüremiyoruz, fiyat arttır!
Çıktı: Yüksek fiyat kar demek değildir..



iş dünyasında atasözleri – 7
darb-ı mesellerle iş yönetmek

Genel Galvanizciler Derneği 2013 - İSTANBUL

General Galvanizers Association 37

İŞLETMELERDE 
ÖNLENEBİLİR 

İSRAFLAR

za batan gerçek dikenlerle karşılaşacaksınız. Günaydın… 
yada geçmiş olsun... Buraya da uydurduğum atasözüm 
var merak etmeyin; Güvenme varlığa, düşersin darlığa 
ya da Bugünün işini yarına bırakma.  

Kıssadan Hisse

İngiltere kralı George ile görüştüğü sırada 
Gandi’nin üzerinde her zamanki gibi beyaz ör-
tüsü vardır. Davetten çıkınca bir gazeteci sorar: 

- “Kıyafetiniz bir kralla buluşmak için yeterli miydi?”  

Gandi hiç aldırmadan cevap verir:  
- “Kral ikimize de yetecek kadar giyimliydi.”

Son söz yerine;

Ucuza alayım tasarruf edeyim derken zarar da etmeyelim, 
‘ucuz etin yahnisi yenmez’ ya da ‘One must to be rich 
to buy cheap.’ (ucuzu satın almak için zengin olmak ge-
rekir! İngiliz atasözü.).

Mutlu, Sağlıklı ve başarılı günler dileğiyle…
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//  Aramıza Yeni Katılan Üyelerimiz

//  Düzeltme:
11’inci sayıda “Aramıza Yeni Katılan Üyelerimiz” bölümünde 
Koruma Klor Alkali Sanayi ve Tic. A.Ş.‘nin fabrika adresi 
olarak belirtilen bilgi hatalı basılmıştır. Firmanın doğru 
iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.

Vefa İbrahim Aracı

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

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 tesislerinden 
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 tesisleri ve 7 farklı bölgedeki Tarım Bölge 
Müdürlükleriyle Türkiye’nin tamamında yer alıyor. KORUMA 
şirketler grubu kendi bünyesindeki nakliye şirketi İzmit 
Sakarya Nakliyat Ltd. Şti. ile konusunda uzman 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 KOCAELİ

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






