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Önsöz / Preface

Değerli GALDER üyeleri ve saygıdeğer dostlarımız,

Ülkemiz için her anlamda hareketli geçen bir yılın son 
çeyreğindeyiz. Öncelikli dileğimiz ülkemizin barış ve refah 
içinde olduğu günlere bir an önce kavuşmasıdır. İş 
dünyasının temsilcileri olarak doğal beklentimiz, suların 
durulmasıyla gündemin siyasetten ekonomiye dönmesidir. 
Umarım 1 Kasım’da gerçekleşecek seçimlerde ülkemizin 
geleceği için hayırlı bir sonuç çıkar ve güzel yurdumuzun 
gelişmesi için hep beraber çalışırız.

Sonbahar dönemi derneğimiz için de yoğun bir süreç olacak. 
Öncelikle uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız “Sıcak 
Daldırma Galvanizin El Kitabı”nın çevirisini bu dönemde 
tamamlayarak ülkemize eşsiz bir kaynak kazandırdık. 
Sektörümüze dair en kapsamlı yayın olan kitabımız hem 
galvanizci hem galvaniz kullanıcısı hem de akademisyenler 
için rehber olacak. Böylece sektörümüzün kaynak eksikliğini 
de bu denli kapsamlı bir yayınla gidermiş olacağız.

Eğitime dair çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak. 
Bildiğiniz gibi sektörümüze özel eğitimi olan mavi yaka 
personel bulunmuyor. Çalışanlar fabrikalarda işe girdikten 
sonra ve zamanla galvaniz prosesini öğreniyorlar. Şuan 
çalışmaları devam eden online eğitim sistemimiz yıl sonu 
itibariyle aktif hale gelecek ve galvaniz tesislerinde çalışacak 
personelin teorik eğitimleri online olarak Türkiye’nin her 
yerinden verilebilecek.

Bu dönem etkinlikler açısından da yoğun geçiyor. Bunların 
arasında 2’nci Yüzey İşlem Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı 
STT Eurasia Show’da kurduğumuz “Sıcak Daldırma Galvaniz 
Pavilyonu” bir ilk olarak dikkat çekiyor. İlk kez bir fuarda 
sektörümüzü özel bir bölümde biraraya getirdik. Pavilyonda 
ziyaretçiler derneğimizden sektöre dair bilgi almanın yanı 
sıra fuara katılan GALDER üyesi firmalarla görüşerek yeni 
başlangıçlar yapabilecekler. STT Eurasia Show’un tüm 
katılımcılar ve ziyaretçiler için verimli bir etkinlik olmasını 
diler, bizleri bu fuar aracılığıyla bir çatı altına toplayan Artkim 
Grup’a teşekkür ederiz.

Sözlerime son verirken, Cumhuriyetimizin 92’inci yılını kutlar; 
birlik içinde, barışla, sevgiyle, kardeşlikle ve başarıyla nice 29 
Ekim’leri kutlamayı dilerim.

Saygılarımla

Valuable Members of GALDER and our honorable friends,

We are in the last quarter of the year, which has been very 
busy in every sense for our country. Primarily, we wish peace 
and prosperity of our country. As the representatives of 
business World, we naturally expect that economy comes to 
the agenda beside politics, by the lull in the storm. Hope, the 
eliminations, which will be held 1st November, ensures a 
good result for our nation and we will work together, for the 
development of our beautiful country.

Autumn will be a busy season for our association as well. 
First, we have completed the translation of “Handbook of Hot 
Dip Galvanization”, which we have been working on meticu-
lously. By this publication, we provided a unique for our 
country. Our book, which is the most extensive publication 
on our industry, will be a guide for galvanizers, customers 
and academics. Thus, we will resolve the lack of information 
source of our industry, by such an extensive source.

Our projects on education are not limited with this. As you 
know, there are not any blue-collar workers, especially 
trained for the industry. Workers are informed after they start 
to work in the galvanizing plants and they learn the process 
by the time. Our online training system, which we are work-
ing on now, will be activated by the end of the year and 
employees, who are hired by galvanizing plants, will join a 
theoretical training from all over Turkey.

This period is also busy with the events. 2nd Surface Treat-
ment Chemicals and Technologies Exhibition, STT Eurasia 
Show, takes attention by the “Hot-dip Galvanization Pavilion” 
which is a first for Turkish HDG industry. We brought the 
industry together in a section for the first time at this exhibi-
tion. In addition to taking industrial information from our 
association, visitors will make new starts with member 
companies of GALDER. We wish STT Eurasia Show be an 
efficient event for both participants and visitors. We also 
would like to thank Artkim Group, who brought us under one 
roof by this exhibition.

In concluding, I congratulate the 92th year of our republic, 
and wish to celebrate so many “Republic Day”s with peace, 
love, success and brotherhood, all together.

Kind regards,
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Dünya galvaniz endüstrisini bir araya getiren Intergalva 2015 
7 – 12 Haziran  tarihlerinde İngiltere’nin Liverpool şehrinde 
gerçekleşti. Üyesi olduğumuz EGGA’nın (Avrupa Genel 
Galvanizciler Birliği) 3 yılda 1 organize ettiği konferans, 
sektörün yoğun ilgisiyle karşılandı. Türkiye galvanizcileri 
rekor katılımla bir ilke imza attı.

Sıcak daldırma galvanize dair güncel konuların ele alındığı 
konferans fuar alanlarıyla da dikkat çekti. Bugüne dek Inter-
galva’larda sunulan en büyük fuar alanında tedarikçi firmalar, 
en yeni ürün ve hizmetlerini tanıttılar.GALDER üyesi firmalar-
dan Ingenia GmbH ve Zinco UK’de stantlarıyla ziyaretçilere 
ev sahipliği yaptılar. 

Konferans zengin içeriğinin yanı sıra özel workshoplarla 
sektörün geleceğine ışık tuttu. Yoğun teknik program sosyal 
etkinliklerle renklendirildi. İngiltere’nin en büyük katedrali, 
Liverpool Katedrali’nde verilen gala yemeği sektör içinde 
dostlukları pekiştirdi.

Çarşamba günü sona eren konferans programını tesis gezil-
eri izledi. Galvanizciler arasında mesleki paylaşım ortamı 
yaratan tesis gezileri, turistik turlarla da renklendi. 

GALDER üyelerinin yoğun katılım gösterdiği Intergalva, 
derneğimiz için bir ilk oldu. GALDER, 21 üyesiyle katılarak 
Türkiye’den en fazla Intergalva katılımına aracı oldu. 

Intergalva, held between 7th and 12th June in Liverpool, 
brought galvanization sector of the World together.Confer-
ence that is organized by EGGA (European General Galvaniz-
ers Association) in 3 years term has been welcomed by great 
interest of the industry.  GALDER made a first by the record 
number of participation. 

Topical subjects regarding hot-dip galvanization discussed 
at the conference. It also took the attention by the exhibition 
areas.  Supplier companies introduced their new products 
and services at the exhibition hall, which is the biggest 
exhibition area  so far in Intergalvas. GALDER member 
companies,IngeniaGmbh and Zinco UK, host the visitors at 
their booths as well. 

Beside rich content conference lighted the future of the 
industry by special workshops. The intensive technical 
program was brightened by the social activities. Gala dinner, 
which is held at the biggest cathedral of England, Liverpool 
Cathedral consolidated friendship in the industry.

Conference ended on Wednesday and it is followed by plant 
visits. Plant visits created professional allocation platform 
between galvanizers and it is cheered with the touristic 
tours.

Intergalva 2015 was also a first for our association, with 
great participation of GALDER members. GALDER 
conducedthe most participation to Intergalva from Turkey, 
by attending with 21 members.

Genel Galvanizciler Derneği4

Galvaniz Dünyası Liverpool’da Toplandı
World of Galvanization CameTogether in Liverpool
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“GALDER’in yurt içinde yaptığı organizasyonlarda firma-
larımızı buluşturmasıyla oluşan motivasyon, Intergalva 2015 
organizasyonuyla daha da artmıştır.Intergalva 2015 Türki-
ye’de ki galvaniz sektörünü yurt dışındaki uygulamalarla 
karşılaştırma yönünden çok olumlu geçmiştir. Organi-
zasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”

Osman Albayraklar – Başöz Enerji

Herşeyden önce organizatörleri tebrik ediyoruz. Mükemmel 
bir ortam ve hem hazırlık aşamasında hem de alanine 
kendisinde destek sundular ve bu da mükemmel sunumları 
kolaylaştırdı. Uzman katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Liver-
polldaki günler ilginç konuların, umut verici temaslar ve 
etkinlik boyunca pozitif ruh hali zenginliği olarak tanımala-
nabilir. Kısaca biz bu yıl ki INTERGALVA’nın bizim için tam bir 
başarı olduğunu söyleyebiliriz.”

Philipp Roth & Alexander Ahrer, Sales Managers, INGENIA 
GmbH.

“The motivation that is increased by GALDER’ s local events, 
increased even more by the Intergalva 2015. Intergalva 2015 
was an useful event by ensuring to compare galvanization 
process in Turkey with abroad. Thanks for everyone who 
take role in the organization.”

Osman Albayraklar – Başöz Enerji

“First of all, compliments are due to the organisers. The 
perfect surroundings and the support offered both in the 
run-up to the event and at the venue itself, facilitated a 
perfect presentation. The specialist audience showed 
immense interest and the days in Liverpool were character-
ised by a wealth of interesting discussions, innumerable 
promising contacts and a positive mood throughout the 
branch. We can sum up by saying that for us, this year’s 
INTERGALVA was a complete success.”

Philipp Roth & Alexander Ahrer, Sales Managers, INGENIA 
GmbH.



Genel Galvanizciler Derneği6

Haberler / News

General Galvanizers Association 2015 - İSTANBUL

Genel Galvanizciler Derneği (GALDER)  bu yıl 4’üncü kez 
düzenlediği Geleneksel İftar’la sektörü bir araya getirdi. 26 
Haziran Cuma günü Crown Plaza Asia, İstanbul otelinde 
gerçekleşen iftar, Sektör Onur Ödülleri töreniyle renklendi.

GALDER Yönetim Kurulu Başkanı M. Cihan Yıldırım iftardan 
önce kısa bir konuşmayla konuklara seslenerek, bu özel 
gecede onlarla bir arada olmaktan onur duyduklarını dile 
getirdi. 

İftarın ardından kısa bir filmle “Sektör Onur Ödülü”ne layık 
görülen profesyoneller tanıtıldı. Sıcak daldırma galvaniz 
sektöründe 30 yıl ve üzeri sürece çalışmış üyelerin plaketleri-
ni GALDER Yönetim Kurulu Üyeleri hep beraber sundular. 

Yönetim Kurulu iftar organizasyonuna destek veren Anı 
Çinko Oksit Ve Metal San.Tic.Ltd.Şti adına Işık Atay ve Alper 
Akçam’a, ESTGAL Sıcak Daldırma Galvaniz Teknolojileri San. 
Ve Tic. A.Ş. adına Erhan Baycan ve Hakan Zorlu’ya, Teknik 
Plastik firması adına Tekin Uygur’a teşekkür etti. Her bir 
sponsor firma için Tema’ya yaptıpılan fidan bağışı sertifika-
larını firma yetkilerine takdim etti.

General Galvanizers Association (GALDER) brought industry 
together at the 4th Traditional Iftar. The Iftar, which is held on 
26th June at Crown Plaza Asia Istanbul Hotel, took attention 
also with The Industry Honors Awards Ceremony. 

M. Cihan Yıldırım, President, GALDER made a short speech 
to attendees before dinner and said that it was an honor to 
be together with them.  

After the iftar, professionals who were praiseworthy were 
introduced by a short film. GALDER Board Members 
introduced the plaques to the members who worked in the 
industry for 30 years and over. 

Board of GALDER thanked to the sponsors companies of the 
iftar organization by giving TEMA sapling donation certifi-
cates to Işık Atay and Alper Akçam, Anı Çinko Oksit Ve Metal 
San.Tic.Ltd.Şti. , Erhan Baycan and Hakan Zorlu, ESTGAL 
Sıcak Daldırma Galvaniz Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. , Tekin 
Uygur, Teknik Plastik.

Onur Ödülü Alanlar / Praiseworthy Members

A Semih Akyüz

Hüseyin Mercankaya

Kadir Yeter

Yüksel Kardeş

Hasan Doğru

Haluk Türk

Raşit Mor

Şadi Türk

Kısmet Metal San. Ve Tic. A.Ş.

Kısmet Metal San. Ve Tic. A.Ş.

Alka Sanayi İnş. Ve Tic. A.Ş.

Gersan Elektrik Tic. Ve San. A.Ş.

Ersan Galvaniz Ve Enerji San. A.Ş.

ŞA-RA Enerji İnş. Tic. San. A.Ş.

ŞA-RA Enerji İnş. Tic. San. A.Ş.

ŞA-RA Enerji İnş. Tic. San. A.Ş.

1974

1977

1981

1979

1980

1985

1985

1985

41

38

34

36

35

30

30

30

İsim / Name Firma / Company

Çalışmaya başladığı yıl /
Year of start to work in 
the ındusrty

Toplam süre-yıl /
Total time / year

Sıcak Daldırma Galvanizin Duayenleri Onurlandırıldı
Doeyens of Hot Dip Galvanization were Honored

GALDER Üyeleri Geleneksel İftar’da Buluştu

GALDER Members Met at Traditional Iftar
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Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından düzenlenen 8. 
Uluslararası Çelik Köprüler Sempozyumu (SBIC 2015), 
14–16 Eylül tarihlerinde İstanbul’da Wyndham Grand 
Kalamış Marina Otel’de başarıyla gerçekleşti.

Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) koordinasyonunda 
TUCSA tarafından sekizincisi yapılan Uluslararası Çelik 
Köprüler Sempozyumu’na 36 ülkeden 200’e yakın uzman 
katıldı. Sempozyum için 36 ülkeden 170 bildiri özeti toplandı 
ve 95 bildiri Bilim Kurulu tarafından kabul edildi. 80 bildiri, 
sempozyum süresince bildiri yazarları tarafından sunuldu. 
Ayrıca, 2 davetli konuşmacı sunumlarını gerçekleştirdi. 
Sempozyumda sunulan bildiriler “Steel Bridges: Innovation & 
New Challenges 2015” bildiriler kitabında yayınlandı. 8. Çelik 
Köprüler Sempozyumu renkli etkinlikleriyle de dikkat çekti 
Sempozyumun son günü 3. Boğaz Köprüsü Şantiyesine 
teknik gezi düzenlendi.

Sempozyumun ikinci gününde “Hot dip Galvanization; 
Sustainable Protection for Steel” (Sıcak Daldırma Galvaniz; 
Çelik için Sürdürebilir Koruma) konulu bildiriyi sunan 
GALDER Genel Sekreteri S. Burcu Akman, köprülerde galva-
nizli çelik kullanımının önemine değindi. Yurtdışından ve 
ülkemizden çeşitli projeleri ve vaka çalışmalarını paylaştı.

Sempozyumun 2’nci günü Adile Sultan Sarayı'nda 
gerçekleşen gala yemeği katılımcıları bir araya getirdi. Gala 
Yemeği sırasında, bu dönem ikinci kez ECCS Başkanlığı 
yapan Prof. Dr. Nesrin Yardımcı ECCS’in en üst seviyede 
onurlandırma aracı olan Gümüş Madalya (ECCS Silver 
Medal) ile onurlandırıldı. Ayrıca, bu yıl Hollanda’dan Prof. 
Frans Bijaard’a Charles Massonnet Plaketi verilirken, Yöne-
tim Kurulu Önceki Başkanı Volkmar Bergmann’a 
(2007-2013) ve ECCS Genel Sekreteri Robert Salkın’a 
(1995-2001) da ECCS’in 60. Yıldönümü dolayısıyla “Teşekkür 
Plaketi” verildi.

Turkish Constructional Steelwork Association (TUCSA) 
organized 8th International Steel Bridges Symposium (SBIC 
2015) which was successfully held between 14 – 16 
September at Wyndham Grand Kalamış Marina Hotel, Istan-
bul.

International Steel Bridges Symposium was organized for 
the 8th time by TUCSA, in coordination of European Conven-
tion for Constructional Steelwork (ECCS) and host nearly 200 
experts from 36 countries. 170 abstracts from 36 countries 
were collected and 95 papers were approved by the Science 
Committee. 80 papers were presented by their writers. 
Furthermore, 2 keynote speakers made presentations. 
Papers which were presented in the symposium were 
published in papers book, “Steel Bridges: Innovation & New 
Challenges 2015”. 8th International Steel Bridges Sympo-
sium was also interesting with the activities. In the 3rd day of 
the event, a technical trip organized to building site of 3rd 
Bosporus Bridge.

S. Burcu Akman, Secretary General GALDER made a speech 
on “Hot dip Galvanization; Sustainable Protection for Steel” 
in the 2nd day of the symposium. Akman, highlighted the 
importance of galvanized steel usage in bridges and shared 
projects and case studies, domestic and abroad.

Gala dinner which is organized in the second day at Adile 
Sultan Sarayı brought attendees together. Prof. Dr. Nesrin 
Yardımcı, who is the president of ECCS for the second time, 
was honored by ECCS Silver Medal, the top level honor award 
in ECCS. Moreover, Prof. Frans Bijaard, from Nederland was 
honored with Charles Massonnet plaque. Volkmar Berg-
mann, past president of board (2007-2013) and Robert 
Salkın, Secretary General ECCS (1995-2001) were awarded 
by “Thanks Plaque”, the honor of ECCS’ 60 Years Anniversa-
ry.

Haberler / News
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   Çelik Köprüler Sempozyumu Başarıyla Sonuçlandı
Steel Bridges Symposium Succeeded
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“Sıcak Daldırma Galvanizle Sürdürülebilir Korozyon 
Koruma” GALDER'le Gündeme Geliyor

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 6. 
Çelik Yapılar Sempozyumu, 15-16-17 Ekim 2015 tarihinde 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşecek. TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası Eskişehir Şubesi ile İstanbul Şubesi’nin birlikte 
organize ettiği sempozyum 3 gün boyunca çelik yapı 
sektörünün aktörlerini ağırlayacak. 

2013 yılında gerçekleştirilen 5. Çelik Yapılar Sempozyum’un 
ardından sektörde oluşan gelişmelerin ele alınacağı 
sempozyumda bir önceki etkinlikte yer almayan 2 önemli 
konu masaya yatırılacak: "Diğer Çelik Yapılar" ve "Çelik 
Yapılar Eğitimi ve Eksik Olan Güncel Bilgi Gereksinimleri, 
Projelendirme ile İmalat Arasındaki İlişkiler ve İlgili Yönet-
melikler". 

