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Ekim2022sayımızıdahazırlamışdurumdayız.Ekimsayımızdayinefirmahaberleri,röportajlarvedemirçelik
sektörüileilgiligelişmelereyerverdik.Busayımızladayineçokönemlifuarlarakatılacağız.Bufuarlardanbiri
bölgeninenönemlibuluşmalarındanbiriolanAnkirosFuarı…Fuarda,katılanulusalveuluslararasıüreticive
tedarikçifirmalar;entegretesismakinaveekipmanları,haddehanedonanımları,metalyüklemesistemleri,ark
veindüksiyonocakları,endüstriyelfırınlar,dökümmakinaları,kumhazırlamasistemlerivemaçamakinaları,
yüzeytemizlememakinalarıgibiürünlerinidökümveçeliksektörlerindengelenziyaretçileresergileyecekler.
Fuar,6-8Ekimtarihleriarasındadüzenlenecek.

KatılacağımızikincietkinlikEIFDünyaEnerjiKongresiveFuarı.İFMİstanbulFuarMerkezi’nde12-14Ekim
tarihlerindedüzenlenecekolanfuarvekongrepekçoketkinliğesahneolacak.Yenilenebilirenerjikaynaklarından
elektriküretimi,güneşenerjisi,rüzgarenerjisi,jeotermalenerji,biyokütledenenerjiüretimi,hidroelektrikenerji,
enerjiyatırımlarınınfinansmanıgibipekçokkonukongredeelealınacak.Eylül-Ekimsayımızlakatılacağımız
sonfuarise25-28Ekimtarihleriarasındaİstanbul’dadüzenlenecekolanSahaExpoSavunmaSanayiFuarı…
Fuar,50'denfazlaülkeden250yabancıve750yerlifirmayıbirarayagetirmeyehazırlanıyor.Geçenyıl18.000'in
üzerindeprofesyonelziyaretçiyiağırlayanSahaExpo,buyıl30.000profesyonelziyaretçihedefliyor.
Herüçfuarındakatılımcılarveziyaretçileriçiniyigeçmesinitemenniediyorum.

FerdaiYıldırım/Editör

Ekimsayımızlaçokönemlifuarlarakatılacağız
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Uluslararasıstandartlardaürettiğiözelürünlerle,oto-
motivvesavunmasanayisektörlerininihtiyacınıkarşı-
layan TKT Cıvata Bağlantı Elemanları AŞ, yurtiçi
müşterilerininyanısırayurtdışındakimüşterilerinede
hizmetveriyor.Buyıl30.yılınıkutlayanfirma,yeniku-
rumsalkimliğiilemüşteriveürünportföyünüartırmaya
devamediyor.TKTCıvataBağlantıElemanlarıAŞFab-
rikaMüdürüHülyaDuranilefirmalarıveürünlerihak-
kındakonuştuk.

Firmanızınkuruluşuhakkındabilgiverirmisiniz?
1992yılındastandartcıvataüretimiyapmaküzereku-
rulan firmamız, 2002 yılında otomotiv sektöründe
onaylıtedarikçiolaraküretimyapmayabaşlamıştır.Bu
süreçteinsan,makine,teknolojiyatırımlarıyaparakiş
hacmimizigenişlettik.
Otomotiv sektörünün köklü firmalarına özel cıvata,
vida,pim,perçin,kademeliperçin,çubuk,boruparça-
larınınsoğukdövmeileüretiminiyapanonaylıtedarikçi
firmayız.
ŞuandaOtomotivSektörüneilaveolarak,Savunma
Sanayininbüyükfirmalarıiçindeözelsoğukdövme

parçaüretimiyapmaktayız.Yıllarınverdiğitecrübeile
sürdürülebilirkalitemiziispatetmişdurumdayız.
Yurtdışındaüretilenbazıparçalardatasarımiyileştir-
mesiyaparaküretimhakkınıaldık,ülkemizinekonomi-
sinekatkısağladık.Heryılartanterminmiktarlarıile
buparçanınüretiminiyapmaktaveyurtdışınaihraçet-
mekteyiz.Busüreçtebizidestekleyentümçalışanları-
mıza,tedarikçilerimizeteşekkürederiz.2022yılında
30.yılımızıkutladık.Kurumsalkimlikçalışmamızıya-
parakyenibirlogoiledevamediyoruz.Gelişmeyeaçık
veöğrenmeyisevenbirfirmayız.

Üretimtesisinizveürünlerinizkonusundabilgiverirmi-
siniz?
2.000m²kapalıalaniçindeüretimyapmaktayız.Kalite
YönetimSisteminietkinşekildekullanıyoruz,başarılı
birekipçalışmasıilegörevyapmaktayız.Makinalarımız
otomatikpartformingmakinalardır.Tutuculardaparça
çevrilebiliyor.Çifttaraflıdövmeyapabiliyoruz.Kısacası,
hemcıvatahemdeparçaüretimiyapabiliyoruz.
Yenimakinayatırımlarımızlakapasitemizi,16mmçap
ve130mmboyaçıkardık.11adetsoğukdövmepresi,
4adetseçmeayıklamamakinasıileüretimyapmakta-
yız.Parçalarınhatalıolanlarıdirektmakinetarafından
ayrılmakta,proseskontrollerimizvesonkontrollerile
0,4ppmkaliteseviyemizikorumaktayız.Yenimakina
yatırımlarımızhalendevametmektedir.
2021yılındakurduğumuzKaliteLaboratuvarımızda
sertlikölçümkontrolü,kaplamakalınlığı,yüzeypürüz-
lüğükontrollerivemalzemeanalizleriyapılmaktadır.
Proseskontrolüvesonkontroller,3boyutlucihazlarda
laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir. 3-D ölçüm
sisteminesahipkalitelaboratuvarlarımızda,parçaların
3boyutlumodellemesi,3boyutlugrafikleriyapılmakta
veboyutsalmuayenesürecindeinsanhatasıortadan
kalkmaktadır.Sadecebirkaçsaniyeiçindetümboyut-
lar;uzunluklar,çaplar,yarıçaplar,açılarvedışdişler
dâhilolmaküzereölçülmekteveTKT'ninveritoplama
programınaaktarılmaktadır.KaliteÖlçümLaboratuva-
rımıziçindeyatırımlarımızdevametmektedir.