Çeliğin koruyucusu olan galvaniz de GALDER aracılığıyla 
sempozyumda gündeme gelecek. 3’üncü oturumunda söz 
alacak olan Genel Galvanizciler Derneği Genel Sekreteri S. 
Burcu Akman, “Sıcak Daldırma Galvanizle Sürdürülebilir 
Korozyon Koruma” konulu bildiriyi sunacak. 

Sempozyum hakkında ilgili ayrıntılı bilgi ve katılım için:

“Sustainable Corrosion Protection by Hot-dip Galvanizing” 
Comes to the Journal by GALDER

6th Steel Structures Symposium, which is organized by 
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (UCTEA Chamber of Civil 
Engineers), will be held on 15-16-17 October 2015 at 
Eskişehir Osmangazi University Congress and Culture 
Centre. Symposium organized with collaboration of Eskişe-
hir and İstanbul branches of TMMOB Chamber of Civil 
Engineers and it going to host actors of steel construction 
sector for 3 days.

Developments after the 5th Steel Structures Symposium, 
which was held in 2013, will be dicussed and 2 important 
subjects will also be viewed that were not in previous event’s 
agenda, "The Other Steel Structures" and "Steel Structures 
Training and Necessity of Current Information which is 
Missing, Relation Between Preparing Project and Manufac-
turing and Related Regulations”

Galvanization, the protector of steel, will come to the journal 
by GALDER. S. Burcu Akman, Secretary General, General 
Galvanizers Association, is going to give a paper on “Sus-
tainable Corrosion Protection by Hot-dip Galvanizing” in 
the 3rd session

For further information regarding to symposium and atten-
dance:

Çelik Yapılar Sempozyumu Eskişehir'de Gerçekleşiyor
Steel Structures Symposium will be held in Eskisehir

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ESKİŞEHİR ŞUBESİ
Büyükdere Mah. Bayraktepe Sok. No: 22
Odunpazarı-ESKİŞEHİR
Tel : (0222) 229 28 00 � Faks : (0222) 229 28 01
http://eskisehir.imo.org.tr � imoeskisehir@imo.org.tr

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
İSTANBUL ŞUBESİ
Mumhane Caddesi No: 21 Karaköy
Beyoğlu- İSTANBUL
Tel : (0212) 293 20 00 (Pbx) � Faks : (0212) 232 09 12
http://istanbul.imo.org.tr � istanbul@imo.org.tr





Duyurular / Announcements

Artkim Fuarcılık tarafından düzenlen “Yüzey İşlem Kimyasal-
ları ve Teknolojileri Fuarı” STT Eurasia 15 Ekim 2015 günü 
İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) ikinci kez kapılarını açmaya 
hazırlanıyor. 3 gün sürecek fuarda sektörümüze dair her şey 
Sıcak Daldırma Galvaniz Pavilyon’unda yer alacak.

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen STT Show Euroasia, İstanbul Fuar 
Merkezi’nin 9’uncu ve 10’uncu salonlarında dünyanın dört bir 
yanından gelen sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

Sıcak Daldırma Galvaniz Pavilyonu

GALDER STT Show Euroasia’da sektörü özel bir pavilyonla 
bir araya getirerek bir ilke imza atıyor. Ziyaretçiler SDG 
Pavilyonun’da derneğin standında sektöre dair bilgi 
edinmenin yanı sıra GALDER üyesi firmalarla da tanışarak iş 
ilişkileri geliştirebilecekler. GALDER üyelerinden Anı Metal, 
EstGAL, Ingenia, Teknik Plastik ve Zinco Türk’ün yer alacağı 
pavilyonda ziyaretçiler tesis kurulumundan, ekipmana, 
galvaniz kimyasallarından pota muayenesine kadar birçok 
konuda çözüm ortağına ulaşabilecekler.

STT Eurasia, “Surface Treatment Chemicals and Technolo-
gies Exhibition” organized by Artkim Fuarcılık, is going to 
open its gates for the second time on 15th October, 2015, at 
Istanbul Expo Center (IFM). Everything regarding to our 
industry will take place in the “Hot-dip Galvanization Pavil-
ion” at the exhibition, for 3 days.

STT Show Eurasia, which is held for the second time this 
year, will bring sector professionals all over the World 
together at the 9th and 10th halls of Istanbul Expo Center.

Hot-dip Galvanization Pavilion

GALDER breaks a new ground by bringing the industry under 
a special pavilion at STT Show Eurasia. Besides taking infor-
mation regarding to industry at association’s booth, visitors 
will meet GALDER member companies and build up new 
business relations with them. Visitors will find solution 
partners on plant installation, equipment, galvanization 
chemicals, kettle inspection at the Hot-dip Galvanization 
Pavilion consists of GALDER member companies, Anı Metal, 
EstGAL, Ingenia, Teknik Plastik ve Zinco Türk.

General Galvanizers Association 2015 - İSTANBUL

STT Show Eurasia 2015’i 
Kaçırmayın
Don’t Miss STT Show 
Eurasia 2015

         SDG’ye Dair Her Şey Galvaniz 
       Pavilyonunda
   Everything Regarding to 
HDG is in the Galvanization Pavilion

Ayrıntılı bilgi için / For more information:

www.stteurasia.com
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Bir mühendis yeni bir projeyi tasarlamaya başladığında, onun 
“en ekonomik” yapı olmasını amaçlar ancak “en ekonomik” 
her zaman “en ucuz” seçenek demek değildir. İlk maliyetin 
yanı sıra orta ve uzun vadede gelecek bakım/onarımlar da 
hesaba katılmalıdır. Aksi halde başlangıçta en ucuz olan 
malzeme ilerleyen yıllarda çok pahalıya mal olabilir. 

Çağımızda yapılar genellikle beton veya çelikle inşa edilmek-
tedir. Şantiyede zamanın ve yapıda ağırlık oranında mukave-
metin önemli olduğu durumlarda çelik özellikle tercih edilme-
ktedir. Çelik güçlü bir metaldir ancak onun da korozyona 
karşı korunması gereklidir.
 
Sürdürülebilir yapılar inşa etmenin önemi bilinmektedir. Bu 
çerçevede binaların tasarımları, yapıldıkları zemin, vb. kadar 
kullanılan malzemenin dayanıklılığı, kalitesi de önemlidir. 

Korunmayan çeliğin kendine ve yapıya verdiği zararı telafi 
etmek, yani yapının güçlendirilmesi için yapılan onarımlar, 
ülkelerin ekonomilerine giderek artan bir yük olmaktadır. 
Zaten sınırlı olan doğal kaynakların, zamanın, iş gücünün ve 
paranın boşa harcanmasına neden olacağı açıktır. Halbuki 
galvanizli çelik kullanarak hem yapıların sağlamlığını garanti 
altına almak hem de yapıları güçlendirme tadilatlarına olan 
ihtiyacı ve zorunluluğu önemli ölçüde azaltmak mümkündür.

Galvaniz kaplama, güçlendirmede bariyer olarak çeliği 
matrisinden izole eder ve altta yatan çelik kaplama tamamen 
aşınıncaya kadar korozyondan etkilenmez. Çinkonun yapı 
içinde aşınmasının son derece yavaş olması, kaplamanın 
aşınmasını uzun vadeli bir süreç haline getirir ki, bu da çeliğin 
korozyonunu önemli ölçüde geciktirir ve böylece kullanıldığı 
yapının güvenliği artar. Çelikle inşa edilen yapıların, sıcak 
daldırma galvaniz kaplamayla korunması sağlamlığını 
arttırırken, ömrünü uzatır.  

Uzun ömürlü oluşu ve bakım gerektirmemesiyle galvaniz 
kaplama çelik köprülerin korunmasında özellikle tercih ediliy-
or. Dahası, organik kaplamaların en zayıf olduğu yerlerde:ke-
narlarda ve köşelerde daha büyük koruma sağlayan çinko 
kaplama bu iş için biçilmiş kaftandır. 

Galvanizli Çelikli Örnek Projeler 
1. Leaside Bridge (Leaside Köprüsü), Toronto¹
Leaside Köprüsü sıcak daldırma galvaniz kaplamanın çelik 
köprülerdeki performansına güzel bir örnektir. 1927’de inşaa 
edilmiş ve yapısal çelik boyanmıştır. 42 yıl sonar, 4 şeritli 
köprüyü 6 şeride genişletme kararı alınmıştır. Bununla 
beraber proje yetkilileri Tablo 1’de verilen 3 seçeneği değer-
lendirmiştir. İlk seçenekte bütün yapısal çeliğin kumlamayla 
temizlenmesi ve yeniden boyanması öngörülmüştür. 
Köprüye ilave edilecek çelik parçaların galvanizlenmesi ve 
mevcut bölümlerin kumlamayla temizlenip boyanması ikinci 
seçenek olarak ele alınmıştır. Son seçeneği ise köprüye ilave 
edilecek yeni parçaların galvanizlenmesi ve diğer bölümlere 
kumlama sonrası çinko sprey uygulaması teşkil etmiştir.

When an engineer starts to design a new bridge, he/she has 
to design “the most economic” structure possible, but “the 
most economic” doesn’t always mean the cheapest choice. 
Initial cost, long term cost for maintenance should have been 
taken into account. Otherwise maybe the cheapest material 
used at the beginning, can cost excessive in the following 
years.

In our century, bridges are built from concrete or steel. Steel 
is generally preferred by being constructed faster, which 
saves time on site and with its strength to weight ratio. 
However, it has to be protected against corrosion.

It is important to build sustainable structures. Thus, the 
quality of the materials used are important as well as the 
design, ground, etc. of the constructions.

Repairing the harm, given to the subject material and the 
structure by unprotected steel, is a burden for national econ-
omies. It is clear that it will cause the loss of natural resourc-
es, which are limited, time, work force and money. However, 
it is possible to ensure durability of the buildings and 
decrease the necessary repairs.

As a barrier, the galvanized coating on reinforcement 
isolates the steel from the cement matrix and corrosion of 
the underlying steel will only commence once the coating 
has been completely corroded away. Because of the rate of 
corrosion of zinc in concrete is usually extremely slow, the 
loss of the coating in this way is a very long-term process 
and so corrosion of the steel is significantly delayed. Galva-
nized coating increases durability and life time of the struc-
tures which are built with steel.

With its long life time and being maintenance free HDG 
coating is a preferable protection of steel bridges. Moreover, 
zinc coating is a tailor made for this job, as it naturally builds 
up on corners and edges giving greater protection where it is 
most needed and where organic coatings are at their 
thinnest.

Sample Projects with Galvanized Steel:
1. Leaside Bridge, Toronto¹
The Leaside Bridge  is one of the good examples for HDG’s 
performance on steel bridges. It has was built in 1927 and 
the structural steel painted. After 42 years, it was decided to 
extend the 4 lanes bridge by 2. In this case 3 choices review. 
(Table1) The first one was “Blast clean and paint all structur-
al steel” the second one was “Galvanizing the new steel in 
the widened section and blast clean and paint the bridge’s 
original steel on site” and the last choice was “Galvanizing 
the new steel and blast clean and metal spray the original 
steel with zinc.”
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Köprü Ve Üst Geçitlerde Galvanizli Çelik
Bridges and Cross Points by Galvanized Steel

Dosya konusu / Folder subject
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Yapılan değerlendirmelerin ardından ilk maliyette en ucuz 
göründüğü için 2’nci seçenek tercih edilmiştir.
20 yıllık kullanım sonrasında Toronto’nun orta düzeyde 
endüstriyel ortam koşullarına rağmen köprünün galvanizli 
parçalarının halen mükemmel durumda oldukları gözlemlen-
miştir. 1988 Mayıs’ında yapılan analizler minimum kaplama 
kalınlığının 178 um olduğunu göstermişti ki bu köprünün 
galvanizli parçalarının 50 yıl daha bakım gerekmeksizin 
görevini sürdüreceği anlamına gelmektedir. Diğer tarafta 
boyalı bölümler 1981 tekrar boyanmış ve bu işlemden 7 yıl 
sonra bile Şekil 4’te görüldüğü gibi köşelerde korozyon kend-
ini göstermiştir. Buna göre 3 ila 5 yıl sonra tekrar boyanması 
gerekecektir.

After 20 years of usage, galvanized parts of the bridge were 
still excellent despite of the moderately industrial atmo-
sphere of Toronto. The readings taken in May of 1988 show 
a minimum coating thickness of 178 um of zinc which allows 
a maintenance free life for over a 50 years for all galvanized 
steel on the bridge. On the other hand the painted half had to 
be repainted in 1981 and after 7 years, the paint job was 
already displaying edge corrosion, as it is seen in Figure 5, 
caused by variations in coating thicknesses and would 
probably need repainting in next 3 to 5 years.

Dosya konusu / Folder subject

Resim 2 - Leaside Köprüsü’nün boyalı bölümünden görünüm
Picture 2 - A view from the painted part of the Leaside Bridge

Seçenek 1
Tamamen boyama

İlk Maliyet 294.000 $ 230.000 $ 230.000 $

Seçenek 2
Galvanizleme & Boyama

Seçenek 3
Galvanizleme & Çinko Sprey

Tablo 1. Leaside Köprüsü Yenileme Çalışmaları İlk Maliyet Karşılaştırması
Table 1. First costs comparison of Leaside Bridge repair

Resim 1 - Leaside Köprüsü / Picture 1 - Leaside Bridge
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Türkiye’den Galvanizli Köprü ve Üstgeçit 
Örnekleri
Son yıllarda ülkemizde köprü ve özellikle üst geçitlerde 
galvanizli çelik kullanımı artmıştır.

2.000 tons of steel were galvanized in just over a month to 
meet the tight delivery schedule required by the severely 
limited construction season. The galvanized bridge comple-
ments the natural environment without compromising it. 
Galvanizing the Churchill River Bridge ensures this important 
facet of the Trans Labrador Highway will be effective and 
maintenance-free for many years.

Galvanized Bridges and Cross Points From 
Turkey
In recent years bridges and especially cross points have 
been built with galvanized steel

Bu inceleme sonucunda köprünün galvanizli bölümün boyalı 
olana göre bakım muafiyetinde 5 kat daha iyi olduğu ispat-
lanmıştır. Bu nedenle gerçek maliyete bakıldığında boyanın 
her 10 – 12 yılda bir tekrar yapılması gerektiğini göz önüne 
alırsak ilk maliyette “en ucuz” olanın orta ve uzun vadede “en 
ekonomik” olmadığını açıkça görülebilir.

2. Churcill River Bridge 2 (Churcill Nehri Köprüsü)
Churchill River Köprüsü, dev hidro Trans Labrador otoyol-
unun en geniş köprüsüdür. Newfoundland eyaleti uzun 
ömürlü oluşu nedeniyle sıcak daldırma galvaniz kaplamayı 
tercih ettikleri korozyon koruma methodu olarak belirlemiş. 
Bu projede Newfoundland Yönetimi, kurulum tekniğinin 
aşındırıcı oluşu ve yarı-arktik bölgede yer alması nedeniyle 
tercih etti. Sıcak daldırma galvaniz bu lokasyın için idealdir 
çünkü zorlu ortam koşullarında bile az ve hiç bakım gerektir-
meden ayakta kalabilir

Sınırlı inşaat sezonunun dar teslim süresine yetişmesi için 
2.000 ton çelik sadece bir aydan biraz fazla sürede galvani-
zlendi. Galvanizli köprü doğal çevreyi ödün vermeden tama-
mladı. Churchill Nehri Köprüsünün galvanizle kaplanması, 
Trans Labrador Otoyolu’nun bu önemli kesiminin efektif ve 
bakımdan muaf olarak yıllarca kalmasını sağlayacak.

These readings proved that maintenance free lifetime of the 
galvanized side of the bridge was 5 times more than the 
painted portion’s. When we looked closer to the real cost 
story. It is much more interesting because painted part has 
to be repaint in every 10- 12 years term. As a result of this, it 
is obvious that “the most economic” choice is not the cheap-
est choice in long term.

2. Churcill River Bridge 2
The Churchill River Bridge is the largest bridge in the Trans 
Labrador Highway. The province of Newfoundland specifies 
hot-dip galvanizing as their preferred corrosion protection 
method because of its longevity. On this project, the Govern-
ment of Newfoundland specified hot dip galvanizing 
because of the abrasiveness of the installation technique, as 
well as the sub-artic location. Hot-dip galvanized steel is 
ideal for this location because it can withstand the harsh 
environment with little or no maintenance.

General Galvanizers Association 2015 - İSTANBUL
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Resim 3. Churcill River Bridge

Resim 4 ve 5. Üyemiz Alka Group tarafından galvanizlenen 
üst geçit projeleri Kastamonu, Sinop ve Zonguldak’ta kullanılıyor.

Pictures 4 and 5. Cross Points, galvanized by our member Alka Group, 
are located in Kastamonu, Sinop and Zonguldak.

Picture 3. Churcill River Bridge
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Sonuç olarak, sıcak daldırma galvanizin yapılarda, özellikle 
köprü ve üst geçitler gibi ulaşım araçlarında kullanılması, 
onların sürdürülebilirliği ve dayanıklılığı için önemlidir. Çelik, 
yapılarda kullanılan en popüler ve en avantajlı malzemeler-
dendir, fakat kullanım ömrünün uzatılması ve bakım maliyeti-
nin düşürülmesi için korozyona karşı korunmalıdır.

Kaynaklar:
1. Steel Bridges, Galvanizing in Action, West Midlands, 1998
2. Holgar Glinde, Elegant use of galvanized steel, Hot dip 
Galvanizing Today Magazine, 04 / 2014,sf 10,11

In conclusion, it is important to use galvanized steel in bridg-
es and cross points which are important for transportation, 
for sustainability and durability of the structures. Steel is one 
of the most popular and most advantageous materials, but it 
has to be protected against corrosion, to increase its life time 
and decrease repair costs.

Resources:
1. Steel Bridges, Galvanizing in Action, West Midlands, 1998
2. Holgar Glinde, Elegant use of galvanized steel, Hot dip 
Galvanizing Today Magazine, 04 / 2014,sf 10,11

Resim 8 – 9 Üyemiz Berdan Cıvata çelik köprüler için imal ettiği özel cıvata ve somunlarının yanı sıra stud kaynaklı plakalarıyla da yurt içinde ve yurtdışında bir çok projede yer alıyor.
Pictures 8 and 9 – Our member Berdan Cıvata, besides stud welded plates produces special bolts and bolt pins for bridges, domestic and abroad

Resim 6–7  GALDER üyelerinden Marmara Siegener Galvaniz’in galvanizlediği üst geçit projelerinden Kocaeli bölgesinden bir örnek.
Pictures 6 and 7 – A crosspoint sample from Marmara Siegener Galvaniz, who is a member of GALDER, in Kocaeli









Sıcak Daldırma Galvaniz ve Korozyon Kategorileri
Hot Dip Galvanizing And Corrosion Categories

Galvanizli çelik hangi korozyon kategorilerinde kullanılabilir? 
Bu soru spesifik bir korozyon kategorisi tanımlanabildiğinde 
genellikle sorulur. Korozyonun sadece oldukça yapının 
maruz kalacağı ortamda korozyon kategorileri oldukça geniş 
sınırlar göstereceğinden, ama yapı için koruma türü veya 
kullanım ömrü belirtmeden böyle bir şartname yetersizdir.-
Dayanım ve ilk bakım zamanı göz önüne alındığında 
korozyon korumaya için daha detaylı bir şartnameye ihtiyaç 
vardır. 