Kalitestandartlarınıznelerdir?Nedentercihediliyorsu-
nuz?
Firmamızdaözeltipsoğukdövmeürünlerüretmekte-

yiz.Üretimizorbirparçavarsaveyayurtdışındante-
mindesorunyaşanıyorsaoparçabizegelirbirşekilde.
Bizkalıptasarımıileparçanınüretiminisağlarız.Bunun
içinyeterlitecrübeyesahibiz.Dünyadateküreticisiol-
duğumuzOEMparçalarımızvardır.
Siparişinalınmasındanbaşlayarak,hammadde,stok
vesevkiyatlarözelprogramlarlatakipsistemimizbu-
lunmaktadır.0,4ppmkalitebeklentisini0,2ppmsevi-
yesineyükseltmekiçinKaliteYönetimSistemimizietkin
kullanıyoruz.Ar-Geçalışmalarımızdevamediyor.Kalite
sorunlarıolanparçalariçintasarımdesteğiveriptest-
leriniyaptırıyoruz.

Hangisektörlerehizmetveriyorsunuz?
Firmamızağırlıklıolarakyıllardırotomotivsektörüne
hizmetvermektedir.Buyılyurtdışındakisavunmasa-
nayifirmalarıiçinüretimyapmayabaşladık.Bunundı-
şında traktörler için de tasarım parça çalışmamız
devametmektedir.Buişinnihayetlendirdiğimizzaman
yinebirparçanınyerlileştirilmesikonusundafarkyarat-
mayıbaşarmışolacağız.

Pazarlarınızkonusundabilgiverirmisiniz?İhracatınız
varmı?
DışpazardasatışımızAvrupaülkelerineyapılmaktadır.
Üretimimizin%60’ınıihraçetmekteyiz.Sonzamanlarda
yurtdışındanpartnerlikiçinçoksayıdagörüşmelerimiz
olmaktadır.Biz,tecrübemiziteknolojiilebirleştiripkali-
teyisüreklikılmayıhedefedindik.Buanlamdakendi-
mize gerçekten güveniyoruz. Yurt dışı pazar
araştırmalarıyapıyoruzvestratejilerimizibelirliyoruz.
Yurtdışıpazarındabizdevarızdiyebiliyoruz.Bunuiçin,
stratejikçalışmaplanımızauygunadımlaratıyoruz.
Teknolojikgelişmeleriyakındantakipederekürünve
hizmetkalitemizinsürdürülebilirolmasınıhedefledik.
Üretkenlik,verimlilikvesürdürülebilirkaliteanlayışı-
mızladüşükPPMseviyemizlegururduyuyoruz.Buba-
şarınınaltındayürektenbağlıbirekibinemeğivar.Biz
ekipolarakgelecekyıllardadagüzelbaşarılaraimza
atacağımızainanıyorum.Başarıekipişidir.

TKTCıvataBağlantıElemanlarıAŞFabrikaMüdürüHülyaDuran:

“Otomotivsektörüvesavunmasanayiininköklü
firmalarıiçinözelsoğukdövmeparçaüretiyoruz,

dünyadateküreticisiolduğumuzOEMparçalarımızvar”
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Tayvanlıakıllıtakımtezgahıüreticileri,pandemi
sonrası imalat endüstrisinin değişen taleplere
uyumsağlamak,süreçlerioptimizeetmekveve-
rimliliğiartırmaküzereihtiyaçduyduğuakıllıüre-
timçözümlerininTürkiyelansmanlarınıMAKTEK
Fuarı’ndayaptı.
TAITRA(TayvanDışTicaretiGeliştirmeKonseyi)
vePMC(HassasMakineAraştırmaveGeliştirme
Merkezi)katkısıve (MOEA)TayvanEkonomik
İlişkilerBakanlığıhimayesindeki(BOFT)Tayvan
DışTicaretBürosutarafındanMAKTEK’teaçılan
TaiwanSmartManufacturingstandındaAccutex,
Ccutex,Chevalier,Tongtai,VisionWide,YCM,
HonorSeiki,VictorTaichung’undaaralarındabu-
lunduğu12Tayvanlıakıllımakineüreticisi,çö-
zümlerini360VRteknolojisiilesergilediler.
TayvanstandınınaçılışındakonuşanTayvanEko-
nomikveKültürMisyonuTemsilcisiVolkanChih-
Yang Huang, “Tayvan, Türkiye'nin elektrikli
araçlar,yeşilenerji,savunmavedahabirçoksek-
tördekigelişiminegüçlübirdesteksağlayabilir.İki
tarafın da endüstriyel gelişimini tamamlayıcı
avantajları sayesindeTürkiye'nin tümbölgede

üretimmerkeziolmayolunuaçmasınısağlayacak
eniyiakıllıortağınTayvanolacağınainanıyoruz.”
dedi.
Takımtezgahıihracatındadünyadailk5ülkeara-
sındayeralanTayvan,BTvetelekomekipman-
larının yanı sıra komple takım tezgahı tedarik
zincirlerindedegüçlübirgeçmişesahip.Tayvan,
gelişmişendüstriyelmakinemodellerivepiyasa-
dakibazıtakımtezgahlarıdahilolmaküzere,bir
diziyüksekteknolojiürününeevsahipliğiyapıyor.
Tayvan’daüretilentakımtezgahlarınınyaklaşık
yüzde75'idünyaçapında180'denfazlaülkeye
ihraçediliyor.
2021yılındaTayvanmakineürünlerininihracat
değeriyıllıkyüzde31,7artışla27,53milyardolar
oldu.2022yılıOcak-Haziranaylarıarasındaih-
racatdeğeri2021yılınınaynıdöneminekıyasla
yüzde14artarak1,45milyardolarayükseldi.
Tayvan2022yılınınilksekizayındaTürkiye'ye
167.684milyondolardeğerindeakıllıtakımtez-
gahı sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu değer, geçen
yılınaynıdöneminegöreyüzde8,8gibiönemli
birartışıişaretediyor.
2021yılınaTayvanTürkiye’ninithalettiğitornave
torna tezgahlarının yüzde 34,02’sini -yaklaşık

115.546milyondolar-,Türkiye'ninenbüyükte-
darikçisiolarakişlememerkezleritaleplerininise
yüzde41,62'sini-yaklaşık207.522milyondolar-
karşıladı.
MAKTEKFuarı’naKatılanTayvanAkıllı Takım
TezgahÜreticileri
ACCUTEX,yüksekadımdoğruluğunaveAvru-
palımüşterilertarafındantanınan0.1µmçözünür-
lükölçeklilineermotorasahipyenibirtelkesme
erozyonAP-4030A'yıpiyasayasürmüştür.Fiiliöl-
çümdensonraX,Yekseniadımdoğrulukaralığı
≦ ±2µmvedelikboyutu tekrarlanabilirliği≦

±1µm'dir.Bumakineüstdüzeybileşenpazarın-
dadırvemotorsilikonçelikkalıpları,redüksiyon
dişlilerivehavacılıkparçalarıgibikarmaşıkve
yüksekhassasiyetliparçalarınişlenmesindekul-
lanılmaktadır.
AP-4030A,0.1µmçözünürlükölçeklilineermo-

Tayvan'ındevmakineüreticileri
MaktekAvrasyaFuarı’nda
Türksanayicilerlebuluştu

Takımtezgahıihracatındadünyadailk5ülkearasındayeralanTayvan,İstanbulTÜYAPFuarveKongreMerkezi’nde
açılanMAKTEKfuarındaakıllıtakımtezgahlarınıTürksanayicileriiletanıştırdı.

VolkanChih-YangHuang
TayvanEkonomikveKültürMisyonuTemsilcisi

Haberindevamıbirsonrakisayfadadır
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torla2µmiçindeX,Yekseniadımaralığınınger-
çekbirölçümünüve1µmiçindedelikboyututek-
rarlanabilirliğini gerçekleştirebilen yüksek
doğruluğasahiptir.Bumakine,üstdüzeybileşen
pazarıiçindirveAvrupalımüşterilertarafından
kabulgörmüştür.Motorsilikonçelikkalıpları,re-
düksiyondişlilerivehavacılıkparçalarıgibikar-
maşık ve yüksek hassasiyetli parçaların
işlenmesindeuygulanmaktadır.
HONOR,1987yılındakurulmuşveuzmanişleme
iledikeytornaçözümleritedarikederekyolaçık-
mıştır.1999yılındaHonor,havacılıkuygulamaları
içinilkdikeytornatezgâhlarınıgeliştirmiştir.Ha-
vacılıkveuzayendüstrisiiçinsözkonusuolan
büyüksorunlararasındayenisertişlememalze-
meleriveEndüstri4.0yeralmaktadır.Buzorluk-
larayanıtolarakHonor,VL-100CAserisiAkıllı
DikeyTornaTezgâhlarınıgeliştirmiştir.VL-100CA,
benzersizbirçiftpaletliotomatikdeğiştirmesis-
temi,doğrudanCaptootomatiktakımdeğiştirme
sisteminesahipbirbirinciltakımmagazini,hızlı
takım ölçümü/ofset ve iş parçası ölçümü için
takımprobuveişparçasıprobuvetalaşkırma
içinyüksekkesmesıvısıbasıncıiledonatılmıştır.
Bumekanizma,makineyidurdurmadanişparçası
yüklemehızlarınıiyileştirmekte,takımdeğiştirme
süreleriniazaltmaktavetakımömrünüuzatmak-
tadır.Buisemüşteriiçinişlemeverimliliğinienaz
%30artırmaktadır.
VL-86CM,titreşimiazaltmakiçinkutuyapısıile
tasarlanmışyüksekkaliteliMeehanitedökümko-
lonuveyatağıileoptimizeedilmişbirtasarımve
yüksekhassasiyetesahipbirağırhizmetürünü-
dür.AyrıcaBoxyoluilebumodelözellikleHava-
cılıkveUzayendüstrisiiçindirençlimalzemeler
sözkonusuolduğundamükemmelişlemeverim-
liliğisağlayanyüksekrijitlikvestabiliteyesahip-
tir.
TONGTAI,çeşitlimakinelerveanahtarteslimiçö-
zümler sağlamasıyla tanınmaktadır. Endüstri
4.0'ayanıtolarakTongtai,dünyaçapındakimüş-
terilerineakıllıüretimçözümlerisağlamıştır.IoT,
CPS,FMSveMESteknolojilerinibünyesindeba-
rındıran çözümleri, sanal temsil, dijital-ikiz ve
siber-fizikselsistemleriçinhedeflereulaşmakta-
dır.Birtakımtezgahısağlayıcısıolarak,kapsamlı
üretimverilerinivegirdibilgilerinimüşterilerinin
ERPvetedarikzincirisistemlerineentegreet-
meye odaklanmaktadır. Üretim verileriyle
dikey/yatay/esnekentegrasyonlarsayesindeçö-
zümleritümmüşterilereuygungelmektedir.
VISIONWIDE,megaportaltakımtezgahlarının
üretimineodaklananprofesyonelbirmakinemer-
keziüreticisidir.Kompleürünyelpazesi,çiftko-
lonlu tip üç eksenli/beş yüzlü, portal tipi beş
eksenli,dikeyveyataybeşeksenlifrezelemeile
tornaişlememerkezivb.arasındadeğişmektedir.
Şu anda yaklaşık 3.000 birim bütün dünyada
35’dençoksayıdaülkeyesatılmıştır.Tedarikedi-
lenmakine,Xekseniiçinmaksimum60.000mm,
Yekseniiçin5.700mmveZekseniiçin4.000
mm'likbirmaksimumhareketeulaşabilmektedir.
Çeşitlendirilmiş ürünler çeşitlimetal, kompozit
malzemeler(BalPeteği)vediğermalzemeişle-
medekullanılmaktadır.Ayrıcaotomotivkalıpları,
havacılıkyapısalparçaları,demiryoluendüstrisi,
pompaendüstrisi,takımtezgahıyapısalparçaları
işlemedahilolmaküzereçeşitliendüstrilerdede
yoğunbirşekildekullanılmaktadır.