Köşemizin bu sayısında sıcak daldırma galvanizin farklı 
korozyon kategorilerindeki olasılıklarını inceleyeceğiz. 

Korozyon sınıfları
EN ISO 12944-2C1 ‘den C5’e kadar korozyon kategorileri 
tanımlar. Korozyon kategorileri Tablo 2’de görüldüğü gibi 
çinko ve çelikteki korozyon kayıplarını belirtir.Tablo 3 ise ilgili 
korozyon ortamlarına örnekleri içerir. Genel yapısal çelik ve 
çinko korozyon sınıfları kısmen sahada maruz kalma 
sonuçlarına kısmen de galvanizli çelik yapıların pratik deney-
imlerine dayanır. 

Tablo 4,EN ISO 1461:2009 standardına göre minimum 
tabaka kalınlığına bağlı olarak çinko kaplamanın kullanım 
ömrünü gösterir.  Tablo aynı zamanda silikon içeriğe sahip 
çeliklerde ulaşılabilecek en az kalınlık olan 115, 165 ve 215 
mikronları ve 6mm üzer kalınları içeriyor.  Kullanım ömrü 
lokal kaplama kalınlığı için gerekli asgari koşullarla hesap-
lanır ve böylece kaplama için en az kullanım ömrünü gösterir. 
Farklı korozyon kategorilerine dair görüşler şöyledir: 

C1, C2 ve C3 korozyon kategorisi
Sıcak daldırma galvaniz bu kategorilerde normal olarak çok 
uzun kullanım ömrüne sahiptir ve hiçbir problem yaşat-
madan korozyon koruma sağlar. 

C4 korozyon kategorisi
En düşük kaplama kalınlığı 35 – 45 mikrondur ve malze-
menin ince bölümlerinde oluşarak makul bir kullanım ömrü 
sunar. Bununla birlikte, bu çelik parçaların değiştirilebilmesi 
halinde sorun teşkil etmez., çünkü yeniden galvanizleme ya 
da parçalar ulaşılabilir yerlerdeyse diğer anti- korozyon 
uygulamalarıyla bakım/onarım yapılabilir. 

Eğer değiştirme ya da bakım yapma mümkün değilse, çok 
uzun süre dayanıklılık sağlayacak bir korozyon korumasına 
ihtiyaç duyulur. Bu da Tablo 1’de gösterilen kaplama kalın-
lıkları 115, 165 ve 215 mikronla başarılabilir. Bu geniş kalın-
lıklar galvanizciyle önceden anlaşılması ve reaktif çelik tercih 
edilmesiyle yapılabilir. 

In which corrsion categories could galvanized steel be used? 
This question is frequently asked when only a specific corro-
sion category is specified. Such a specification is insuffi-
cient, since corrosion categories only indicates fairly wide 
limits for the environment where the construction will be 
exposed, but without specifying the type of protection or life 
time for the construction. A more detailed specification for 
the corrosion protection is needed, considering the require-
ments regarding durability and time to first maintenance.

We are going to examine the possibilities to use hot-dip 
galvanizing in different corrosion categories, in this issue of 
our column.

Corrosion rates
EN ISO 12944-2 specifies the corrosion categories C1 to C5. 
The corrosion categories show the corrosion loss on zinc 
and steel as shown in table 2. Table 3 provides examples of 
related corrosion environments. Corrosion rates of common 
structural steel and zinc are based partly on results from 
field exposure, partly on practical experience from galva-
nized steel structures.

Table 4 presents the life time of the zinc coating with a 
minimum layer thickness according to standard EN ISO 
1461:2009. The table also include thicknesses of at least 
115, 165 and 215 microns, that can be achieved on steel with 
specified silicon content and thickness above 6 mm. The 
lifetime is calculated with the minimum requirements for 
local coating thickness and thus indicates the lowest life 
time for the coating. Some comments on the different corro-
sion categories are given below:

Corrosion category C1, C2 and C3
Hot dip galvanizing results in a corrosion protection which 
normally has a very long life in these corrosion categories 
and can be used without any problems.

Corrosion Category C4
The lowest coating thicknesses of 35-45 microns, which are 
created on thin parts, results in a moderate life span in this 
corrosion category. However, this does not lead to any 
problems if the steel parts are interchangeable, so that 
regalvanizing is possible, or if the parts are accessible for 
maintenance with other anti-corrosion treatment.

If replacement or maintenance is not possible, it may be 
desirable to have a corrosion protection with a very long 
durability. This can be achieved with coating thicknesses of 
115, 165 or 215 microns, as shown in Table 3.These large 
thicknesses can be reached only if previously agreed with 
the galvanizer, and when reactive steel has been choosen.
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Kaplama Kalınlığı
Coating thickness

(μm)
Fe/Zn115
Fe/Zn 165
Fe/Zn 215

0,18
0,25
0,32

0,15-0,21
0,22-0,28
0,29-0,35

Optimal Silikon Seviyesi
Optimal silicon level

(%)

Silikon aralığı
Silicon range

(%)

Tablo 1. Daha kalın kaplama için gerekli silikonun optimal ve aralık değerleri
Table 1.Optimal and range values for silicon when higher coating thicknesses are required.
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Galvanizleme öncesi kumlama yapılan yüzeyin pürüzlülüğü 
minimum Ra 121/2 mikron olması halinde düşük silikon 
içeriğine sahip çelikte minimum 115 mikron lokal kaplama 
kalınlığı görülebilir. 

C5 korozyon kategorisi
Bu kategori en korozif ortam koşullarında, kuzey denizi 
kıyılarında ya da kısmen kirlenmiş endüstriyel ve kentsel 
alanlarda görülür. En ince çinko kaplamalar, bu koşullar 
altında daha kısa ömürlü olur ve belki dupleks kaplamaya ( 
galvaniz üzeri boya uygulanması) gerek duyulabilir.  

Suda ve Toprakta
EN ISO 12944-2suya daldırılmış (Im1, Im2) ya da toprağa 
gömülmüş (Im3) çelik yapılar için de korozyon kategorilerini 
içerir, ancak bu durumlarda hangi koşullarda sıcak daldırma 
galvanizin yalnız kullanılabileceğine ve hangi koşullarda 
dubleks kaplama gerekeceğine dair genel bir yargı paylaş-
mak zordur. Korozyon koşulları her vakaya özel olarak değer-
lendirilmelidir. 

Dubleks kaplamayı aşağıdaki ortamlarda kullanmak uzun 
süreli koruma sağlar:

• Neredeyse sürekli nemli ortamlarda
• Çok asidik veya çok alkali ortamlarda 
• Tınlı toprak ve torf ve torflu toprak gibi daha korozif toprak-
lar 

Çinko yüzeyin kaplanmasından önce uygun ön işlemlerden 
geçirilerekçoğu koşullara dayanıklılığının sağlanması müm-
kündür.

Requirements of a minimum of 115 microns in local coating 
thickness can also be met on steel with low silicon content 
when the steel before galvanizing is sandblasted so the the 
surface roughness is minimum Ra 121/2 microns.

Corrosion category C5
This category includes the most corrosive atmospheric 
conditions that may occur locally at the western coasts or at 
particularly polluted industrial and urban areas. The thinnest 
zinc coatings will have shorter life under these conditions, 
and duplex treatment (=galvanizing + paint) might be 
needed.

In water and soil
EN ISO 12944-2 also contains corrosion categories for steel 
structures which are immersed in water (Im1, Im2) or buried 
in soil (Im3), but it is here difficult to give general guidelines 
for when hot dip galvanizing can be used alone, or when it is 
necessary to use duplex treatment. The corrosion conditions 
should be evaluated in each separate case.

It will usually be necessary to use duplex to achieve 
long-term protection in the following environments:

• In almost constantly moist environment
• In highly acidic or highly alkaline environments
• In more corrosive soils as loamy soil and peat and peat soil

By proper pre-treatment of zinc surfaces prior to coating, as 
described in Nordic Galvanizers " Galvanizing Handbook”, it 
is possible to obtain adequate durability for most conditions.

Korozyon Kategorisi
Corrosion Category

Tablo 2. Atmosferik Korozyon Kategorileri 
Table 2. Atmospheric corrosion categories

C1
C2
C3
C4

C5-I
C5-M

≤ 10
>10-200

>200-400
>400-650

>650-1500
>650-1500

≤ 1,3
>1,3-25
>25-50
>50-80

>80-200
80-200

≤ 0,7
> 0,7-5
>5-15

>15-30
>30-60
>30-60

Çelik / Steel

Kütle Kaybı
Mass loss

(g/m2)

Kalınlık Azalımı
Thickness reduction

(μm)

Kütle Kaybı
Mass loss

(g/m2)
≤ 0,1

> 0,1-0,7
> 0,7-2,1
> 2,1-4,2
> 4,2-8,4
> 4,2-8,4

Kalınlık Azalımı
Thickness reduction

(μm)

Çinko / Zinc

Yüzey biriminde kütle kaybı ve kalınlık azalımı (1 yıllık maruz kalmada)
Mass loss for surface unit and thickness reduction (1 year of exposure)
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Tablo 4. C1 – C5 korozyon kategorilerinde kullanılan galvaniz kaplamanın kullanım ömrü. Kullanım ömürleri 
EN ISO 1461:2009’a göre minimum lokal kaplama kalınlığı baz alınarak hesaplanmıştır.
Table 4. The life in years for galvanized coatings used in corrosion categories C1 -C5. 
The lifetimes are based on minimum local coating thickness according to EN ISO 1461:2009
Notlar / Notes :
1) Numunelerin üzerindeki minimum kaplama kalınlıkları santrifüjlenmemişdir.
2) Daha geniş kaplama kalınlıkları sadece çeliğin belirli miktarda silikon içermesi halinde mümkündür.
3) Minimum lokal kaplama kalınlıkları EN ISO 1461:2009’a göredir.
4) Ortalama kaplama kalınlıkları EN ISO 1461:2009’a göredir.
5) C5 kategorisinde daha uzun kullanım ömrü sağlamak için dubleks kaplama (galvaniz üzeri boya uygulanması) yapılması gerekli olabilir.
1) Minimum coating thickness on samples that are not centrifuged.
2) Larger coating thicknesses can only be achieved when the steel has a specified silicon content.
3) Minimum local coating thickness according to EN ISO 1461:2009.
4) Mean coating thickness according to EN ISO 1461:2009.
5) In category C5 it may be necessary to use duplex (galvanizing + paint) to reach longer life times.

Korozyon Kategorisi
Corrosion Category

EN ISO 14611’e göre kaplama kalınlıkları
Coating thicknesses according to EN ISO 1461¹

Çelik kalınlıkları
Steel thickness
mm

Çelik / Steel ≥ 6 mm
Çelik / Steel> 3 - ≤ 6 mm
Çelik / Steel ≥ 1,5 - ≤ 3 mm
Çelik / Steel< 1,5 mm
Castings ≥ 6 mm
Castings< 6 mm
Çelik / Steel> 6 mm Özel² / Special²
Çelik / Steel> 6 mm Özel² / Special²
Çelik / Steel> 6 mm Özel² / Special²

70 (85)
55 (70)
45 (55)
35 (45)
70 (80)
60 (70)
100 (115)
145 (165)
190 (215)

100+
100+
100+
100+
100+
100+
100+
100+
100+

100-100+
79-100+
64-100+
50-100+
100-100+
86-100+
100+
100+
100+

33-100
26-79+
21-64
17-50
33-100
29-86
48-100+
70-100+
90-100+

17-33
13-26
11-21
8-17
17-33
14-29
24-48
34-70
45-90

8-17
7-13
5-11
4-8
8-17
7-14
12-24
17-34
23-45

Lokal kaplama kalınlıkları³
Local coating thickness³
(ortalama kalınlıklar⁴ 
- mean thickness⁴)
μm

C1 C2 C3 C4 C5

Farklı korozyon kategorilerinde çinko kaplamanın ömrü
Life time of zinc coating in different corrosion categories

Tipik korozyon ortamlarına örnekler
Examples of typical corrosion environments

C1
Çok düşük / Very low

C2 
Düşük / Low

C3 
Orta / Middle

C4 
Yüksek / High

C5 (I+M)
Çok Yüksek / Very high

Neredeyse sabit yoğuşmaya ve yüksek kirliğiğe sahip binalar ve bölgeler. 
Yüksek tuzluluk olan kıyılar ve açık denizler
Buildings or areas with almost permanent condensation and with high pollution. 
Coastal and offshore areas with high salinity.

Kimyasal tesisler, yüzme havuzları, marinalar. Sanayi bölgeleri ve orta düzeyde 
tuzluluğa sahip kıyı bölgeleri. 
Chemical plants, swimming pools, coastal ship- and boatyards. Industrial areas and
coastal areas with moderate salinity.

Depolar, spor salonları gibi ısıtılmayan ve yoğuşmanın oluşabileceği binalar. 
Düşük seviyede kirli atmosferler. Bilhassa kırsal alanlar.
Unheated buildings where condensation may occur, e.g. depots, sports halls.
Atmospheres with low level of pollution. Mostly rural areas.
Gıda işleme fabrikaları, çamaşırhaneler, bira fabrikaları ve mandıralar gibi 
yüksek neme sahip ve biraz hava kirliliği olan üretim odaları. Orta düzeyde 
sülfür dioksit kirliliği olan kentsel ve endüstriyel ortamlar. Düşük tuzluluk olan kıyı bölgeleri. 
Production rooms with high humidity and some air pollution e.g. food-processing plants, 
laundries, breweries and dairies. Urban and industrial atmospheres, moderate sulfur 
dioxide pollution. Coastal areas with low salinity.

Ofisler, dükkanlar,okullar, oteller gibi temiz ortama sahip ısıtılan binalar
Heated buildings with clean atmospheres, e.g. offices, shops, schools, hotels.

Tablo 3. EN ISO 12944-2’ye göre tipik korozyon ortamı örnekleri
Table 3. Examples of typical corrosion environments according to EN ISO 12944-2.
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Türkiye Sıcak Daldırma Galvaniz Sektörünü 
Dünyaya Tanıttı 

Galvanizli çeliğin mimarlar, mühendisler ve çelik üreticileri 
tarafından yenilikçi kullanımını ödüllendiren Global Galvaniz-
ingAwards’da (Global Galvaniz Ödülleri) ülkemiz ilk kez 
YalovaGeofit Araştırma Merkezi’yle temsil edildi. Avrupa 
Genel Galvanizciler Birliği (EGGA) tarafından 3 yılda 1 düzen-
lenen yarışmaya dünyanın dört bir yanından 45 proje katıldı.

Ödül töreni İngiltere’nin Liverpool şehrinde gerçekleşen ve 
dünya sıcak daldırma galvaniz sektörünü bir araya getiren 
Intergalva 2015 çerçevesinde yapıldı. Albert Wimmer ZT – 
GmbH’nin mimarları tarafından tasarlanan ve Unger Steel 
Group’un inşa ettiği Vienna Railway Station (Viyana Tren 
İstasyonu) “Sektör Ödülü”ne layık görüldü.  Büyük ödülü 
Avusturya’ya götüren projede 7 bin ton yapısal çelik sıcak 
daldırma galvanizle kaplanarak kullanıldı.Yarışmaya Alman-
ya’dan katılan Schulitz Architects firması özgün tasarıma 
sahip ‘Central Bus Station - Haldensleben’ (Haldensleben 
Merkez Otobüs İstasyonu) ile “Jüri Özel Ödülü”nü aldı. Global 
Galvaniz Ödülleri’nde ülkemizi temsil eden YalovaGeofit 
Araştırma Merkezi ise “Övgüye Değer” projeler arasında yer 
almayı başardı. Geofit Merkezi, ödül töreninde yapılan 
sunumla tanıtıldı.

Introduced Hot-dip Galvanization Industry 
of Turkey to World
Our country has been represented for the first time by Yalova 
Geophyte Center at the Global Galvanizing Awards which 
rewards the innovative use of galvanized steel by architects, 
engineers and constructers. Contest is organized by Euro- 
pean General Galvanizers Association (EGGA) in 3 years 
term and this year 45 projects applied form all over the 
World. 

Awards ceremony was held in Liverpool, UK, during Intergal-
va 2015, the event that brought hot-dip galvanization indus-
try of the World together.  Vienna Railway Station, designed 
by architects ofAlbert Wimmer ZT – GmbH and built by 
Unger Steel Group, was awarded with “Indusrty Award”. 7 
thousand tons of structural steel used in the Project which 
took the prize to Austria. Schulitz Architects company, who is 
from Germany, got “Jury’s Award” by the original design of 
‘Central Bus Station -Haldensleben’. Yalova Geophyte 
Research Station, who represented our country at Global 
Galvanizing Awards, achieved to get complements of the 
judges. Geophyte Center introduced with a presentation at 
the awards ceremony.
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         Yalova Geofit Merkezi Global
      Galvaniz Ödülleri’nde Övgü Aldı
   Yalova Geophyte Center Got Complements
at Global Galvanizing Awards 

Bağımlılık artık tek boyutlu bir kavram değil. Teknolojinin 
hızla geliştiği bu dönemde bir hastalığımız daha oldu. Kişiyi 
yalnızlaştıran bu sorunun adı Teknoloji Bağımlılığıdır. 
Bilhassa genç kuşaklara musallat olan, öncesinde korun-
ması sonrasına vazgeçilmesi zor olan, bilgi ve modern çağın 
dayattığı hastalıklardan. Devamlı tüketim ve sömürü üzerine 
kurulu bir düzen ürünü çeşitli bağımlılıklar…

Artık o hoş sohbetler, ailece misafirliğe ve akrabaya gitmeler 
eskide kaldı… Evet, üzülerek belirtiyorum ki daha da eskide 
kalacak. Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji bir noktada ne 
yazık ki hastalık ve psikolojik sorunlara davetiye çıkarıyor. 