VisionWide,MAKTEK'teFserisi,3eksenliköprü
tipiCNCfrezeişlememerkezinisergiledi.Lineer
kızaklarıveZeksenikutuyolu,2.300mm'den
3.900mm'yekadargenişYhareketiaralığıve
3.100mm'den 10.100mm'ye kadar çok daha
genişXhareketiseçenekleriileVisionWide'ınen
önemliürünlerindenbiridir.Fserisi,kalıpyüzeyi
kesme,açılıkesme,3Dkalıpkesmevehassas
konturbitirmeözelliklerivetakımmerkeznoktası
telafisi,otomatikçokaçılıkafaataşmanlarıveoto-
matiktakımdeğiştirmegibiözeltasarlanmışak-
sesuarlarlaotomatik5yüzişlemeyapmaktadır.
CHEVALIER, Tayvan'daki tek uzman taşlama,
tornalama ve freze makineleri üreticisidir ve
dünya çapında kullanıcılara vemükemmel bir
uluslararasıitibarasahiptir.Chevalier,kalitegü-
vencesiiçineksiksizISO9001standartlarınıkar-
şılamaküzeredökümdenmontajavesontestlere
kadarzorlubirkalitekontrolsürecinitakipetmek-
tedir.Şirket,yıllardırelektrikliaraçaküsüendüs-
trisine yoğun bir şekilde dâhil olmuştur. Piller,
elektrikliaraçlarıntemelbileşenleridirvepilteda-
rikçilerinintedarikkapasitesi,otomobilüreticileri-
ninüretkenliğinibelirlemektedir.
1986yılındakurulanAWEA,şuandaTayvan'ın
enbüyükprofesyonelCNCişlememerkeziüreti-
cilerindenbiridir.Ürünyelpazesi,5eksenli,beş
taraflı,dikey,yatayvediğerCNCmakinetürlerini
içermektedir.Buürünlerözelliklebüyükölçekli
köprütipimakineleriçin,küreselpazartarafından
genişçaptatanınmaktadır.AWEAMechantronic,
özellikleAmerikaBirleşikDevletleri, Almanya,
İtalya,Türkiye,İspanya,GüneyKoreveÇin'de
mükemmelmarkabilinirliğiileson15yıldayak-
laşıkonkatıbüyümüştür.AWEAdünyaçapında
kalitelihizmetsunmaktaveşuandatümdünyada
55'tenfazlabayisibulunmaktadır.
AEGISeğikyataklıCNCtornatezgâhları,yüksek
hassasiyetlitornalamavefrezelemekompleksi
CNCtornatezgâhıdır.Makineserisi,tornalama,
yanveyüzeyfrezeleme,delikişleme,delmeve
kılavuzçekmeişlemlerinintekbirkurulumdager-
çekleştirilmesineolanak tanıyan,Cekseni işl-
eviyle birlikte 12 konumlu canlı taret ile
donatılmıştır.
GREENWAY-HCP-42Lineerkızak,müşteriseçe-

nekleriservo taret (alt taraf)olduğundaesnek
takımdüzenlemeuygulamasınasahiptir.Ayrıca
Yekseniyanfrezelemecihazıveuçyüzcanlı
takımcihazıilebirlikteolabilmektedir.
LICO-ÇokkızaklıCNC'ler,2millitornatezgâhları
içindeenuygunmaliyetliüretimtornatezgâhları-
dır.Kesimdeenfazla5takım,maksimumişçı-
karmayeteneğiiçintornalamaişlemleriüstüste
bindirilir.LICOçokkızaklımakineler,ortaölçekli
hacimlitornalamaiçinmükemmeldirveçokmilli
makinelerdenvedönertransfermakinelerinden
çokdahaesnektir.
MYLAS-DT42/52/65, takımsayısını32 takıma
kadargenişletençiftmillerveçifttaretleriledo-
natılmıştır.Taleplerebağlıolarak,alttaret,güç,
servoveyahidroliktiptaretiledonatılabilmektedir.
Yanişlemearalığınıbüyütmekiçinanataret,kar-
maşıkişlemeyimümkünkılanYekseniiletasar-
lanmıştır.
SYIC-1979yılındakurulmuştur.500'denfazlaça-
lışanıilehassastakımtutucular,kesicitakımlar,
delikişlemekafaları,açılıkafalarveaksesuarların
profesyonelbirüreticisidir.MAKTEK’teSK3Pens
adaptörünüsergiledi.
YCM-1954yılındakurulmuştur.Dikeyişlememer-
kezi,tornalamamerkezi,çiftkolonlumakinemer-
kezi, yatay işlememerkezi ve5eksen işleme
çözümlerigibiürünlerdahilolmaküzere,takım
tezgahıendüstrisiiçinözelüretimteknolojilerinde
60yılıaşkındeneyimesahiptir.
YCM,MAKTEK'teYCMUV6505eksenlidikeyiş-
leme merkezi dahil 9 makine sergiledi. YCM
UV650,tekbirkurulumlaeşzamanlı5eksenliuy-
gulamaiçinmükemmelkesmeperformansıve
yüksek doğruluk sağlar. UV650'nin önemli bir
avantajı,atölyeler,tıp,havacılıkgibiçokçeşitlien-
düstrilerdekullanıldığındaparçakalitesini,doğ-
ruluğunu ve karmaşık şekillerin ve konturların
yüzeybitirmesinigeliştirirkentaşıma,kurulumve
teslimsüresiniazaltmasıdır.12.000rpm'yekadar
dönenbir işmili vemaksimum17kWgücüyle
UV650,inceyüzeybitirişlerisağlarkenenzorlu
malzemeleriişleyebilir.
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Türkiye’ninenbüyükgalvanizliçeliküreticisiBorçelik,ürün
çeşitliliğivekalitesi,sektörihtiyacınayönelikAr-Gefaali-
yetleri,müşteriteknikhizmetleri,zamanındateslimatve
KerimÇelikmarkasıaltındasunduğuçelikservismerkezi
hizmetiileotomotivüreticilerinintercihiolmayadevamedi-
yor.Türkiye’dekiOEM’lerinbüyükçoğunluğunaçelikürün-
leri sunan şirket, otomotiv sektöründe en fazla çelik
tedarikisağlayanlidermarkakonumundabulunuyor.