Bunlardan en önemlisi bu bağımlılık sonuçlarının ailevi 
sorunlara kadar ulaşması ve gündelik hayattaki ilişkileri 
etkilemesi gibi birçok etkiye sahip olması. Bu gün genç yaşlı, 
işsiz, çalışan, patron, kentli, köylü, ilgili, ilgisiz hemen 
hepimizin günlük hayatımıza sıkça giren adeta onsuz yaşan-
maz dedirten teknoloji ve bunun sonucu olarak baş edile-
meyen alışkanlıklar… Aslında bu bağımlılığın diğer bir adı 
Sosyal Medya Bağımlılığıdır. Milyonları internet bağlantılı 
bilgisayar, telefon ve benzeri cihazın başına toplayan sosyal 
paylaşım ve sosyalleşme sitelerinin sayıları her geçen gün 

Bundan kullanılmasın anlamı çıkarılmamalı, tabi ki 
kullanılsın; teknoloji ve bilgi karşıtı değiliz. Ama… Ama’sını 
herkes kendi bilgi ve ilavesi ile tamamlar sanırım. Bu bağım-
lılık çeşidi kişinin iş ve kariyer yaşantısını da tehdit ediyor. Pek 
çok firma çalışanlarının sosyal medyadan mesai saatleri 
içerisinde uzak durması için firewall ve IP yasaklama yoluyla 
elinden geleni yapıyor ama bağımlılar akıllı telefonlar, proxy 
ve benzeri uygulamalar yoluyla işinden olma pahasına bu 
yasakları delmeye çalışıyor. Neden mi? Çünkü gözünü sosyal 
medyadan başka bir şey doyurmuyor... Hatta bazı İK uzman-
ları "kaynak yaratıyoruz, kurumsal değeri dengeliyoruz" 
bahaneleriyle kendileri sosyal medya bağımlısı bir şekilde 
yaşıyor. Tabii ki bu bazı uzmanların bunu kabul edebilme 
ihtimali düşük... Zaten bağımlının bağımlılığı kabul ettiği çok 
az rastlanan bir olgudur.

Son dönemde tüm bu alışkanlık haline gelmiş aslında 
anlamsız davranışların, sadece davranış boyutunda 
kalmayıp bağımlılığa dönüştüğünü bilmeyen ve hala inatla 
fark etmeyenler var... “Kimse görmek istemeyen kadar, kör 
değildir” sözünden hareketle bu körlüğün de kişi istemedikçe 
bir çözümü ya da iyileşme imkanı yok... Eğer sizin 
durumunuzun farkına varmaya niyetiniz ve belki de cesare-
tiniz yoksa sizin için yapılabilecek pek de bir şey yok... Duru-
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Bu sonucun Türkiye Sıcak Daldırma Galvaniz Sektörü için 
büyük bir adım olduğu söyleyen Genel Galvanizciler Derneği 
(GALDER) Başkanı M. Cihan Yıldırım, 2018’de yapılacak 
yarışma için de hedeflerinin yüksek olduğunu dile getirdi. 
Yapılarda galvanizli çelik kullanımının yaygınlaşmasıyla farklı 
ve yenilikçi projelerin artacağına dikkat çeken Yıldırım, bu 
konuda özellikle mimarlara ve mühendislere yönelik 
çalışmaları dernek olarak hayata geçirecekleri açıkladı.

Yalova Geofit Araştırma Merkezi 
Türkiye’de alanının ilk ve tek geofit bahçesi; Geofit Araştırma 
Merkezi Anadolu medeniyetlerinden Selçuklu’nun mimarisini 
çiçek soğanıyla birleştiren tasarımıyla yarışmada dikkat 
çekti. Türkiye’nin ilk Alpin Serası ve aynı zamanda ılıman 
iklim kuşağında bulunan en büyük geofit bahçesi olan 
Merkez, Aralık 2014’te ziyarete açıldı.

Tür açısından kendi alanının en zengin bahçesi olan Geofit 
Araştırma Merkezi çok titiz ve zorlu çalışmalar sonucunda 
mevcut durumuna ulaştı. Böylece yurdun dört bir yanından 
toplanan yumrulu ve soğanlı bitkiler koruma altına alındı. 
Bugün 1000 tür ve bin 200 taksonla dünyada ılıman iklim 
kuşağının en fazla geofitine sahip Türkiye Geofit Araştırma 
Merkezi’nde Ağrı Dağı’ndan esinlenerek oluşturulan 450 
metrekare Geofit Sergileme alanı, 500 metrekare Alpin Sera, 
Bin 118 metrekare Çoğaltma ve Yetiştirme seraları, 500 
metrekare idari bina, 17 bin 400 metrekare açık Geofit 
Bahçesi ve 2 bin 600 metrekare kapalı alan yer alıyor. Toplam 
20 bin metre kare alan üzerine kurulu proje 10 milyon liranın 
üzerinde yatırımla gerçekleşti. 

M. CihanYıldırım, President, General Galvanizers Association 
(GALDER), said that that result was a big step for Hot-dip 
Galvanization Industry of Turkey and added that their goal 
was high for the next contest which would be held in 2018. 
Yıldırım highlighted that original and innovative Project 
would increase due to generalized use of galvanized steel 
and told that as the association they were going to imple-
ment projects regarding to this, for architects and engineers.

Yalova Geophyte Research Station
Geophyte Research Station, which is the first and only 
geophyte garden of Turkey, combines Seljuk architecture 
with bulb design. Station includes the first Alpine green-
house of Turkey. It is also the biggest geophyte garden 
between temperate climate countries. 

Geophyte Research Station, the richest one in its area 
according to species, is built by a very selective and strenu-
ous work. Thus, lumpy and bulbous plants all around the 
country were taken under protection. 

Today by hosting1000 species and 1.200 taxon, it is the 
richest geophyte garden of the temperate climate countries.

Geophyte Research Station includes a 450 meter square 
geophyte exhibition area that is inspired from Agri Moun-
tain-the highest mountain in Turkey-,  a 500  meter square 
Alpine Greenhouse,  a 1.118 meter square of replication and 
cultivation greenhouses, a 500 meter square administrative 
building,  a 17.400 meter square an open geophyte garden 
and a 2.600 meter square indoor area. The project is built on 
a 20 thousand meter square area and cost over 10 million 
Turkish liras (App. 3 million 711 thousand USD).
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Mimar Michael Frischauf 
Albert WimmerZT GmbH

Bağımlılık artık tek boyutlu bir kavram değil. Teknolojinin 
hızla geliştiği bu dönemde bir hastalığımız daha oldu. Kişiyi 
yalnızlaştıran bu sorunun adı Teknoloji Bağımlılığıdır. 
Bilhassa genç kuşaklara musallat olan, öncesinde korun-
ması sonrasına vazgeçilmesi zor olan, bilgi ve modern çağın 
dayattığı hastalıklardan. Devamlı tüketim ve sömürü üzerine 
kurulu bir düzen ürünü çeşitli bağımlılıklar…

Artık o hoş sohbetler, ailece misafirliğe ve akrabaya gitmeler 
eskide kaldı… Evet, üzülerek belirtiyorum ki daha da eskide 
kalacak. Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji bir noktada ne 
yazık ki hastalık ve psikolojik sorunlara davetiye çıkarıyor. 

Bunlardan en önemlisi bu bağımlılık sonuçlarının ailevi 
sorunlara kadar ulaşması ve gündelik hayattaki ilişkileri 
etkilemesi gibi birçok etkiye sahip olması. Bu gün genç yaşlı, 
işsiz, çalışan, patron, kentli, köylü, ilgili, ilgisiz hemen 
hepimizin günlük hayatımıza sıkça giren adeta onsuz yaşan-
maz dedirten teknoloji ve bunun sonucu olarak baş edile-
meyen alışkanlıklar… Aslında bu bağımlılığın diğer bir adı 
Sosyal Medya Bağımlılığıdır. Milyonları internet bağlantılı 
bilgisayar, telefon ve benzeri cihazın başına toplayan sosyal 
paylaşım ve sosyalleşme sitelerinin sayıları her geçen gün 

Bundan kullanılmasın anlamı çıkarılmamalı, tabi ki 
kullanılsın; teknoloji ve bilgi karşıtı değiliz. Ama… Ama’sını 
herkes kendi bilgi ve ilavesi ile tamamlar sanırım. Bu bağım-
lılık çeşidi kişinin iş ve kariyer yaşantısını da tehdit ediyor. Pek 
çok firma çalışanlarının sosyal medyadan mesai saatleri 
içerisinde uzak durması için firewall ve IP yasaklama yoluyla 
elinden geleni yapıyor ama bağımlılar akıllı telefonlar, proxy 
ve benzeri uygulamalar yoluyla işinden olma pahasına bu 
yasakları delmeye çalışıyor. Neden mi? Çünkü gözünü sosyal 
medyadan başka bir şey doyurmuyor... Hatta bazı İK uzman-
ları "kaynak yaratıyoruz, kurumsal değeri dengeliyoruz" 
bahaneleriyle kendileri sosyal medya bağımlısı bir şekilde 
yaşıyor. Tabii ki bu bazı uzmanların bunu kabul edebilme 
ihtimali düşük... Zaten bağımlının bağımlılığı kabul ettiği çok 
az rastlanan bir olgudur.

Son dönemde tüm bu alışkanlık haline gelmiş aslında 
anlamsız davranışların, sadece davranış boyutunda 
kalmayıp bağımlılığa dönüştüğünü bilmeyen ve hala inatla 
fark etmeyenler var... “Kimse görmek istemeyen kadar, kör 
değildir” sözünden hareketle bu körlüğün de kişi istemedikçe 
bir çözümü ya da iyileşme imkanı yok... Eğer sizin 
durumunuzun farkına varmaya niyetiniz ve belki de cesare-
tiniz yoksa sizin için yapılabilecek pek de bir şey yok... Duru-
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içerisinde uzak durması için firewall ve IP yasaklama yoluyla 
elinden geleni yapıyor ama bağımlılar akıllı telefonlar, proxy 
ve benzeri uygulamalar yoluyla işinden olma pahasına bu 
yasakları delmeye çalışıyor. Neden mi? Çünkü gözünü sosyal 
medyadan başka bir şey doyurmuyor... Hatta bazı İK uzman-
ları "kaynak yaratıyoruz, kurumsal değeri dengeliyoruz" 
bahaneleriyle kendileri sosyal medya bağımlısı bir şekilde 
yaşıyor. Tabii ki bu bazı uzmanların bunu kabul edebilme 
ihtimali düşük... Zaten bağımlının bağımlılığı kabul ettiği çok 
az rastlanan bir olgudur.

Son dönemde tüm bu alışkanlık haline gelmiş aslında 
anlamsız davranışların, sadece davranış boyutunda 
kalmayıp bağımlılığa dönüştüğünü bilmeyen ve hala inatla 
fark etmeyenler var... “Kimse görmek istemeyen kadar, kör 
değildir” sözünden hareketle bu körlüğün de kişi istemedikçe 
bir çözümü ya da iyileşme imkanı yok... Eğer sizin 
durumunuzun farkına varmaya niyetiniz ve belki de cesare-
tiniz yoksa sizin için yapılabilecek pek de bir şey yok... Duru-
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Yıla 2013 ve 2014 yıllarının kayıplarını telafi etme ümidiyle 
başlayan çelik sektörümüz, yılın ilk yarısında da daralma 
eğilimini sürdürdü ve üretimi % 5.7 oranında azaldı. Özellikle 
hurda fiyatlarının demir cevheri karşısında rekabetçi konu-
munu kaybetmesi nedeniyle, elektrik ark ocaklı tesislerin 
üretimi % 11.6 oranında keskin bir düşüş gösterdi. Elektrik 
ark ocaklı tesislerin üretimlerindeki 1.4 milyon ton seviye-
sinde gerçekleşen düşüşün bir kısmı entegre tesislerin 
üretimlerindeki artışlarla telafi edilmiş olsa da, toplam ham 
çelik üretimi 1 milyon ton civarında düşüşle, 16.2 milyon 

tonda kaldı. Yılın ilk yarısı itibariyle, toplam ham çelik 
üretiminde sektörün kapasite kullanım oranı, 2014 yılının 
tamamında gerçekleşen % 68 seviyesinden, % 63’e; slab 
üretiminde ise, % 55’ten % 45’e kadar geriledi.  

Yılın ilk yarısında, nihai çelik ürünleri tüketimindeki % 14.4’lük 
oldukça güçlü artışa rağmen üretimin gerilemiş olması, 
sektörün içerisinde bulunduğu rahatsız edici konumu gözler 
önüne seriyor. Sektörün üretimi gerilerken, büyümeye devam 
eden iç tüketim, artan oranlarda ithalat yolu ile karşılanıyor. 

Çelik ürünleri ithalatı hızlı bir şekilde büyümeye devam 
ederken, ihracat 2013 yılından bu yana hızla erimeye devam 
ediyor. Yılın ilk yarısında, Türkiye’nin çelik ürünleri ihracatı % 
10.1 oranında düşüşle, 8.5 milyon tona, ithalatı ise, % 34.4 
oranında artışla, 9.03 milyon tona yükselmiş bulunuyor. Uzun 
yıllardır net ihracatçı bir sektör olan Türk çelik sektörünün, 
yılın ilk yarısında 0.55 milyon ton net ithalat yapar konuma 
gelmesi, sektörde 19 milyon tona yakın kapasitenin atıl 
durumda kalmasına neden olan olumsuz koşulların boyu-
tunu gözler önüne seriyor.  Ocak-Haziran döneminde, toplam 
çelik ürünleri ihracatının 1.7 milyar dolar azalması ve 
ithalatın 0.3 milyar dolar artması sonucunda, çelik ürünleri 
dış ticaret dengesi 2 milyar dolar civarında Ülkemiz aleyhine 
gelişmiş bulunuyor.  Kapasite kullanım oranının % 45 seviye-
sine kadar gerilemiş olmasına ve 10 milyon ton civarındaki 
atıl kapasiteye rağmen, yassı ürün ithalatının % 25.5 oranın-
da artışla, 4.14 milyon tona çıktığı dikkat çekiyor. 
Benzer tabloya galvanizli yassı mamullerde de rastlanıyor. 
Yılın ilk yarısında, galvanizli yassı çelik ihracatımız % 12 
oranında düşüşle, 115.000 tonda kalırken, ithalatımızın %24 
oranında artışla, 447.000 tona ulaşmış olması, kurulu kapa-
sitelerin atıl durumda kalmasına neden oluyor. Önüne 
geçilmemesi halinde, sıcak saclardan başlayan ithalattaki 
artış eğiliminin zamanla üretim zincirinin diğer üst halka-
larında bulunan soğuk hadde, kaplanmış, galvanizli, boyalı 
ürün kapasitelerini de tahrip eder duruma geleceği değer-
lendiriliyor.  

Yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 
134’ten % 100’e gerilemiş bulunan çelik ürünlerinde ihracatın 
ithalatı karşılama oranının, son aylarda ithalattaki artışın 
hızlanmasının da etkisiyle, Haziran ayında % 92 seviyesine 
gerilemiş olduğu görülüyor.  Bu durum, devlet desteği 
almadan faaliyetlerini sürdüren sektör kuruluşlarımızın, 
düşük fiyatlı, devlet destekli ve dampingli ithal ürünlerle 
rekabet etmekte zorlandığını ortaya koyuyor. 

Geçtiğimiz yıl bor alaşımlı çeliklerle Türkiye ve diğer ihraç 
pazarlarına yoğunlaşan, Çin Hükümetinin aldığı tedbirler 
sonrasında bu ürünlerde ihracatın zorlaşması üzerine, krom 
alaşımlı çeliklerle ihraç pazarlarında varlığını arttırma gayreti 
içerisinde olan Çinli çelik üreticileri, bu defa da Dahilde 
İşleme Rejimi çerçevesinde ihracatını arttırma gayreti içeris-
ine girmiş bulunuyor. Ocak-Haziran döneminde, Çin’den 
yapılan toplam çelik ürünleri ithalatı % 194 oranında artışla, 
927.000 tona ulaşırken, sözkonusu miktarın % 61’ine tekabül 
eden 567.000 tonluk kısmını, Dahilde İşleme Rejimi 
kapsamında yapılan ithalat oluşturuyor. 

Çin’in dünya çelik sektöründe yol açtığı tahribatın engellen-
mesini teminen, dünya ülkelerinin uygulamaya aktardıkları 
tedbirler net bir şekilde biliniyor ve Çin dünyada en fazla 
korunma tedbirine maruz kalan ülke olmaya devam ediyor. 
Dünya ülkelerinin birbiri ardına Çin menşeli çelik ürünleri 
ithalatına karşı % 130’a varan oranlarda anti-damping ve 

ÇELİK SEKTÖRÜNDE KAN KAYBI DERİNLEŞİYOR

Bağımlılık artık tek boyutlu bir kavram değil. Teknolojinin 
hızla geliştiği bu dönemde bir hastalığımız daha oldu. Kişiyi 
yalnızlaştıran bu sorunun adı Teknoloji Bağımlılığıdır. 
Bilhassa genç kuşaklara musallat olan, öncesinde korun-
ması sonrasına vazgeçilmesi zor olan, bilgi ve modern çağın 
dayattığı hastalıklardan. Devamlı tüketim ve sömürü üzerine 
kurulu bir düzen ürünü çeşitli bağımlılıklar…

Artık o hoş sohbetler, ailece misafirliğe ve akrabaya gitmeler 
eskide kaldı… Evet, üzülerek belirtiyorum ki daha da eskide 
kalacak. Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji bir noktada ne 
yazık ki hastalık ve psikolojik sorunlara davetiye çıkarıyor. 

Bunlardan en önemlisi bu bağımlılık sonuçlarının ailevi 
sorunlara kadar ulaşması ve gündelik hayattaki ilişkileri 
etkilemesi gibi birçok etkiye sahip olması. Bu gün genç yaşlı, 
işsiz, çalışan, patron, kentli, köylü, ilgili, ilgisiz hemen 
hepimizin günlük hayatımıza sıkça giren adeta onsuz yaşan-
maz dedirten teknoloji ve bunun sonucu olarak baş edile-
meyen alışkanlıklar… Aslında bu bağımlılığın diğer bir adı 
Sosyal Medya Bağımlılığıdır. Milyonları internet bağlantılı 
bilgisayar, telefon ve benzeri cihazın başına toplayan sosyal 
paylaşım ve sosyalleşme sitelerinin sayıları her geçen gün 

Bundan kullanılmasın anlamı çıkarılmamalı, tabi ki 
kullanılsın; teknoloji ve bilgi karşıtı değiliz. Ama… Ama’sını 
herkes kendi bilgi ve ilavesi ile tamamlar sanırım. Bu bağım-
lılık çeşidi kişinin iş ve kariyer yaşantısını da tehdit ediyor. Pek 
çok firma çalışanlarının sosyal medyadan mesai saatleri 
içerisinde uzak durması için firewall ve IP yasaklama yoluyla 
elinden geleni yapıyor ama bağımlılar akıllı telefonlar, proxy 
ve benzeri uygulamalar yoluyla işinden olma pahasına bu 
yasakları delmeye çalışıyor. Neden mi? Çünkü gözünü sosyal 
medyadan başka bir şey doyurmuyor... Hatta bazı İK uzman-
ları "kaynak yaratıyoruz, kurumsal değeri dengeliyoruz" 
bahaneleriyle kendileri sosyal medya bağımlısı bir şekilde 
yaşıyor. Tabii ki bu bazı uzmanların bunu kabul edebilme 
ihtimali düşük... Zaten bağımlının bağımlılığı kabul ettiği çok 
az rastlanan bir olgudur.

Son dönemde tüm bu alışkanlık haline gelmiş aslında 
anlamsız davranışların, sadece davranış boyutunda 
kalmayıp bağımlılığa dönüştüğünü bilmeyen ve hala inatla 
fark etmeyenler var... “Kimse görmek istemeyen kadar, kör 
değildir” sözünden hareketle bu körlüğün de kişi istemedikçe 
bir çözümü ya da iyileşme imkanı yok... Eğer sizin 
durumunuzun farkına varmaya niyetiniz ve belki de cesare-
tiniz yoksa sizin için yapılabilecek pek de bir şey yok... Duru-
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Yıla 2013 ve 2014 yıllarının kayıplarını telafi etme ümidiyle 
başlayan çelik sektörümüz, yılın ilk yarısında da daralma 
eğilimini sürdürdü ve üretimi % 5.7 oranında azaldı. Özellikle 
hurda fiyatlarının demir cevheri karşısında rekabetçi konu-
munu kaybetmesi nedeniyle, elektrik ark ocaklı tesislerin 
üretimi % 11.6 oranında keskin bir düşüş gösterdi. Elektrik 
ark ocaklı tesislerin üretimlerindeki 1.4 milyon ton seviye-
sinde gerçekleşen düşüşün bir kısmı entegre tesislerin 
üretimlerindeki artışlarla telafi edilmiş olsa da, toplam ham 
çelik üretimi 1 milyon ton civarında düşüşle, 16.2 milyon 

Çelik ürünleri ithalatı hızlı bir şekilde büyümeye devam 
ederken, ihracat 2013 yılından bu yana hızla erimeye devam 
ediyor. Yılın ilk yarısında, Türkiye’nin çelik ürünleri ihracatı % 
10.1 oranında düşüşle, 8.5 milyon tona, ithalatı ise, % 34.4 
oranında artışla, 9.03 milyon tona yükselmiş bulunuyor. Uzun 
yıllardır net ihracatçı bir sektör olan Türk çelik sektörünün, 
yılın ilk yarısında 0.55 milyon ton net ithalat yapar konuma 
gelmesi, sektörde 19 milyon tona yakın kapasitenin atıl 
durumda kalmasına neden olan olumsuz koşulların boyu-
tunu gözler önüne seriyor.  Ocak-Haziran döneminde, toplam 
çelik ürünleri ihracatının 1.7 milyar dolar azalması ve 
ithalatın 0.3 milyar dolar artması sonucunda, çelik ürünleri 
dış ticaret dengesi 2 milyar dolar civarında Ülkemiz aleyhine 
gelişmiş bulunuyor.  Kapasite kullanım oranının % 45 seviye-
sine kadar gerilemiş olmasına ve 10 milyon ton civarındaki 
atıl kapasiteye rağmen, yassı ürün ithalatının % 25.5 oranın-
da artışla, 4.14 milyon tona çıktığı dikkat çekiyor. 
Benzer tabloya galvanizli yassı mamullerde de rastlanıyor. 
Yılın ilk yarısında, galvanizli yassı çelik ihracatımız % 12 
oranında düşüşle, 115.000 tonda kalırken, ithalatımızın %24 
oranında artışla, 447.000 tona ulaşmış olması, kurulu kapa-
sitelerin atıl durumda kalmasına neden oluyor. Önüne 
geçilmemesi halinde, sıcak saclardan başlayan ithalattaki 
artış eğiliminin zamanla üretim zincirinin diğer üst halka-
larında bulunan soğuk hadde, kaplanmış, galvanizli, boyalı 
ürün kapasitelerini de tahrip eder duruma geleceği değer-
lendiriliyor.  

Yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 
134’ten % 100’e gerilemiş bulunan çelik ürünlerinde ihracatın 
ithalatı karşılama oranının, son aylarda ithalattaki artışın 
hızlanmasının da etkisiyle, Haziran ayında % 92 seviyesine 
gerilemiş olduğu görülüyor.  Bu durum, devlet desteği 
almadan faaliyetlerini sürdüren sektör kuruluşlarımızın, 
düşük fiyatlı, devlet destekli ve dampingli ithal ürünlerle 
rekabet etmekte zorlandığını ortaya koyuyor. 

Geçtiğimiz yıl bor alaşımlı çeliklerle Türkiye ve diğer ihraç 
pazarlarına yoğunlaşan, Çin Hükümetinin aldığı tedbirler 
sonrasında bu ürünlerde ihracatın zorlaşması üzerine, krom 
alaşımlı çeliklerle ihraç pazarlarında varlığını arttırma gayreti 
içerisinde olan Çinli çelik üreticileri, bu defa da Dahilde 
İşleme Rejimi çerçevesinde ihracatını arttırma gayreti içeris-
ine girmiş bulunuyor. Ocak-Haziran döneminde, Çin’den 
yapılan toplam çelik ürünleri ithalatı % 194 oranında artışla, 
927.000 tona ulaşırken, sözkonusu miktarın % 61’ine tekabül 
eden 567.000 tonluk kısmını, Dahilde İşleme Rejimi 
kapsamında yapılan ithalat oluşturuyor. 

Çin’in dünya çelik sektöründe yol açtığı tahribatın engellen-
mesini teminen, dünya ülkelerinin uygulamaya aktardıkları 
tedbirler net bir şekilde biliniyor ve Çin dünyada en fazla 
korunma tedbirine maruz kalan ülke olmaya devam ediyor. 
Dünya ülkelerinin birbiri ardına Çin menşeli çelik ürünleri 
ithalatına karşı % 130’a varan oranlarda anti-damping ve 

telafi edici vergi oranları açıklıyor olmaları da, Çin menşeli 
çelik ürünlerinin adil ticareti bozucu etkilerini ortaya koyuyor. 

Çin’in 400 milyon ton düzeyindeki kapasite fazlalığı yanında, 
tüketimindeki düşüş sebebiyle, her yıl artan ihtiyaç fazlası 
üretimini, diğer ülkelerdeki çelik piyasalarına yönlendirmesi, 
dünya çapında çelik pazarlarındaki ve fiyatlarındaki dengeleri 
derinden sarsıcı etkiler yaratıyor. Bu durum her ülkenin 
stratejik sektör olarak kabul ettiği  kendi çelik sektörünü 
koruyucu tedbirler almasına yol açıyor. Türkiye’de bu 
tedbirlerin alınmasında gecikildiği görülüyor. Son 3 yıl 
içerisinde, üretimde ortaya çıkan % 11 civarındaki kayıp 
yanında, ihracatın 3.3 milyon ton ile miktar açısından % 16; 
değer açısından % 27 düştüğü, ithalatın ise miktar açısından 
% 52, değer açısından, % 11 oranında arttığı görülüyor. Başka 
bir ifade ile, son 3 yıl içerisinde çelik ürünleri ihracatında 4.6 
milyar dolar tutarındaki gerileme ve çelik ürünleri ithalatında 
1.3 milyar dolar tutarındaki artış yüzünden, sadece çelik 
ürünleri ticaretinin cari işlemler dengesi üzerinde 6 milyar 
dolar civarında negatif etki yaratmış olması, geçmişte 
dünyanın en hızlı büyüyen çelik sektörleri arasında yer alan 
çelik sektörümüzün içerisinde bulunduğu olumsuzlukları ve 
bu duruma acil çözüm üretilmesinin ekonomi açısından 
taşıdığı hayati önemi ortaya koyuyor. 

Hâl böyle iken, girdi maliyeleri üzerindeki yüklerin halen 
sürdürülüyor olması, sektörün durumunun dikkate 
alınmadığını ve kurumsal bazdaki çıkarlar ön planda 
tutulurken, ülkemizin âli menfaatlerinin göz ardı edildiğini 
gösteriyor. Oysa ki, sadece bu yılın ilk yarısındaki 1 milyon 
tonluk üretim ve 1.7 milyar dolarlık ihracat kaybı, Ülkemiz 
ekonomisi için, devletin sektör üzerinden almaya devam 
edilen fon ve kesintiler ile, kıyas kabul etmeyecek derecede 
yüksek kayıpları ifade ediyor. Senelerdir gündeme getirilen ve 
artık kangren haline gelmiş bulunan bu sorunların daha fazla 
uzatılmadan çözülmesi yönünde irade sergilenmesine 
ihtiyaç duyuluyor. 

Bağımlılık artık tek boyutlu bir kavram değil. Teknolojinin 
hızla geliştiği bu dönemde bir hastalığımız daha oldu. Kişiyi 
yalnızlaştıran bu sorunun adı Teknoloji Bağımlılığıdır. 
Bilhassa genç kuşaklara musallat olan, öncesinde korun-
ması sonrasına vazgeçilmesi zor olan, bilgi ve modern çağın 
dayattığı hastalıklardan. Devamlı tüketim ve sömürü üzerine 
kurulu bir düzen ürünü çeşitli bağımlılıklar…

Artık o hoş sohbetler, ailece misafirliğe ve akrabaya gitmeler 
eskide kaldı… Evet, üzülerek belirtiyorum ki daha da eskide 
kalacak. Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji bir noktada ne 
yazık ki hastalık ve psikolojik sorunlara davetiye çıkarıyor. 

Bunlardan en önemlisi bu bağımlılık sonuçlarının ailevi 
sorunlara kadar ulaşması ve gündelik hayattaki ilişkileri 
etkilemesi gibi birçok etkiye sahip olması. Bu gün genç yaşlı, 
işsiz, çalışan, patron, kentli, köylü, ilgili, ilgisiz hemen 
hepimizin günlük hayatımıza sıkça giren adeta onsuz yaşan-
maz dedirten teknoloji ve bunun sonucu olarak baş edile-
meyen alışkanlıklar… Aslında bu bağımlılığın diğer bir adı 
Sosyal Medya Bağımlılığıdır. Milyonları internet bağlantılı 
bilgisayar, telefon ve benzeri cihazın başına toplayan sosyal 
paylaşım ve sosyalleşme sitelerinin sayıları her geçen gün 

Bundan kullanılmasın anlamı çıkarılmamalı, tabi ki 
kullanılsın; teknoloji ve bilgi karşıtı değiliz. Ama… Ama’sını 
herkes kendi bilgi ve ilavesi ile tamamlar sanırım. Bu bağım-
lılık çeşidi kişinin iş ve kariyer yaşantısını da tehdit ediyor. Pek 
çok firma çalışanlarının sosyal medyadan mesai saatleri 
içerisinde uzak durması için firewall ve IP yasaklama yoluyla 
elinden geleni yapıyor ama bağımlılar akıllı telefonlar, proxy 
ve benzeri uygulamalar yoluyla işinden olma pahasına bu 
yasakları delmeye çalışıyor. Neden mi? Çünkü gözünü sosyal 
medyadan başka bir şey doyurmuyor... Hatta bazı İK uzman-
ları "kaynak yaratıyoruz, kurumsal değeri dengeliyoruz" 
bahaneleriyle kendileri sosyal medya bağımlısı bir şekilde 
yaşıyor. Tabii ki bu bazı uzmanların bunu kabul edebilme 
ihtimali düşük... Zaten bağımlının bağımlılığı kabul ettiği çok 
az rastlanan bir olgudur.

Son dönemde tüm bu alışkanlık haline gelmiş aslında 
anlamsız davranışların, sadece davranış boyutunda 
kalmayıp bağımlılığa dönüştüğünü bilmeyen ve hala inatla 
fark etmeyenler var... “Kimse görmek istemeyen kadar, kör 
değildir” sözünden hareketle bu körlüğün de kişi istemedikçe 
bir çözümü ya da iyileşme imkanı yok... Eğer sizin 
durumunuzun farkına varmaya niyetiniz ve belki de cesare-
tiniz yoksa sizin için yapılabilecek pek de bir şey yok... Duru-
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Bu topraklarda gündelik hayatın direk içinde olan 
tüccarlık, esnaflık alanında dünya tarihinin bilinen en adaletli 
sistemi vardı; Ahilik… Sivil toplum örgütü lafı şurada (lafın 
gelişi) 3-5 senedir konuşulurken 13.yüzyılda Anadolu da 
‘ahilik’ bir sivil toplum hareketi olarak zamanının çok 
ilerisinde demokratik ve insancıl  bir yapılanma idi. Ahiler 
esnaf ve tüccarların, diğer meslek gruplarının bir arada ve bir 
anlayış çerçevesinde örgütlenmesini sağlamış ahlaki temell-
eri olan sosyal ve ekonomik bir düzen kurulmasına ön ayak 
olmuştur. Hacı Bektaş ın tavsiyesiyle Ahi Evran tarafından 
kurulmuş (1236-1329, Ahi Evran Cami ve türbesi Kırşehir de 
dir.) bu yapının ‘insanlık dersi’ niteliğinde 4 ana ilkesi vardı;

1-Güçlü ve üstün durumdayken affetmek, 

2-Öfkeliyken yumuşak davranmak,

3-Düşmana iyilik etmek, 

4-Kendisi muhtaç iken başkasına vermek.

Bu ilkelerini betimlemek için o dönem esnafların mekanların-
da bu geleneğin yansımasını görmek mümkün. Mesela en sık 
kullanılan yazı şu;
Eğrisi varsa bizden, doğrusu elbet sizin. 
Hiylesi hurdası yok, helalinden malımız. 
Müşterilerimiz velinimet, yaranımız yarimiz. 
Ziyadesi zarar verir, kanaattir kârımız.

Balıkçı da şu yazı asılı mesela;
Ehl-i aşka müptelayım nemelazım kâr benim, 
Mal ve mülküm yoktur amma kanaatim var benim

Bir başka dükkanda ;

Doğru olsan ok gibi elden atarlar seni 
Eğri olsan yay gibi elde tutarlar seni 
Menzil alır doğru ok , elde kalır eğri yay,

Bir esnaf yapılanması gibi görünse de aslında toplumsal 
hayatı doğruluk ve dürüstlük yolunda tutmak isteyen en derin 
insani yapılanmalardan biri. Ahiliğin ruhu İstanbul un fethi 
sonrası dönemde gücü azalsa da yüzyıllar boyu bu topraklar-
da özellikle al – sat, esnaflık, ticaret alanında bir yol gösterici 
oldu.O dönemde dükkanlarda görünen şu yazı çok dikkat 
çekici;

İlim ve sanattan haberdar olmayanlar aç olur, 
Müflis (iflas eden) ve bîvâye(yoksul) kalur, herkese muhtaç 
olur..

Burada esnafın ilim ve sanatla ilgili olması gerekliliğine 
bakarmısınız?  yaklaşık 800 yıl önce vurgulanmış..Bu 
anlayışa ilericilik, sanat diyebiliriz elbette, ama bunun adı 
zanaatkarlık’ dı.. esnaflık, zanaatkarlık, dürüstlük aynı 
düzlemde idi...taa ki 80 li yıllara kadar.. Orta yaş grubu çoğu 
insan çocukluğunun berberini, veresiye defteriyle ekmek 
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’‘Ticarette iyi olmak sanatın en şaşır�ıcı dalıdır.’’
Andy Warhol

Ticarette dürüstlük ve esnaf ahlakı üzerine…

Bağımlılık artık tek boyutlu bir kavram değil. Teknolojinin 
hızla geliştiği bu dönemde bir hastalığımız daha oldu. Kişiyi 
yalnızlaştıran bu sorunun adı Teknoloji Bağımlılığıdır. 
Bilhassa genç kuşaklara musallat olan, öncesinde korun-
ması sonrasına vazgeçilmesi zor olan, bilgi ve modern çağın 
dayattığı hastalıklardan. Devamlı tüketim ve sömürü üzerine 
kurulu bir düzen ürünü çeşitli bağımlılıklar…

Artık o hoş sohbetler, ailece misafirliğe ve akrabaya gitmeler 
eskide kaldı… Evet, üzülerek belirtiyorum ki daha da eskide 
kalacak. Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji bir noktada ne 
yazık ki hastalık ve psikolojik sorunlara davetiye çıkarıyor. 

Bunlardan en önemlisi bu bağımlılık sonuçlarının ailevi 
sorunlara kadar ulaşması ve gündelik hayattaki ilişkileri 
etkilemesi gibi birçok etkiye sahip olması. Bu gün genç yaşlı, 
işsiz, çalışan, patron, kentli, köylü, ilgili, ilgisiz hemen 
hepimizin günlük hayatımıza sıkça giren adeta onsuz yaşan-
maz dedirten teknoloji ve bunun sonucu olarak baş edile-
meyen alışkanlıklar… Aslında bu bağımlılığın diğer bir adı 
Sosyal Medya Bağımlılığıdır. Milyonları internet bağlantılı 
bilgisayar, telefon ve benzeri cihazın başına toplayan sosyal 
paylaşım ve sosyalleşme sitelerinin sayıları her geçen gün 

Bundan kullanılmasın anlamı çıkarılmamalı, tabi ki 
kullanılsın; teknoloji ve bilgi karşıtı değiliz. Ama… Ama’sını 
herkes kendi bilgi ve ilavesi ile tamamlar sanırım. Bu bağım-
lılık çeşidi kişinin iş ve kariyer yaşantısını da tehdit ediyor. Pek 
çok firma çalışanlarının sosyal medyadan mesai saatleri 
içerisinde uzak durması için firewall ve IP yasaklama yoluyla 
elinden geleni yapıyor ama bağımlılar akıllı telefonlar, proxy 
ve benzeri uygulamalar yoluyla işinden olma pahasına bu 
yasakları delmeye çalışıyor. Neden mi? Çünkü gözünü sosyal 
medyadan başka bir şey doyurmuyor... Hatta bazı İK uzman-
ları "kaynak yaratıyoruz, kurumsal değeri dengeliyoruz" 
bahaneleriyle kendileri sosyal medya bağımlısı bir şekilde 
yaşıyor. Tabii ki bu bazı uzmanların bunu kabul edebilme 
ihtimali düşük... Zaten bağımlının bağımlılığı kabul ettiği çok 
az rastlanan bir olgudur.