Lokomotifsektörlerintercihi
Borçelik’in2021yılındaotomotivsektörüözelindeyüzde
50’lere varan pazar payına ulaştığını belirtenBorçelik
GenelMüdürüKeremÇakır,“Borçelikolarakotomotivve
beyazeşyabaştaolmaküzerelokomotifsanayilerimizin
vazgeçilmezstratejiktedarikçisiolmakadınaçalışmaları-
mızıyürütüyoruz.Bunoktadamalzemedefarklılaşıyor,ka-
liteliürünlerimiz,değişenihtiyaçlarıkarşılayabilmemize
olanaksağlayanesnekliğimizveyenilikçibakışaçımızla
markalarımızadeğerkatıyoruz.Sahipolduğumuzteknoloji
sayesindeyenimalzemelerüretmeyeodaklanıyorböyle-
likleithalikameninönünegeçmeye,ülkemizindışabağımlı
olduğualanlarıazaltmayaçalışıyoruz”dedi.

FordOtosan’danMercedes-Benz’euzanangenişmüşteri
portföyü
Borçelik’inotomotivsektörüneyöneliküretimdesektörli-
deriolduğunusözlerineekleyenÇakırdeğerlendirmesine
şuşekildedevametti:“2021yılındaTürkiye‘deüretilen
yaklaşık1milyon332binaracınyüzde80’indeBorçelik
sacıkullanıldı.Diğerbirdeyişleülkemizdeüretilenher10
aracın 8’inde Borçelik imzası var. Ülkemizdeki hemen
hementümOEM’lereçeliktedarikindebulunuyoruz.Ford,
Tofaş,Renault,ToyotaveMercedes-Benzbaştaolmak
üzerepekçokmarkaylaişbirliğiyapıyoruz.Ürettiğimiz
ürünlerdeençoktalebigövde,şasi,içaksamlar,koltukve
destek-bağlantıparçalarıiçinalıyoruz.Otomotivalanında
ençokgalvanizliçeliğeihtiyaçduyuluyor.Borçelikolarak
dabutipürünlerdesahipolduğumuzdeneyimveuzmanlık
neticesindesektördekesintisizliderliğimizisürdürüyoruz.”

Üretiminyüzde40’avarankısmıotomotiveayrılıyor
Borçelik’inmalzemedefarklılaşmakadınaAr-Ge’yebüyük
önemverdiğinibelirtenÇakır,şirketintümAr-Gefaaliyetleri
içindeönemlibirbölümünotomotivsektörüneyönelikol-
duğunusöyledi.Çakır,“Yeninesilçelikler,dahailerişekil-
lendirmevebirleştirmeteknikleriüzerineAr-Geilekatma
değerüretilebilecekpotansiyelalanlarsözkonusu.Bor-
çelikolarakotomotivsektörüneyönelikülkemizdeüretimi
olmayanyadaithaledilenyeninesilçelikleringeliştirilme-
sinden,şekillendirmeanalizlerinevepresverimliliklerinin
artırılmasınadekfarklıalanlardaprojeleryapıyoruz.Bu
projelerdedemüşterilerimizileortaklıkyapmayaveonla-

rınsüreçlerinekatkısağlamayadikkatediyoruz.Buko-
nudatümotomotivsektörütarafındanyaygınolarakkul-
lanılanmodelleme,optikölçüm,simülasyonvetasarım
yazılımlarınıkullanıyoruz.Ayrıcabualanahizmeteden
testveanalizekipmanlarınadayatırımyapmışdurumda-
yız.Üretimimizinyaklaşıkyüzde30ile40arasındadeği-
şen oranını otomotive yönelik gerçekleştiriyoruz.
Müşterilerimizedeğerkatantümürünvehizmetlerimizin
yanısıradünyanınenbüyükçeliküreticilerindenveoto-
motivsektörüsactedarikiliderlerindenolanşirketortağı-
mızArcelorMittalknow-how’ındanfaydalanıyor,ciddibir
rekabetavantajıkazanıyoruz.”

“TOGG’labirliktedahagüçlübirotomotivüretimibekliyo-
ruz”
Küreselbelirsizlikler,2022yılındayaşanançipkrizivete-
darikzincirisorunlarınınderinleşmesiilebirlikteüretim-
lerde duraklamalar söz konusu olsa da ilk 6 ayda
geçtiğimizseneninaynıdöneminekıyaslahemenhemen
benzerotomotivüretimrakamlarınaulaşılmasıüzerine
Çakır,“Senesonuiçinpazarpayıseviyemizikorumayı
planlıyoruz.Türkiyedünyaotomotivüretimiiçinkritikbir
oyuncuolmayadevamediyor.Avrupa’da4.,dünyadaise
enbüyük14.üreticiyiz.Üretiminyaklaşıkyüzde75’iihraç
ediliyorveotomotivsektörüson16yıldırihracatşampi-
yonu.Üreticilerinsonzamandaaçıkladıklarıyatırımlarve
yerliüreticimizTOGG’unseriüretimegeçmesiilebirlikte
gelecektedahagüçlübirotomotivüretimibekliyoruz”dedi.

Borçelik’tenTürkotomotivsektörünebüyükkatkı:

Türkiye’deüretilenher10aracın8’inde
Borçeliksacıvar

BorusanGrupşirketlerindenBorçelik,otomotivsektörüneyöneliksacüretimindeyüzde50’lerevaranpazarpayıile
liderliğinikoruyor.Otomotivsektöründeihtiyaçduyulansacüretimindesektöreliderlikedenşirket,Türkiye’dekiOEM’le-
rinhemenhemenhepsineçeliktedarikediyor.2021yılındaTürkiye‘deüretilenyaklaşık1milyon332binaracın,1
milyon100binindeBorçeliksacıkullanıldı.Türkiye’deüretilenher10aracın8’indeBorçelikimzasıbulunuyor.Türki-
ye’ninotomotivalanındaperformansınıdadeğerlendirenBorçelikGenelMüdürüKeremÇakır“TOGG’labirliktedaha
güçlübirotomotivüretimibekliyoruz”dedi.