Son dönemde tüm bu alışkanlık haline gelmiş aslında 
anlamsız davranışların, sadece davranış boyutunda 
kalmayıp bağımlılığa dönüştüğünü bilmeyen ve hala inatla 
fark etmeyenler var... “Kimse görmek istemeyen kadar, kör 
değildir” sözünden hareketle bu körlüğün de kişi istemedikçe 
bir çözümü ya da iyileşme imkanı yok... Eğer sizin 
durumunuzun farkına varmaya niyetiniz ve belki de cesare-
tiniz yoksa sizin için yapılabilecek pek de bir şey yok... Duru-
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aldığı bakkalını, büyük elbiselerini daraltan, Sümer kumaşın-
dan gömlek, pantolon diktirdiği , parasını ay ay taksitle öde-
diği terzisini, çerçisini, evini ineğini bildiği sütçüsünü, 
arzuhalcisini, pazarcısını özlemle anıyordur. Sonra, sonra 
dışarıya açılma sevdası, entegrasyon, globalizm vs. bu 
değerleri aldı götürdü.

Ahinin üç şeyi bağlanır; Gözü haram olan şeylere, ağzı 
günah olan sözlere, eli zulümlere bağlanır.

Üç şeyi açılır; Kapısı konuklara, kesesi ihtiyacı olana, 
sofrası bütün açlara açılır…

Peki günümüze gelelim mi?
Pazarda hayatta ilk defa karşılaştığınız bir esnafa bu kaça 
dediğinizde:
-sana 5 liraya olur! diyor..Nasıl yani? Niye bana, başkasına 
değil mi? Oysa herkese aynı şeyi söylüyorsun.. o zaman niye 
gerçek fiyatı etikete yazmıyorsun!!!Başka bir klasik: Fiş 
veririm tabi de yazarkasa arızalı. Gelip geçerken uğrayın 
vereyim!!! Devam edelim; (Müşteri) Bu bana biraz küçük 
geldi, El Cevap; Giydikçe açılır..Aynı mal bir başka müşteri; 
Biraz büyük mü acaba? El Cevap : Yok yok giydikçe çeker 
toplar kendini !!!‘Bu mal artık üretilmiyor başka yerde 
bulamazsınız’ başka bir klasik. 

Devam;

“Her rengin altına giden bir ürün seçtiniz. ”, “O elinizdeki tek 
kaldı başka yok. ”,“Yani alın diye demiyorum ama bu size çok 
yakıştı. ”, “ Az önce son parçayı sattım. Ama çok şanslısınız 
tıpkı onun gibi bir model var elimizde. ”, “Bir sorun çıkarsa 
getir, ben hep buradayım ablacım”, “Bunun özelliği bu”
Bir de ‘kapatıyoruz, zararına satış’ yalanı var.. Bunu kocaman 
afişlerle yazıp 10 senedir çalışan mağaza biliyorum ben.

Söylem ve taktiklerin hepsi yalana dayalı. Şimdiki çoğu 
esnafın sanal duvarında bunlar yazılı maalesef.
Bir malı satarken ki şaklabanlıklar ve sonradan bir sorun 
çıktığında düşman muamelesi yapmalar..Yasal hakkını 
bilmeyen, kullanmaya cesaret edemeyen vatandaşı sürüm 
sürüm süründürmeler.. Bunlara büyük kurumsal yapılardaki 
markalar da dahil. Çünkü anlayış şu; bir ürünün satışına bir 
sürü kurnazca  kar eklenmiştir. Maharet şişirilmiş yüksek 
karlı bu ürünü satmaktır. Sattın bitti. Gerisini düşünme. Ve 
satarken her yol mubahtır.(Makyavel’in kulağı çınlasın)  
Yalan, abartı, yanlış bilgi.. Ürün satıldıktan sonraki hizmetler 
kardan götürür. Bunu o gözle görüyorlar. Dolayısıyla ürünü 
satarken ayıya dayı, sattıktan sonra dayıya ayı (!) . Birde 
dolmuşçu hikayeleri var, ona hiç girmiyorum.

Ünlü firmalar dedim, mesela koca koca firmaların maketten 
ev satışı yasaklandı ya, nedeni bu işte. Gösterdiğini 
yapmıyorlar çünkü. Kontrat yap, peşinatı öde.. iş bitti.. İtiraf 
edin bunları okurken benzer deneyimleriniz, kötü tecrübeler-
iniz aklınıza geldi değil mi? Hele, mesela ülkemizde olumsuz 
satış sonrası servis tecrübesi olmayan var mıdır? Ya da 
garantili ürünlerde yaşanılan sıkıntılar. Gerçi bu satış sonrası 
hizmet kalitesizliği işi yukarıda bahsettiğim globalleşme ile 
ilgili biraz. Şöyle ki; bir ürün ne kadar sık periyodlarla satılırsa 
o kadar kar getirir. Yani ne kadar sık bozulursa o kadar iyi. 
Yani  tüketici ‘lanet olsun yenisini alırım daha iyi ‘ diyene 
kadar zulme devam. Amaç bu zaten, hızlı tüketim toplumu 
küreselleşmenin insanlığımıza armağanı. Bu düzen için ne 
kadar sık tüketirsen o kadar iyi. 
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Eline, diline, beline sahip ol. Kalbini, kapını, alnını açık t�t.
Ahi Evran

İnsanın kazandığı paradan değil, paranın kazandığı 
 insandan korkulur.
                                                         ( Necip Fazıl Kısakürek)
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eskide kaldı… Evet, üzülerek belirtiyorum ki daha da eskide 
kalacak. Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji bir noktada ne 
yazık ki hastalık ve psikolojik sorunlara davetiye çıkarıyor. 
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paylaşım ve sosyalleşme sitelerinin sayıları her geçen gün 
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kullanılsın; teknoloji ve bilgi karşıtı değiliz. Ama… Ama’sını 
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lılık çeşidi kişinin iş ve kariyer yaşantısını da tehdit ediyor. Pek 
çok firma çalışanlarının sosyal medyadan mesai saatleri 
içerisinde uzak durması için firewall ve IP yasaklama yoluyla 
elinden geleni yapıyor ama bağımlılar akıllı telefonlar, proxy 
ve benzeri uygulamalar yoluyla işinden olma pahasına bu 
yasakları delmeye çalışıyor. Neden mi? Çünkü gözünü sosyal 
medyadan başka bir şey doyurmuyor... Hatta bazı İK uzman-
ları "kaynak yaratıyoruz, kurumsal değeri dengeliyoruz" 
bahaneleriyle kendileri sosyal medya bağımlısı bir şekilde 
yaşıyor. Tabii ki bu bazı uzmanların bunu kabul edebilme 
ihtimali düşük... Zaten bağımlının bağımlılığı kabul ettiği çok 
az rastlanan bir olgudur.

Son dönemde tüm bu alışkanlık haline gelmiş aslında 
anlamsız davranışların, sadece davranış boyutunda 
kalmayıp bağımlılığa dönüştüğünü bilmeyen ve hala inatla 
fark etmeyenler var... “Kimse görmek istemeyen kadar, kör 
değildir” sözünden hareketle bu körlüğün de kişi istemedikçe 
bir çözümü ya da iyileşme imkanı yok... Eğer sizin 
durumunuzun farkına varmaya niyetiniz ve belki de cesare-
tiniz yoksa sizin için yapılabilecek pek de bir şey yok... Duru-
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Bu konuda detaylı araştırma yapmak isteyenler internette 
‘Planlı Eskitme’ yazarak araştırdıklarında çok etkileyici ve 
çarpıcı bilgilere ulaşabilirler. Ah benim güzel memleketimin 
güzel insanları. ‘ Benim bir kuru itibardan başka neyim var 
bu dünyada kaybedecek ‘demiş  Necati Cumali. Değer 
verdiği tek varlığını ‘itibar’ olarak gören o güzelim zihniyet 
nereye gitti acaba? Bu ülke de esnaf şimdi camına kar topu 
geldi diye bıçakla adam öldürüyor. Söylenecek söz yok...

Yaşanmış bilindik bir hikaye; Heykeltraş Dr. Derviş Özer 
Kızılcahamam da belediyenin de desteğiyle bir şehit anıtı 
yapmak istiyor. Belediye yer ve eski kurumuş bir ağaç veriyor. 
Proje bu ağaca şehit künyelerini asmak. Bu künyelerin yapımı 
için ermeni bir ustayı buluyor hoca. Ermeni usta bu şehit 
işidir, milli meseledir, önemlidir, paslanmayan bir metal 
kullanmak lazım der, uygun malzeme ile yapar ve bu işten 
para kazanmak istemez maliyetine verir. Aradan yıllar geçer, 
künyeler gayet sağlam ve paslanmadan durmaktadır. Eksik 
künyeler yerine alelacele başka bir esnafa bu iş verilir. Ermeni 
ustadan beş kat pahalıya verdiği künyeler 3 ayda paslanır!!!
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Temiz bir vicdan kadar y�muşak hiçbir 

yastık yokt�r .

FRANSIZ ATASÖZÜ

Nasreddin Hoca, eşeğini mahkeme kapısına (Kadı’nın konağına) 
yakın bir yere bağlayıp pazara alışverişe gitmiş. O sırada kadı, hilekâr bir 
satıcıyı yargılamış, Merkebe ters bindirerek şehirde dolaştırılma 
cezası vermiş.
Suçluyu, kapının yakınındaki Hoca’nın eşeğine bindirip gezdirmeye 
başlamışlar. Hoca çarşı içinde mübaşirin gezdirdiği suçlu adamı 
görmüş, ses çıkarmamış. Mübaşir eşeği aldığı yere götürüp, 

aynı şekilde bağlamış. Birkaç saat sonra Hoca ellerinde paketleri ile eşeğinin yanına 
doğru giderken, birde bakmış ki aynı suçluyu bir daha eşeğine ters bindirmek 
üzereler. Bu sefer müdahale etmiş.
Suçluya dönüp yüksekçe sesle :

- “Ya hilekâr esnaflıktan vazgeç, ya da yanında bir eşek getir” demiş

Not: O dönemde sahtekar kişilere böyle ceza verilirmiş, halk tanısın, bir daha alışveriş 
yapmasın diye.. Bir an günümüzde uygulansa ne olurdu diye, gülümsedim.

Esen Kalın
                  Bünyamin HALAÇ
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kurulu bir düzen ürünü çeşitli bağımlılıklar…

Artık o hoş sohbetler, ailece misafirliğe ve akrabaya gitmeler 
eskide kaldı… Evet, üzülerek belirtiyorum ki daha da eskide 
kalacak. Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji bir noktada ne 
yazık ki hastalık ve psikolojik sorunlara davetiye çıkarıyor. 

Bunlardan en önemlisi bu bağımlılık sonuçlarının ailevi 
sorunlara kadar ulaşması ve gündelik hayattaki ilişkileri 
etkilemesi gibi birçok etkiye sahip olması. Bu gün genç yaşlı, 
işsiz, çalışan, patron, kentli, köylü, ilgili, ilgisiz hemen 
hepimizin günlük hayatımıza sıkça giren adeta onsuz yaşan-
maz dedirten teknoloji ve bunun sonucu olarak baş edile-
meyen alışkanlıklar… Aslında bu bağımlılığın diğer bir adı 
Sosyal Medya Bağımlılığıdır. Milyonları internet bağlantılı 
bilgisayar, telefon ve benzeri cihazın başına toplayan sosyal 
paylaşım ve sosyalleşme sitelerinin sayıları her geçen gün 

Bundan kullanılmasın anlamı çıkarılmamalı, tabi ki 
kullanılsın; teknoloji ve bilgi karşıtı değiliz. Ama… Ama’sını 
herkes kendi bilgi ve ilavesi ile tamamlar sanırım. Bu bağım-
lılık çeşidi kişinin iş ve kariyer yaşantısını da tehdit ediyor. Pek 
çok firma çalışanlarının sosyal medyadan mesai saatleri 
içerisinde uzak durması için firewall ve IP yasaklama yoluyla 
elinden geleni yapıyor ama bağımlılar akıllı telefonlar, proxy 
ve benzeri uygulamalar yoluyla işinden olma pahasına bu 
yasakları delmeye çalışıyor. Neden mi? Çünkü gözünü sosyal 
medyadan başka bir şey doyurmuyor... Hatta bazı İK uzman-
ları "kaynak yaratıyoruz, kurumsal değeri dengeliyoruz" 
bahaneleriyle kendileri sosyal medya bağımlısı bir şekilde 
yaşıyor. Tabii ki bu bazı uzmanların bunu kabul edebilme 
ihtimali düşük... Zaten bağımlının bağımlılığı kabul ettiği çok 
az rastlanan bir olgudur.

Son dönemde tüm bu alışkanlık haline gelmiş aslında 
anlamsız davranışların, sadece davranış boyutunda 
kalmayıp bağımlılığa dönüştüğünü bilmeyen ve hala inatla 
fark etmeyenler var... “Kimse görmek istemeyen kadar, kör 
değildir” sözünden hareketle bu körlüğün de kişi istemedikçe 
bir çözümü ya da iyileşme imkanı yok... Eğer sizin 
durumunuzun farkına varmaya niyetiniz ve belki de cesare-
tiniz yoksa sizin için yapılabilecek pek de bir şey yok... Duru-
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Aşılması zor güncel hastalıklardan biri, 
Teknoloji Bağımlılığı
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Teknoloji 
Bağımlılığı

Bağımlılık artık tek boyutlu bir kavram değil. Teknolojinin 
hızla geliştiği bu dönemde bir hastalığımız daha oldu. Kişiyi 
yalnızlaştıran bu sorunun adı Teknoloji Bağımlılığıdır. 
Bilhassa genç kuşaklara musallat olan, öncesinde korun-
ması sonrasına vazgeçilmesi zor olan, bilgi ve modern çağın 
dayattığı hastalıklardan. Devamlı tüketim ve sömürü üzerine 
kurulu bir düzen ürünü çeşitli bağımlılıklar…

Artık o hoş sohbetler, ailece misafirliğe ve akrabaya gitmeler 
eskide kaldı… Evet, üzülerek belirtiyorum ki daha da eskide 
kalacak. Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji bir noktada ne 
yazık ki hastalık ve psikolojik sorunlara davetiye çıkarıyor. 

Bunlardan en önemlisi bu bağımlılık sonuçlarının ailevi 
sorunlara kadar ulaşması ve gündelik hayattaki ilişkileri 
etkilemesi gibi birçok etkiye sahip olması. Bu gün genç yaşlı, 
işsiz, çalışan, patron, kentli, köylü, ilgili, ilgisiz hemen 
hepimizin günlük hayatımıza sıkça giren adeta onsuz yaşan-
maz dedirten teknoloji ve bunun sonucu olarak baş edile-
meyen alışkanlıklar… Aslında bu bağımlılığın diğer bir adı 
Sosyal Medya Bağımlılığıdır. Milyonları internet bağlantılı 
bilgisayar, telefon ve benzeri cihazın başına toplayan sosyal 
paylaşım ve sosyalleşme sitelerinin sayıları her geçen gün 

artıyor ve her geçen gün genç yaşlı, çoluk çocuk demeden 
pek çok beyni bağımlı ve işe yaramaz hale getiriyor. Pek çok 
aile konulan 13 yaş sınırlarına uymuyor ve çocuklarına sosyal 
medya hesapları açıyor, açtırıyor ya da buna bile bile göz 
yumuyor...

Yeni doğan bebeklere facebook açacak kadar ilerlettik 
bağımlılığı kendi kendimize aşılar olduk ne olacak ki 
facebook , twitter, vb. dememek lazım ciddi problem olan bu 
“Hastalık” bir kariyer tehdididir.

Rakamlara baktığımızda durumun vahameti daha çarpıcı 
olarak görülebiliyor.
TÜİK verilerine göre Ülkemizde internet kullanım oranı % 54, 
tablet kullanım oranı % 35, akıllı telefon kullanım oranı Türki-
ye İstatistik Kurumu 2014 açıklamasına göre % 55. Bu oranın 
çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. Yani akıllı telefon kullanan 
kitlenin % 63’ü erkek, % 37’si kadınlardan oluşuyor. Yaş 
aralığına bakıldığında, gençlerin büyük çoğunluğu oluştur-
duğu görülüyor. Akıllı telefon kullananların % 10’u 18 yaş altı 
çocuklardan oluşuyor. % 31 gibi büyük bir kitle 18 – 25 yaş 
arası gençlerin elinde bulunuyor. 26 – 30 yaş arası kişilerin 
kullanımı ise % 38’lere ulaşıyor. % 13’lük kısmı 31 – 40 yaş 
arası oluşturuyor ve kalan kısmı 40 -60 yaş oluşturuyor.

Bundan kullanılmasın anlamı çıkarılmamalı, tabi ki 
kullanılsın; teknoloji ve bilgi karşıtı değiliz. Ama… Ama’sını 
herkes kendi bilgi ve ilavesi ile tamamlar sanırım. Bu bağım-
lılık çeşidi kişinin iş ve kariyer yaşantısını da tehdit ediyor. Pek 
çok firma çalışanlarının sosyal medyadan mesai saatleri 
içerisinde uzak durması için firewall ve IP yasaklama yoluyla 
elinden geleni yapıyor ama bağımlılar akıllı telefonlar, proxy 
ve benzeri uygulamalar yoluyla işinden olma pahasına bu 
yasakları delmeye çalışıyor. Neden mi? Çünkü gözünü sosyal 
medyadan başka bir şey doyurmuyor... Hatta bazı İK uzman-
ları "kaynak yaratıyoruz, kurumsal değeri dengeliyoruz" 
bahaneleriyle kendileri sosyal medya bağımlısı bir şekilde 
yaşıyor. Tabii ki bu bazı uzmanların bunu kabul edebilme 
ihtimali düşük... Zaten bağımlının bağımlılığı kabul ettiği çok 
az rastlanan bir olgudur.

Son dönemde tüm bu alışkanlık haline gelmiş aslında 
anlamsız davranışların, sadece davranış boyutunda 
kalmayıp bağımlılığa dönüştüğünü bilmeyen ve hala inatla 
fark etmeyenler var... “Kimse görmek istemeyen kadar, kör 
değildir” sözünden hareketle bu körlüğün de kişi istemedikçe 
bir çözümü ya da iyileşme imkanı yok... Eğer sizin 
durumunuzun farkına varmaya niyetiniz ve belki de cesare-
tiniz yoksa sizin için yapılabilecek pek de bir şey yok... Duru-
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Alışkanlık Haline Gelmiş 
Anlamsız Davranışlar

Bağımlılık artık tek boyutlu bir kavram değil. Teknolojinin 
hızla geliştiği bu dönemde bir hastalığımız daha oldu. Kişiyi 
yalnızlaştıran bu sorunun adı Teknoloji Bağımlılığıdır. 
Bilhassa genç kuşaklara musallat olan, öncesinde korun-
ması sonrasına vazgeçilmesi zor olan, bilgi ve modern çağın 
dayattığı hastalıklardan. Devamlı tüketim ve sömürü üzerine 
kurulu bir düzen ürünü çeşitli bağımlılıklar…

Artık o hoş sohbetler, ailece misafirliğe ve akrabaya gitmeler 
eskide kaldı… Evet, üzülerek belirtiyorum ki daha da eskide 
kalacak. Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji bir noktada ne 
yazık ki hastalık ve psikolojik sorunlara davetiye çıkarıyor. 

Bunlardan en önemlisi bu bağımlılık sonuçlarının ailevi 
sorunlara kadar ulaşması ve gündelik hayattaki ilişkileri 
etkilemesi gibi birçok etkiye sahip olması. Bu gün genç yaşlı, 
işsiz, çalışan, patron, kentli, köylü, ilgili, ilgisiz hemen 
hepimizin günlük hayatımıza sıkça giren adeta onsuz yaşan-
maz dedirten teknoloji ve bunun sonucu olarak baş edile-
meyen alışkanlıklar… Aslında bu bağımlılığın diğer bir adı 
Sosyal Medya Bağımlılığıdır. Milyonları internet bağlantılı 
bilgisayar, telefon ve benzeri cihazın başına toplayan sosyal 
paylaşım ve sosyalleşme sitelerinin sayıları her geçen gün 

Bundan kullanılmasın anlamı çıkarılmamalı, tabi ki 
kullanılsın; teknoloji ve bilgi karşıtı değiliz. Ama… Ama’sını 
herkes kendi bilgi ve ilavesi ile tamamlar sanırım. Bu bağım-
lılık çeşidi kişinin iş ve kariyer yaşantısını da tehdit ediyor. Pek 
çok firma çalışanlarının sosyal medyadan mesai saatleri 
içerisinde uzak durması için firewall ve IP yasaklama yoluyla 
elinden geleni yapıyor ama bağımlılar akıllı telefonlar, proxy 
ve benzeri uygulamalar yoluyla işinden olma pahasına bu 
yasakları delmeye çalışıyor. Neden mi? Çünkü gözünü sosyal 
medyadan başka bir şey doyurmuyor... Hatta bazı İK uzman-
ları "kaynak yaratıyoruz, kurumsal değeri dengeliyoruz" 
bahaneleriyle kendileri sosyal medya bağımlısı bir şekilde 
yaşıyor. Tabii ki bu bazı uzmanların bunu kabul edebilme 
ihtimali düşük... Zaten bağımlının bağımlılığı kabul ettiği çok 
az rastlanan bir olgudur.

Son dönemde tüm bu alışkanlık haline gelmiş aslında 
anlamsız davranışların, sadece davranış boyutunda 
kalmayıp bağımlılığa dönüştüğünü bilmeyen ve hala inatla 
fark etmeyenler var... “Kimse görmek istemeyen kadar, kör 
değildir” sözünden hareketle bu körlüğün de kişi istemedikçe 
bir çözümü ya da iyileşme imkanı yok... Eğer sizin 
durumunuzun farkına varmaya niyetiniz ve belki de cesare-
tiniz yoksa sizin için yapılabilecek pek de bir şey yok... Duru-

mun fakında olmanız ise kendinizi ve çevrenizi şöyle bir 
uzaktan gözden geçirmekten geçiyor.
Artık eve ya da iş yerine  gitmeden,   statüsünü güncelleyen-
lerden mi dersiniz, konuşulur konuşulmaz demeden varını 
yokunu Facebook’ta, Twitter’da sergileyenler anlatanlardan 
mı, yoksa tüm özel yaşantısını fotoğrafları, videoları yoluyla 
sanal atmosferde paylaşanlardan mı? 

Artık o noktaya geldi ki bağımlılığınız, oldu ya listenizdeki 
popüler tiplerden biri sizi sildi mi? Hemen çöküyor ruhsal 
çatınız...  Zaten sizi ayakta tutan tek şey,  uzayıp  giden  liste-
lerdeki anlamsız arkadaşlıklarınız ya da süresi geçmiş, 
miadını çoktan doldurmuş, dostluklarınız...
Benden söylemesi hayat sosyal medyadan ibaret değil uzak 
durmak gerek ilerleyen yıllarda bu sebeplerden dolayı boşan-
ma, kavga, şiddet, intihar ve aldatma gibi haberleri okumaya 
hazır olmalıyız.

Kaynakça :
1)Türkiye istatistik kurumu       
2) Doç.Dr.E.Çulfa.
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Günümüzde paylaşma kültürü başta olmak üzere yardımlaş-
ma ve dayanışma, sivil toplum , birlik olma bilinci önem 
kazanmıştır. Her alanda ve her yerde hızlı bir değişim 
yaşıyoruz. Bireylerden ve firmalardan ziyade güçlü sektörler, 
toplumlar, büyük kitleler daha etkili olabiliyor.

Toplumlar için tehlike oluşturan bireyci, bencil anlayışın 
önüne geçilmesi tam da bu noktada paylaşmayı gerekli 
kılmaktadır. Birçok uzman kuşkucu, bencil ve bireyci 
davranışı bir ruhsal hastalık olarak tanımlamakta; modern, 
etik ve adaletli bir çalışma hayatı için risk görmektedirler.
Paylaşmak huzur verir. Sevgimizi ve hoşgörümüzü arttırır. 
Paylaşmak dostlukları ve güveni geliştirir. Dahası, paylaşılan 
bilgi çoğalır.

Çalışma hayatının en önemli ilkelerinden biridir 
‘paylaşmak’… Paylaşmak etkili ve geniş kapsamlı bir kavram 
olmakla beraber, paylaşımın doğru sonuçları verebilecek 
şekilde kurala ve nizama uygun yapılması esastır. Paylaşarak 
değerli çalışmalar yapabilir ve başarı elde edebiliriz. Çoğalt-
mak ve iyileştirmek istediğimiz birçok hususu paylaşma 
marifetiyle yapılabiliriz. Doğru ve uygun yapılırsa değeri ve 

yararı herkesedir. Ancak paylaşım tüm alanlarda her zaman 
dikkatli yapılmalı. Paylaşmayı bilmek gerekir. Her konuda 
olduğu gibi paylaşma konusunda da bilginin önemi en 
önlerdedir. Bu sektörümüz için de geçerlidir. Galvanizciler 
olarak paylaşımcı olabilirsek birçok sorunumuzu çözebiliriz. 
Bununla ilgili olarak akla gelen basit iki sorunu hemen 
sayabilirim:

Birincisi hayırsız müşteri üzerine… İş yaptırıp ödemesini 
yapmayan (veya geciktiren) sorunlu müşterilerin bilgilerini 
meslektaşlarımızla paylaşmak; çok basit bir haber vermek 
suretiyle bu durumun sektörümüze verdiği zararı azaltabilir-
iz. Ortada verilen bir emek, yapılan bir iş, bir hak var… Biz 
sektör olarak güçlü bir iç iletişime sahip olursak; böyle haksız 
ve hukuksuz şekilde kazanç elde etmeyi alışkanlık edinen 
hayırsız müşteri bu durumda çalışacak firma bulmakta 
zorlanacak ve böylelikle bu kötü alışkanlığından kurtulmak 
zorunda kalacaktır. Bu iletişimle galvaniz müşterisini sektöre 
tutmuş ve müşteri’ ye de etik ve itibarda yarar sağlamış 
olacağız. Böyle bir paylaşım platformu oluşturmak, sektörün 
kendine sağlayacağı en önemli faydalardan biri olacaktır. 
Çünkü bir birimize yararlı olmanın yollarından biri de samimi 
ve hakkaniyetli paylaşmaktan geçer.

Ne var ki bu konuda ‘sektör olmak’ bilinciyle birlikte hareket 
ettiğimiz pek söylenemez. Gereksiz kaygılardan, rekabet ve 
ticari sır gibi gerçekçi olmayan düşünce ve alışkanlıklardan 
artık kurtulma zamanıdır.

Diğer bir konu da mesleki bilgi ve tecrübe paylaşımıdır. 
Mesleki tecrübelerimizi, teknolojik ve teknik yenilikleri, bilinçli 

Makale 

General Galvanizers Association 2015 - İSTANBUL

Genel Galvanizciler Derneği40

ve uygun şekilde paylaşmak mesleğimizi ve sektörümüzü 
topluca geliştirir. Geçmişte işletme ve teknik eksikleri olan 
firmaların sektöre ve genel sanayiye bir faydası olmadığı 
açıktır. Hatta zaman zaman bu firmaların sektörümüzün 
imajına olumsuz etki ettiğini de görüyoruz.

Paylaşmakta sergilediğimiz ketum ve statükocu tutum 
nedeniyledir ki galvaniz sektörünün tam ve doğru olarak 
istatistiksel verileri bu güne kadar çıkarılamamıştır. Hem 
sektör, hem de genel sanayi kamuoyu galvaniz sanayi 
konusunda ne yazık ki bilimsel, tarafsız verilerden yoksundur.

Paylaşmakta sergilediğimiz ketum ve statükocu tutum 
nedeniyledir ki galvaniz sektörünün tam ve doğru olarak 
istatistiksel verileri bu güne kadar çıkarılamamıştır. Hem 
sektör, hem de genel sanayi kamuoyu galvaniz sanayi 
konusunda ne yazık ki bilimsel, tarafsız verilerden yoksundur.

Sorunsuz hiçbir sektör ve süreç yoktur… Sorunların 
çözümünde, doğru yorumlanmasında, yatırım ve geliştirme 
faaliyetlerinde, eğitimde, planlama ve raporlamada güncel ve 
bilimsel veriler kuşkusuz çok önemlidir. Dernek bu eksiği 
gidermeye çalışsa da kısa zamanda doğru sonuca varması 
pek olası değil, çünkü firmalar bilgi/veri paylaşımına 
yanaşmıyor.

Bütün bunlara rağmen paylaşmaktan, sevgiden, yardım ve 
hoşgörüden sıkça bahsederiz, o kadar ki alışkanlık edip 
dilimizden düşürmeyiz. Ancak; uygulamaya geldiğinde 
unutuyor ve yapmaktan kaçınıyorsak eğer, buyrun William 
Gapeynski’nin hikayesini beraber dikkatle okuyalım… Galva-
nizcilerin de ikinci yemek davetine katılanlardan olması en 
büyük temennimizdir.

Derviş Kaşıkları
“Sevginin yalnızca sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasın-
da ne fark vardır?” diye sordular bir bilgeye.

Bilge, büyük bir sofra hazırladı ve sevgiyi dillerinden eksik 
etmemelerine karşın, onu günlük yaşamlarında hiç kimseye 
göstermeyen kişileri yemeğe çağırdı. Sofrada herkes yerini 
aldıktan sonra, önlerine birer tas sıcak çorba sonra da derviş 

kaşıkları denen sapları bir metre uzunluğunda özel kaşıklar 
getirildi.

Ev sahibi konuklarına bu kaşıkları nasıl tutmaları gerektiğini 
söyledi; “Herkes kaşığın ucundan tutmak zorundadır.”

Konukları, uçlarından tuttukları bir metre uzunluktaki 
kaşıkları güçlükle taslarına daldırıyorlar, fakat kaşıklarına 
çorba doldurup, ağızlarına götüremiyorlardı. Ağızlarına bir 
kaşık çorba koyabilmeyi beceremeyen konuklar, yemekten 
sonra kalktıklarında, karınlarını doyuramamışlar, kaşıkların-
dan dökülen çorbalarla da sofranın üstünü kirletmişlerdi.

Bilge bir gün sonra ikinci bir yemek daveti verdi. Bu kez, 
sevgiyi gerçekten bilen ve her gün sevgiyle yaşayan kişileri 
çağırdı. Yüzleri aydınlık, gözleri sevgiyle gülümseyen pırıl pırıl 
kişiler geldiler ve bu kez onlar yerlerini aldılar sofrada. Önler-
ine birer tas sıcak çorba ve sapları bir metre uzunluğundaki 
derviş kaşıkları getirildi. Onlara da kaşıkları sadece saplarının 
uçlarından tutabilecekleri kuralı söylendi.

Ev sahibi bilgenin “Buyurun, afiyet olsun.” Sözünden sonra 
sofradaki herkes önündeki kaşığı sapının ucundan tuttu ve… 
Herkes kaşığını karşısındaki kişinin tasına daldırıp kaşığına 
aldığı çorbayı karşısındaki kişinin ağzına uzattı. Bu yöntemle 
herkes karnını doyurabildi. Konuklar sofradan kalktıklarında 
ise sofranın üstünde dökülmüş tek damla çorba yoktu.

“Sevginin yalnızca sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasın-
da ne fark vardır?” sorusunu soranlara bu uygulamayla yanıt 
verdikten sonra bilge, bir de öğütte bulundu:

“İşte” dedi, “Kim ki yaşam sofrasında yalnızca kendini görür 
ve yalnızca kendini doyurmayı düşünürse, o kişi aç kalacağını 
da bilmelidir. Ve kim ki başkalarını da düşünür ve onları da 
doyurmaya çalışırsa bir başka kişi tarafından da o kesinlikle 
doyurulacaktır. Çünkü yaşam denen bu pazarda alan değil, 
veren kazançlıdır her zaman…”

Bağımlılık artık tek boyutlu bir kavram değil. Teknolojinin 
hızla geliştiği bu dönemde bir hastalığımız daha oldu. Kişiyi 
yalnızlaştıran bu sorunun adı Teknoloji Bağımlılığıdır. 
Bilhassa genç kuşaklara musallat olan, öncesinde korun-
ması sonrasına vazgeçilmesi zor olan, bilgi ve modern çağın 
dayattığı hastalıklardan. Devamlı tüketim ve sömürü üzerine 
kurulu bir düzen ürünü çeşitli bağımlılıklar…

Artık o hoş sohbetler, ailece misafirliğe ve akrabaya gitmeler 
eskide kaldı… Evet, üzülerek belirtiyorum ki daha da eskide 
kalacak. Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji bir noktada ne 
yazık ki hastalık ve psikolojik sorunlara davetiye çıkarıyor. 

Bunlardan en önemlisi bu bağımlılık sonuçlarının ailevi 
sorunlara kadar ulaşması ve gündelik hayattaki ilişkileri 
etkilemesi gibi birçok etkiye sahip olması. Bu gün genç yaşlı, 
işsiz, çalışan, patron, kentli, köylü, ilgili, ilgisiz hemen 
hepimizin günlük hayatımıza sıkça giren adeta onsuz yaşan-
maz dedirten teknoloji ve bunun sonucu olarak baş edile-
meyen alışkanlıklar… Aslında bu bağımlılığın diğer bir adı 
Sosyal Medya Bağımlılığıdır. Milyonları internet bağlantılı 
bilgisayar, telefon ve benzeri cihazın başına toplayan sosyal 
paylaşım ve sosyalleşme sitelerinin sayıları her geçen gün 

Bundan kullanılmasın anlamı çıkarılmamalı, tabi ki 
kullanılsın; teknoloji ve bilgi karşıtı değiliz. Ama… Ama’sını 
herkes kendi bilgi ve ilavesi ile tamamlar sanırım. Bu bağım-
lılık çeşidi kişinin iş ve kariyer yaşantısını da tehdit ediyor. Pek 
çok firma çalışanlarının sosyal medyadan mesai saatleri 
içerisinde uzak durması için firewall ve IP yasaklama yoluyla 
elinden geleni yapıyor ama bağımlılar akıllı telefonlar, proxy 
ve benzeri uygulamalar yoluyla işinden olma pahasına bu 
yasakları delmeye çalışıyor. Neden mi? Çünkü gözünü sosyal 
medyadan başka bir şey doyurmuyor... Hatta bazı İK uzman-
ları "kaynak yaratıyoruz, kurumsal değeri dengeliyoruz" 
bahaneleriyle kendileri sosyal medya bağımlısı bir şekilde 
yaşıyor. Tabii ki bu bazı uzmanların bunu kabul edebilme 
ihtimali düşük... Zaten bağımlının bağımlılığı kabul ettiği çok 
az rastlanan bir olgudur.

Son dönemde tüm bu alışkanlık haline gelmiş aslında 
anlamsız davranışların, sadece davranış boyutunda 
kalmayıp bağımlılığa dönüştüğünü bilmeyen ve hala inatla 
fark etmeyenler var... “Kimse görmek istemeyen kadar, kör 
değildir” sözünden hareketle bu körlüğün de kişi istemedikçe 
bir çözümü ya da iyileşme imkanı yok... Eğer sizin 
durumunuzun farkına varmaya niyetiniz ve belki de cesare-
tiniz yoksa sizin için yapılabilecek pek de bir şey yok... Duru-

Paylaşarak
geliştirin

17’inci sayımızda 41,42 ve 43 no’lu 
sayfalarda yayınlanan Alim Kınoğlu’nun 
“Paylaşarak Geliştirin” başlıklı makalesinde basım 
hatası olmuştur. Makalenin düzeltilmiş halini yeniden 
yayınlar, oluşan durum nedeniyle yazarımızdan ve siz 
okuyucularımızdan özür dileriz.
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Günümüzde paylaşma kültürü başta olmak üzere yardımlaş-
ma ve dayanışma, sivil toplum , birlik olma bilinci önem 
kazanmıştır. Her alanda ve her yerde hızlı bir değişim 
yaşıyoruz. Bireylerden ve firmalardan ziyade güçlü sektörler, 
toplumlar, büyük kitleler daha etkili olabiliyor.

Toplumlar için tehlike oluşturan bireyci, bencil anlayışın 
önüne geçilmesi tam da bu noktada paylaşmayı gerekli 
kılmaktadır. Birçok uzman kuşkucu, bencil ve bireyci 
davranışı bir ruhsal hastalık olarak tanımlamakta; modern, 
etik ve adaletli bir çalışma hayatı için risk görmektedirler.
Paylaşmak huzur verir. Sevgimizi ve hoşgörümüzü arttırır. 
Paylaşmak dostlukları ve güveni geliştirir. Dahası, paylaşılan 
bilgi çoğalır.

Çalışma hayatının en önemli ilkelerinden biridir 
‘paylaşmak’… Paylaşmak etkili ve geniş kapsamlı bir kavram 
olmakla beraber, paylaşımın doğru sonuçları verebilecek 
şekilde kurala ve nizama uygun yapılması esastır. Paylaşarak 
değerli çalışmalar yapabilir ve başarı elde edebiliriz. Çoğalt-
mak ve iyileştirmek istediğimiz birçok hususu paylaşma 
marifetiyle yapılabiliriz. Doğru ve uygun yapılırsa değeri ve 

ve uygun şekilde paylaşmak mesleğimizi ve sektörümüzü 
topluca geliştirir. Geçmişte işletme ve teknik eksikleri olan 
firmaların sektöre ve genel sanayiye bir faydası olmadığı 
açıktır. Hatta zaman zaman bu firmaların sektörümüzün 
imajına olumsuz etki ettiğini de görüyoruz.