KeremÇakır
BorçelikGenelMüdürü
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Kaynak,imalatsektöründegenelliklemetalyadatermoplastik
malzemelerinbirleştirilmesiiçinkullanılanbiryöntemdir.Malze-
meleriniçyapı,dirençveergimenoktalarınagörefarklıyön-
temlerilekaynakyapılmaktadır.Bunlardanbazılarıelektrot(ark)
kaynağı,tozaltıkaynağı,enerjiveışınkaynakları,katıhalkay-
nakyöntemleri,TIGkaynağı,gazaltıkaynağıveOksi-Asetilen
kaynağıdır.
Oksi-Asetilenkaynağıeneskikaynakyöntemlerindenbiridirve
halagünümüzdedekullanılmayadevametmektedir.Yakıcıbir
gazolanoksijeninyanıcıbirgazileyakılıpeldeedilenyüksek
ısıilemetalin(yadaplastiğin)eritilerekkaynatılmasıişlemine
denir.Yanıcıgazolarakgenellikleasetilengazıkullanıldığıiçin
oksi-asetilenolarakisimlendirilmiştir.Genellikle%50-%50ase-
tilenveoksijenkarışımısonucuoluşanısı3200°C’lerekadar
çıkabilmektedir.Yüksekısıileistenilenyüzeyekaynakyapıl-
masısağlanırvegenelliklemetalkaynaktelidamlatılarakarzu
edilenmiktardadolguyapılır.Boruvekanallarınkaynakişlem-
lerindehalayoğunşekildekullanılır.Elektriğinolmadığıyerlerde
dahikullanılabilmesiveekonomikekipmanlarasahipolmasıbu
yöntemidiğerkaynakçeşitlerinegöreavantajlıkılar.Mikropor’un
sunduğuoksijengazıjeneratörleriileyerindeoksijengazıüre-
timiyaparakkaynakişlemmaliyetlerinidahadaazaindirmek
mümkündür.MikroporOksijenGazıJeneratörleri-MOGSerisi,
yerindesafoksijengazıüretimiyaparakkullanıcınınoksijen
gazımanifoltunaharcayacağıdepomaliyetlerinideyoketmiş
olur.
MikroporOksijenJeneratörleriPSAyöntemiile%90ile%95arasındasaflıkdeğerlerindeveyüksekkapasitedeoksijengazıüretilebilmektedir.
Buyöntemdehavaönceliklekompresörlerilebasınçlandırılır.Basınçlananhava,içerisiözelgranülleriledoldurulmuştanklarayönlendirilir.
Buözelmalzemelerinseçimi,ayrıştırılmakistenengazınçeşidine,dayanım,kaliteveekonomiközelliklerinegöredeğişebilir.Oksijenüretim
prosesindezeolitadıverilenadsorbentlerkullanılır.Basınçaltındahavadabulunanazotgazızeolityüzeyindetutunurveoksijengazının
havadanayrıştırılmasısağlanır.PSAyöntemindebirtankoksijengazıüretimiyaparkendiğertankrejenerasyonsürecinegirer.Bellibirsüre
sonradoygunluğaulaşanzeolitgranüllerinintekrardankullanılabilmesiiçinbirincitankınbasıncıdüşürülürvezeolittarafındantutulandiğer
moleküllersistemdendışarıatılır.Busıradaikincitankınbasıncıyükseltilerekoksijenüretimioradadevametmektedir.İkincitankdabelli
birsüresonradoygunluğaulaşırvebasınçdüşürülerekaynırejenerasyonişlemibaşlatılıp,oksijenüretimitekrardanbirincitankageçmiş
olur.Budöngütekraredilerek,sistem%90ile%95oranındasafoksijeneldesiniyerindevegüvenilirbirşekildesağlarvedüşükenerjive
güvenilirkullanımkoşullarıylauygunmaliyetteüretir.

MikroporOksijenJeneratörleri-MOGSerisiile
Oksi-AsetilenKaynağı

TubaMemili–AR-GEMüdürü
BurcuAslıÖzgümüş–AR-GETeknikDokümantasyonSorumlusu





CSMETALİstanbulfirması,2011yılındaana
konusu HaddeMerdanesi, Ringler, Külçe
Kalıpları, KütükÇelik, Pellet Arabaları ve
CürufPotalarıgibisıcakdökümekonuürün-
lerinyurtiçiveyurtdışınasatışlarınıgerçek-
leştirmek amacıyla kurulmuş olan bir
uluslararasıticaretfirmasıdır.Ürünlerimizin

üretim,satışvesatışsonrasıservisilehiz-
met süreçlerindeki gösterdiğimiz takiple;
müşterilerimiznezdindefarkyaratan,daha
çok tercih edilen birmarka olma yolunda
eminvehızlıadımlarlailerlemekteyiz.Demir
çeliksektöründebüyükbirkısmınıözelima-
latkapasitesiileniteliklimakineparkuruge-
rektiren,dolayısıylaherkesinüretemeyeceği
butikürünlerimizinyanısırahaddehaneve
çelikhanelerinihtiyaçlarınayöneliknetçö-
zümlersunançokçeşitlidiğerürüngamı-
mızla birlikte hem ihracat, hem de genel
satışlarımızıherseneciddioranlardaarttır-
maktayız.Demirçeliksektörüdışındakalıp
sanayi,otomotiv,gıda,kauçukveağırsanayi
içindekalanbenzertümsektörleredefarklı
ürüngruplarımızlahitapetmekteyiz.Daha
önceki senelerde deneme siparişlerinden
fiyat/performansvekaliteaçısındanbek-
lentilerinikarşıladığınıgördüğümüzmüşteri-
lerimizinnezdimizdeanaadetleriyledevam
siparişlerinioluşturduğunugörmek;bizleribir
hayliheyecanlandırıyor,mutluvemotiveedi-
yor, yakın gelecekte pazarda çok daha
büyükbirpayasahipolacağımızınadetate-
minatıoluyor.

Özellikle H.S.S. Merdaneler ile yassı ve
uzun ürün grubunun üretimini sağlayan
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CSMETALSatışvePazarlamaDirektörüHasanCemKırali:

“Üretimvetedarikleriçokzorolanbutikürünlerisağlamanınyanısıra
2024yılınınilkyarısındafaaliyetegeçecekolanüretimtesisimizlelojistik,
terminvefiyatkonularındadamüşterilerimizeekavantajlarsunacağız”



merdanelerintedarikleriilesatışsonrasıoperasyonumuzbiziöneçıkartan
enönemliunsurlararasındagörülebilir.Üretimvetedarikleriçokzorolan
butikürünlerisağlamanınverdiğiavantajlaraekolarakyurtiçindeyapımını
planladığımızve2024yılınınilkyarısındafaaliyetegeçecekolanüretim
tesisimizlelojistik,terminvefiyatkonularındadaekavantajlareldeedece-
ğimizinvebunlarımüşterilerimizeyansıtmaktanbüyükbirmutlulukduya-
cağımızıbelirtmekisterim.

Bugünmevcutglobalşartlarınmaliyetlereolumsuzetkisihersektöriçin
malum.Dışülkeleregöre,ülkemizdebuetkilerdahadafazlayansıyor.Her-
kesmüşterilerinefiyatartışlarınıyansıtmamanınçabasıiçinde...İştebu
aşamadabizimüretimtesisimizinhayatageçmesiyle,yinebüyükbirfark
yaratacakveeniyisinisunmagayretinigerçeğedönüştürmüşolacağız.
Bütünolumsuzseyredenglobalşartlararağmenilerisiiçinçokiddialıyızve
buiddialarımızıngerçeğedönüştüğünühepberabergöreceğiz.Önümüz-
dekigünlerdegerçekleşecekAnkirosFuarı’ndabuseneiddialıürünlerimizle
9no’luholde,102no’lustandtaziyaretçilerimizibekliyorolacağız.
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Globalölçekteenerjiyeolanihtiyaçgiderekartar-
ken,ihtiyaçolanenerjininsontüketiciyesağlan-
ması için enerji kaynaklarının çıkarılması,
enerjininüretimiveçevrimi,üretilenenerjininile-
timikonularındahizmetverensektörlerinbüyü-
mesigelecekyıllardakaçınılmazolacaktır.Kocaer
Çelikyüksekmühendislik,teknolojikaltyapısıve
tasarımgücü ilebirlikteesnekaltyapıyasahip
çelikprofilüretimhatları,imalatoperasyonlarının
gerçekleştirildiğiServisMerkezivedoğaşartla-
rında korozyona dayanım için ihtiyaç duyulan
çinkokaplamaişleminigerçekleştirdiğiGalvaniz
Tesisiileyenilenebilirgüneşenerjisantrallerinin
kurulması,enerjininsonkullanıcıyailetimi,enerji
üretimtesislerinininşasıveenerjiüretimiiçinkay-
naklarınkömürmadenlerindençıkarılmasıalan-
larındaprojebazlı,butikveözelkaliteliçelikler
üretmeyedevametmektedir.Günümüzekadar
enerjisektörlerindekikatmadeğerliürünlerinpa-
yınısürekliartırırken,gelecektedeenerjiyeduyu-
lanihtiyacıngiderekartmasıveülkelerinenerji
politikalarıgereğiarzsıkıntılarıyaşanmasınıka-
çınılmazolarakgörmekteyiz.Bunedenleenerji
sektörünehizmetverentesislerimizdetaleplerar-
tarak,süreklilikarzedecektir.

Avrupa’daki enerji krizi demir-çelik sektöründe
üretimkısıtlamalarınanedenolurkenenerjiba-
ğımlılığıgiderekdahaönemlihalegeliyor.Birçok
demir-çelikfabrikasınınyaüretimiazalttığıyada

yüksekenerjimaliyetlerinifiyatlarınayansıttığıgö-
rülüyor.Budurumyüksekkalitestandartlarında,
enerjiveçevredostuüretimyapabilen,projebazlı
butiküretimlergerçekleştirebilenvesonkullanı-
cıyıhedefleyenihracatçılariçinyenifırsatlardo-
ğurmaktadır. Bu noktada enerji yoğun çalışan
Türk üreticiler de maliyet ve temin yönünden
enerjidarboğazıyaşasadaartanürüntalebiile
birlikteenerjinintemininisüreklisağlayanvekendi
enerjisiniüretebilenkuruluşlariçinönemlibüyüme
fırsatlarınınoluşacağınıdüşünmekteyiz.

KocaerÇelikolaraküretimlerimizifabrikalarımız-
dakiyenilenebilirveyeşilenerjikaynaklarımızile
gerçekleştirerek6kıtada140ülkeyeihracatyap-
maktaenerjisektöründegüneşenerjisistemleri-
ninaltyapıçeliklerini,yüksekgerilimhatlarının
çeliklerini,enerjisantrallerininkonstrüksiyonları-
nınçeliklerini,yeraltımadenlerininçeliklerinive
ekipmanlarınıüretmeklebirlikte,yapısalçelik,ula-
şım,makineimalat,tarım,gemiinşavesavunma
sanayilerinehizmetvermekteyiz.Aynızamanda
GalvanizFabrikamızınyatırımınıtamamlayarak,
Türkiye’deveAvrupa’daçelikprofilimalatı,Servis
Merkezivegalvanizkaplamaişlemlerinientegre
bir yapıda gerçekleştiren öncü tesislerden biri
olmaözelliğinitaşıyoruz.

2022yılıbaşındanitibarenküreseldüzeydeya-
şanandalgalanmalararağmenyılınilksekizaylık
dönemindeihracatımızıgeçenyılınaynıdöne-

minegöreciddiorandaartırmayıbaşardık.Yurt-
dışıdağıtımkanallarımızıngenişliği,özellikleBir-
leşikKrallık’takiiştirakimizvemevcutdepolarımız
vasıtasıylaAvrupa’dakikotalarınverdiğisınırla-
mayıiyiyönettiğimizidüşünüyoruz.İhracattakibu
güçlü kaslarımız önümüzdeki dönemde Avru-
pa’dangelebilecekektaleplerdebizlerinavantajlı
konumumuzusürdürmemizisağlayacaktır.

Resesyonendişeleriylesektördeüretimmiktarla-
rınınönemliorandagerilediğigözlenirkenbizAr-
Ge, tasarımveüretim tecrübemiz ileprojelere
özelçözümvekatmadeğerliyeniürünlersuna-
bildiğimiz için bu süreci belirlediğimiz hedefler
doğrultusundasürdürüyoruz.2022yılısonunda
A2Fabrikamıza,2023yılıortasındaA1Fabrika-
mızayenikatmadeğerliürünlerinüretimineyö-
neliksonteknolojiyikullanıpgerçekleştireceğimiz
yatırımlarileküreselrekabetgücümüzüveihra-
catımızıdahadaarttırmayıhedefliyoruz.