Paylaşmakta sergilediğimiz ketum ve statükocu tutum 
nedeniyledir ki galvaniz sektörünün tam ve doğru olarak 
istatistiksel verileri bu güne kadar çıkarılamamıştır. Hem 
sektör, hem de genel sanayi kamuoyu galvaniz sanayi 
konusunda ne yazık ki bilimsel, tarafsız verilerden yoksundur.

Paylaşmakta sergilediğimiz ketum ve statükocu tutum 
nedeniyledir ki galvaniz sektörünün tam ve doğru olarak 
istatistiksel verileri bu güne kadar çıkarılamamıştır. Hem 
sektör, hem de genel sanayi kamuoyu galvaniz sanayi 
konusunda ne yazık ki bilimsel, tarafsız verilerden yoksundur.

Sorunsuz hiçbir sektör ve süreç yoktur… Sorunların 
çözümünde, doğru yorumlanmasında, yatırım ve geliştirme 
faaliyetlerinde, eğitimde, planlama ve raporlamada güncel ve 
bilimsel veriler kuşkusuz çok önemlidir. Dernek bu eksiği 
gidermeye çalışsa da kısa zamanda doğru sonuca varması 
pek olası değil, çünkü firmalar bilgi/veri paylaşımına 
yanaşmıyor.

Bütün bunlara rağmen paylaşmaktan, sevgiden, yardım ve 
hoşgörüden sıkça bahsederiz, o kadar ki alışkanlık edip 
dilimizden düşürmeyiz. Ancak; uygulamaya geldiğinde 
unutuyor ve yapmaktan kaçınıyorsak eğer, buyrun William 
Gapeynski’nin hikayesini beraber dikkatle okuyalım… Galva-
nizcilerin de ikinci yemek davetine katılanlardan olması en 
büyük temennimizdir.

Derviş Kaşıkları
“Sevginin yalnızca sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasın-
da ne fark vardır?” diye sordular bir bilgeye.

Bilge, büyük bir sofra hazırladı ve sevgiyi dillerinden eksik 
etmemelerine karşın, onu günlük yaşamlarında hiç kimseye 
göstermeyen kişileri yemeğe çağırdı. Sofrada herkes yerini 
aldıktan sonra, önlerine birer tas sıcak çorba sonra da derviş 

kaşıkları denen sapları bir metre uzunluğunda özel kaşıklar 
getirildi.

Ev sahibi konuklarına bu kaşıkları nasıl tutmaları gerektiğini 
söyledi; “Herkes kaşığın ucundan tutmak zorundadır.”

Konukları, uçlarından tuttukları bir metre uzunluktaki 
kaşıkları güçlükle taslarına daldırıyorlar, fakat kaşıklarına 
çorba doldurup, ağızlarına götüremiyorlardı. Ağızlarına bir 
kaşık çorba koyabilmeyi beceremeyen konuklar, yemekten 
sonra kalktıklarında, karınlarını doyuramamışlar, kaşıkların-
dan dökülen çorbalarla da sofranın üstünü kirletmişlerdi.

Bilge bir gün sonra ikinci bir yemek daveti verdi. Bu kez, 
sevgiyi gerçekten bilen ve her gün sevgiyle yaşayan kişileri 
çağırdı. Yüzleri aydınlık, gözleri sevgiyle gülümseyen pırıl pırıl 
kişiler geldiler ve bu kez onlar yerlerini aldılar sofrada. Önler-
ine birer tas sıcak çorba ve sapları bir metre uzunluğundaki 
derviş kaşıkları getirildi. Onlara da kaşıkları sadece saplarının 
uçlarından tutabilecekleri kuralı söylendi.

Ev sahibi bilgenin “Buyurun, afiyet olsun.” Sözünden sonra 
sofradaki herkes önündeki kaşığı sapının ucundan tuttu ve… 
Herkes kaşığını karşısındaki kişinin tasına daldırıp kaşığına 
aldığı çorbayı karşısındaki kişinin ağzına uzattı. Bu yöntemle 
herkes karnını doyurabildi. Konuklar sofradan kalktıklarında 
ise sofranın üstünde dökülmüş tek damla çorba yoktu.

“Sevginin yalnızca sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasın-
da ne fark vardır?” sorusunu soranlara bu uygulamayla yanıt 
verdikten sonra bilge, bir de öğütte bulundu:

“İşte” dedi, “Kim ki yaşam sofrasında yalnızca kendini görür 
ve yalnızca kendini doyurmayı düşünürse, o kişi aç kalacağını 
da bilmelidir. Ve kim ki başkalarını da düşünür ve onları da 
doyurmaya çalışırsa bir başka kişi tarafından da o kesinlikle 
doyurulacaktır. Çünkü yaşam denen bu pazarda alan değil, 
veren kazançlıdır her zaman…”

Bağımlılık artık tek boyutlu bir kavram değil. Teknolojinin 
hızla geliştiği bu dönemde bir hastalığımız daha oldu. Kişiyi 
yalnızlaştıran bu sorunun adı Teknoloji Bağımlılığıdır. 
Bilhassa genç kuşaklara musallat olan, öncesinde korun-
ması sonrasına vazgeçilmesi zor olan, bilgi ve modern çağın 
dayattığı hastalıklardan. Devamlı tüketim ve sömürü üzerine 
kurulu bir düzen ürünü çeşitli bağımlılıklar…

Artık o hoş sohbetler, ailece misafirliğe ve akrabaya gitmeler 
eskide kaldı… Evet, üzülerek belirtiyorum ki daha da eskide 
kalacak. Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji bir noktada ne 
yazık ki hastalık ve psikolojik sorunlara davetiye çıkarıyor. 

Bunlardan en önemlisi bu bağımlılık sonuçlarının ailevi 
sorunlara kadar ulaşması ve gündelik hayattaki ilişkileri 
etkilemesi gibi birçok etkiye sahip olması. Bu gün genç yaşlı, 
işsiz, çalışan, patron, kentli, köylü, ilgili, ilgisiz hemen 
hepimizin günlük hayatımıza sıkça giren adeta onsuz yaşan-
maz dedirten teknoloji ve bunun sonucu olarak baş edile-
meyen alışkanlıklar… Aslında bu bağımlılığın diğer bir adı 
Sosyal Medya Bağımlılığıdır. Milyonları internet bağlantılı 
bilgisayar, telefon ve benzeri cihazın başına toplayan sosyal 
paylaşım ve sosyalleşme sitelerinin sayıları her geçen gün 

Bundan kullanılmasın anlamı çıkarılmamalı, tabi ki 
kullanılsın; teknoloji ve bilgi karşıtı değiliz. Ama… Ama’sını 
herkes kendi bilgi ve ilavesi ile tamamlar sanırım. Bu bağım-
lılık çeşidi kişinin iş ve kariyer yaşantısını da tehdit ediyor. Pek 
çok firma çalışanlarının sosyal medyadan mesai saatleri 
içerisinde uzak durması için firewall ve IP yasaklama yoluyla 
elinden geleni yapıyor ama bağımlılar akıllı telefonlar, proxy 
ve benzeri uygulamalar yoluyla işinden olma pahasına bu 
yasakları delmeye çalışıyor. Neden mi? Çünkü gözünü sosyal 
medyadan başka bir şey doyurmuyor... Hatta bazı İK uzman-
ları "kaynak yaratıyoruz, kurumsal değeri dengeliyoruz" 
bahaneleriyle kendileri sosyal medya bağımlısı bir şekilde 
yaşıyor. Tabii ki bu bazı uzmanların bunu kabul edebilme 
ihtimali düşük... Zaten bağımlının bağımlılığı kabul ettiği çok 
az rastlanan bir olgudur.

Son dönemde tüm bu alışkanlık haline gelmiş aslında 
anlamsız davranışların, sadece davranış boyutunda 
kalmayıp bağımlılığa dönüştüğünü bilmeyen ve hala inatla 
fark etmeyenler var... “Kimse görmek istemeyen kadar, kör 
değildir” sözünden hareketle bu körlüğün de kişi istemedikçe 
bir çözümü ya da iyileşme imkanı yok... Eğer sizin 
durumunuzun farkına varmaya niyetiniz ve belki de cesare-
tiniz yoksa sizin için yapılabilecek pek de bir şey yok... Duru-
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Günümüzde paylaşma kültürü başta olmak üzere yardımlaş-
ma ve dayanışma, sivil toplum , birlik olma bilinci önem 
kazanmıştır. Her alanda ve her yerde hızlı bir değişim 
yaşıyoruz. Bireylerden ve firmalardan ziyade güçlü sektörler, 
toplumlar, büyük kitleler daha etkili olabiliyor.

Toplumlar için tehlike oluşturan bireyci, bencil anlayışın 
önüne geçilmesi tam da bu noktada paylaşmayı gerekli 
kılmaktadır. Birçok uzman kuşkucu, bencil ve bireyci 
davranışı bir ruhsal hastalık olarak tanımlamakta; modern, 
etik ve adaletli bir çalışma hayatı için risk görmektedirler.
Paylaşmak huzur verir. Sevgimizi ve hoşgörümüzü arttırır. 
Paylaşmak dostlukları ve güveni geliştirir. Dahası, paylaşılan 
bilgi çoğalır.

Çalışma hayatının en önemli ilkelerinden biridir 
‘paylaşmak’… Paylaşmak etkili ve geniş kapsamlı bir kavram 
olmakla beraber, paylaşımın doğru sonuçları verebilecek 
şekilde kurala ve nizama uygun yapılması esastır. Paylaşarak 
değerli çalışmalar yapabilir ve başarı elde edebiliriz. Çoğalt-
mak ve iyileştirmek istediğimiz birçok hususu paylaşma 
marifetiyle yapılabiliriz. Doğru ve uygun yapılırsa değeri ve 
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ve uygun şekilde paylaşmak mesleğimizi ve sektörümüzü 
topluca geliştirir. Geçmişte işletme ve teknik eksikleri olan 
firmaların sektöre ve genel sanayiye bir faydası olmadığı 
açıktır. Hatta zaman zaman bu firmaların sektörümüzün 
imajına olumsuz etki ettiğini de görüyoruz.

Paylaşmakta sergilediğimiz ketum ve statükocu tutum 
nedeniyledir ki galvaniz sektörünün tam ve doğru olarak 
istatistiksel verileri bu güne kadar çıkarılamamıştır. Hem 
sektör, hem de genel sanayi kamuoyu galvaniz sanayi 
konusunda ne yazık ki bilimsel, tarafsız verilerden yoksundur.

Paylaşmakta sergilediğimiz ketum ve statükocu tutum 
nedeniyledir ki galvaniz sektörünün tam ve doğru olarak 
istatistiksel verileri bu güne kadar çıkarılamamıştır. Hem 
sektör, hem de genel sanayi kamuoyu galvaniz sanayi 
konusunda ne yazık ki bilimsel, tarafsız verilerden yoksundur.

Sorunsuz hiçbir sektör ve süreç yoktur… Sorunların 
çözümünde, doğru yorumlanmasında, yatırım ve geliştirme 
faaliyetlerinde, eğitimde, planlama ve raporlamada güncel ve 
bilimsel veriler kuşkusuz çok önemlidir. Dernek bu eksiği 
gidermeye çalışsa da kısa zamanda doğru sonuca varması 
pek olası değil, çünkü firmalar bilgi/veri paylaşımına 
yanaşmıyor.

Bütün bunlara rağmen paylaşmaktan, sevgiden, yardım ve 
hoşgörüden sıkça bahsederiz, o kadar ki alışkanlık edip 
dilimizden düşürmeyiz. Ancak; uygulamaya geldiğinde 
unutuyor ve yapmaktan kaçınıyorsak eğer, buyrun William 
Gapeynski’nin hikayesini beraber dikkatle okuyalım… Galva-
nizcilerin de ikinci yemek davetine katılanlardan olması en 
büyük temennimizdir.

Derviş Kaşıkları
“Sevginin yalnızca sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasın-
da ne fark vardır?” diye sordular bir bilgeye.

Bilge, büyük bir sofra hazırladı ve sevgiyi dillerinden eksik 
etmemelerine karşın, onu günlük yaşamlarında hiç kimseye 
göstermeyen kişileri yemeğe çağırdı. Sofrada herkes yerini 
aldıktan sonra, önlerine birer tas sıcak çorba sonra da derviş 

kaşıkları denen sapları bir metre uzunluğunda özel kaşıklar 
getirildi.

Ev sahibi konuklarına bu kaşıkları nasıl tutmaları gerektiğini 
söyledi; “Herkes kaşığın ucundan tutmak zorundadır.”

Konukları, uçlarından tuttukları bir metre uzunluktaki 
kaşıkları güçlükle taslarına daldırıyorlar, fakat kaşıklarına 
çorba doldurup, ağızlarına götüremiyorlardı. Ağızlarına bir 
kaşık çorba koyabilmeyi beceremeyen konuklar, yemekten 
sonra kalktıklarında, karınlarını doyuramamışlar, kaşıkların-
dan dökülen çorbalarla da sofranın üstünü kirletmişlerdi.

Bilge bir gün sonra ikinci bir yemek daveti verdi. Bu kez, 
sevgiyi gerçekten bilen ve her gün sevgiyle yaşayan kişileri 
çağırdı. Yüzleri aydınlık, gözleri sevgiyle gülümseyen pırıl pırıl 
kişiler geldiler ve bu kez onlar yerlerini aldılar sofrada. Önler-
ine birer tas sıcak çorba ve sapları bir metre uzunluğundaki 
derviş kaşıkları getirildi. Onlara da kaşıkları sadece saplarının 
uçlarından tutabilecekleri kuralı söylendi.

Ev sahibi bilgenin “Buyurun, afiyet olsun.” Sözünden sonra 
sofradaki herkes önündeki kaşığı sapının ucundan tuttu ve… 
Herkes kaşığını karşısındaki kişinin tasına daldırıp kaşığına 
aldığı çorbayı karşısındaki kişinin ağzına uzattı. Bu yöntemle 
herkes karnını doyurabildi. Konuklar sofradan kalktıklarında 
ise sofranın üstünde dökülmüş tek damla çorba yoktu.

“Sevginin yalnızca sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasın-
da ne fark vardır?” sorusunu soranlara bu uygulamayla yanıt 
verdikten sonra bilge, bir de öğütte bulundu:

“İşte” dedi, “Kim ki yaşam sofrasında yalnızca kendini görür 
ve yalnızca kendini doyurmayı düşünürse, o kişi aç kalacağını 
da bilmelidir. Ve kim ki başkalarını da düşünür ve onları da 
doyurmaya çalışırsa bir başka kişi tarafından da o kesinlikle 
doyurulacaktır. Çünkü yaşam denen bu pazarda alan değil, 
veren kazançlıdır her zaman…”

Makale 
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Bağımlılık artık tek boyutlu bir kavram değil. Teknolojinin 
hızla geliştiği bu dönemde bir hastalığımız daha oldu. Kişiyi 
yalnızlaştıran bu sorunun adı Teknoloji Bağımlılığıdır. 
Bilhassa genç kuşaklara musallat olan, öncesinde korun-
ması sonrasına vazgeçilmesi zor olan, bilgi ve modern çağın 
dayattığı hastalıklardan. Devamlı tüketim ve sömürü üzerine 
kurulu bir düzen ürünü çeşitli bağımlılıklar…

Artık o hoş sohbetler, ailece misafirliğe ve akrabaya gitmeler 
eskide kaldı… Evet, üzülerek belirtiyorum ki daha da eskide 
kalacak. Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji bir noktada ne 
yazık ki hastalık ve psikolojik sorunlara davetiye çıkarıyor. 

Bunlardan en önemlisi bu bağımlılık sonuçlarının ailevi 
sorunlara kadar ulaşması ve gündelik hayattaki ilişkileri 
etkilemesi gibi birçok etkiye sahip olması. Bu gün genç yaşlı, 
işsiz, çalışan, patron, kentli, köylü, ilgili, ilgisiz hemen 
hepimizin günlük hayatımıza sıkça giren adeta onsuz yaşan-
maz dedirten teknoloji ve bunun sonucu olarak baş edile-
meyen alışkanlıklar… Aslında bu bağımlılığın diğer bir adı 
Sosyal Medya Bağımlılığıdır. Milyonları internet bağlantılı 
bilgisayar, telefon ve benzeri cihazın başına toplayan sosyal 
paylaşım ve sosyalleşme sitelerinin sayıları her geçen gün 

Bundan kullanılmasın anlamı çıkarılmamalı, tabi ki 
kullanılsın; teknoloji ve bilgi karşıtı değiliz. Ama… Ama’sını 
herkes kendi bilgi ve ilavesi ile tamamlar sanırım. Bu bağım-
lılık çeşidi kişinin iş ve kariyer yaşantısını da tehdit ediyor. Pek 
çok firma çalışanlarının sosyal medyadan mesai saatleri 
içerisinde uzak durması için firewall ve IP yasaklama yoluyla 
elinden geleni yapıyor ama bağımlılar akıllı telefonlar, proxy 
ve benzeri uygulamalar yoluyla işinden olma pahasına bu 
yasakları delmeye çalışıyor. Neden mi? Çünkü gözünü sosyal 
medyadan başka bir şey doyurmuyor... Hatta bazı İK uzman-
ları "kaynak yaratıyoruz, kurumsal değeri dengeliyoruz" 
bahaneleriyle kendileri sosyal medya bağımlısı bir şekilde 
yaşıyor. Tabii ki bu bazı uzmanların bunu kabul edebilme 
ihtimali düşük... Zaten bağımlının bağımlılığı kabul ettiği çok 
az rastlanan bir olgudur.

Son dönemde tüm bu alışkanlık haline gelmiş aslında 
anlamsız davranışların, sadece davranış boyutunda 
kalmayıp bağımlılığa dönüştüğünü bilmeyen ve hala inatla 
fark etmeyenler var... “Kimse görmek istemeyen kadar, kör 
değildir” sözünden hareketle bu körlüğün de kişi istemedikçe 
bir çözümü ya da iyileşme imkanı yok... Eğer sizin 
durumunuzun farkına varmaya niyetiniz ve belki de cesare-
tiniz yoksa sizin için yapılabilecek pek de bir şey yok... Duru-
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kurulu bir düzen ürünü çeşitli bağımlılıklar…
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eskide kaldı… Evet, üzülerek belirtiyorum ki daha da eskide 
kalacak. Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji bir noktada ne 
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