Yenilenebilirenerjialanındahedeflediğimizyatı-
rımlarımız da programlandığı gibi tüm hızıyla
devamediyor.Halihazırdatükettiğimizenerjinin
yüzde33’ünükenditesislerimizdeyenilebilirkay-
naklardanüretiyoruz.Devamedenyatırımlarımız
tamamlandığında,mevcut15milyonkWhkurulu
gücümüzüilketapta30milyonkWh’açıkarırken,
önümüzdekiyılınsonunakadartükettiğimizener-
jinintamamınıüretmeyihedefliyoruz.

KocaerÇelikYönetimKuruluBaşkanıHakanKocaer:

“Enerjiyeolantalepbüyümeyi
kaçınılmazkılacaktır”
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NikelPaslanmazÜrünleri
Kaliteler:304–316/310S–430
Kalınlık:0.40mm‘den–40mm‘ekadar
(430mmiçin:0,30mm’den-10mm‘ekadar)

Ebat:1000–1250–1500ve2000mmRulo1000x2000–1250x2500–
1500x3000ve2000x4000standartebatlarda
Yüzey:2B/mat–BA/Parlak–N1/Sıcak–TN/Taşlı+Naylonlu–SB/Scotch
Brite/8K–HareDesen–GözYaşıDesen

NikelPaslanmazGenelMüdürüSeherÖntaş:
“DilovasıMakineİhtisasOrganizeSanayiBölgesi’nde20.000m2 alanda

Boru-Profilüretiminebaşladık”
Paslanmazçeliksektöründe30yılıaşkıntecrübesivedeneyimlikadrosuileyeralanfirmamızınkurucusuSayın
VeliKüçükemre,ticarethayatına1960yılındaSivas’tabaşlamış,1990yılındaPerşembePazarı’ndaNikelPaslan-
maz’ıkurmuştur.DemircilerSitesi’ndepaslanmazçelikdepolarıkuranfirmamız,Dudullu’datambirçelikservismer-
kezinedönüşereksektörün lider firmalarındanbiriolmuştur.2021yılı içinyeniyatırımplanlarını tamamlamış
bulunmaktayız,zincirebirhalkadahaekleyerek,DilovasıMakineİhtisasOrganizeSanayiBölgesinde20.000m2

alandaboru-profilüretiminedebaşladık.

2020yılındaTürkiye’ninilk500sanayikuruluşuarasında yeralanfirmamızboykesme,taşlama,SB
yüzey,parlatma(8k),haredesenvegözyaşıdesendenoluşanmakineparkınısürekligeliştirmektedir.
Firmamızpaslanmazçelikgrubundanplakasac,rulosac,çubukürünlerininsatışınıyapmakta,boru-profilgrubunun
isehemüretiminihemsatışınıyapmaktadır.Bizimiçinasılolankalitedenödünvermedenülkeekonomisinekatkıda
bulunmaktır.

Paslanmazçeliksektörününöndegelenihracatçılarıarasındayız
TürkiyedışındaAzerbaycan,Kosova,Makedonya,İngiltereveKazakistan’dakişubelerimizgenişstoklarıylametal
marketolarakhizmetvermektedir.NikelPaslanmazÇelik,paslanmazçeliksektörününöndegelenihracatçılarından
biriolarak50’denfazlaülkeyepaslanmazçelikihraçetmektedir.PaslanmazÇelikkullanımıkolay,hijyenikvede
dayanıklıbirürünolmasısebebiyletercihedilebilirliğibirhaylifazladır.2020yılındabaşlayıptümdünyayıetkisi
altınaalanpandemideTürkiye’dedeçelikçilerçalışmış,güçlüyapılarınıortayakoymuşlardır.Sürekliartanfiyatlar
venakliyefiyatlarındakiartışsebebiyleüreticilerzordurumdakalmıştır.Bunarağmen2021yılındaülkelersalgından
kurtulurkenpaslanmazçeliğetalephızlatoparlanmakta,yılbazındatüketimmiktarının%10artmasıbeklenmekte-
dir.

AmbalajŞeklimiz
Pakettasarımlarımızkalitelerinegöreayrılmıştır.304KaliteMavi,430KaliteSiyah,316KalitePembe/Kırmızı
olarakhazırlanmaktadır.TümpaletlerimizısıyadayanıklıveISPM15kalitestandartlarınagöreişlemgörmüştür.

NikelPaslanmazolarakÇelikServisMerkezi(ÇSM)hizmetlerideveriyorsunuz.Bizlereboykesmevediğerhatlarınızdanbahsedermisiniz?

Haberindevamıbirsonrakisayfadadır





Haber24
SAYFA Ekim

2022

NikelPaslanmazolarakCovid19’a karşıalmışolduğunuzönlemleriniz
neler?Busürecineşekildetamamlıyorsunuz?Üretimlerinizdeyavaşlama
veyaaksamalarmeydanageliyormu?

Covid-19’untümdünyayısarstığıdönemdekoşullarzordu,bukoşullara
adapteolmakzordu.Üretimyapmak,ofisortamındaveyauzaktanbağlantı
sistemiileçalışmakherkesgibibizidezorladıancaktümbuzorlukoşullara
rağmentümçelikçilerçalıştıveekonomiyekatkıdabulunarakgüçlüyapıla-
rınıortayakoydular.

Mevcutyatırımlarınız, ileriyedönükprojevehedeflerinizhakkındabizleri

bilgilendirebilirmisiniz?

2021yılıiçinyeniyatırımplanlarınıtamamlamışbulunmaktayız.Zincirebir

halkadahaekleyipDilovasıMakineİhtisasOrganizeSanayiBölgesi’nde

20.000m2 alanıBoru-Profilüretimimizinmerkezihalinegetirerekmakinepar-

kımızısürekligeliştirmekteyiz.

BoruProfilHattı

ParlatmaHattı BoyKesmeHattı

SBveTaşlamaHattı DilmeHattı
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ÇıkrıkçıoğluailesitarafındankurulanMetalsacTicaretveSanayiAŞ,1972
yılındanberiçeliksektöründehizmetveriyor.Kaliteyi,ayrıntıyı,güvenive
paylaşımıticarifelsefeolarakbenimseyenfirma50yıldırsüregelenbaşa-
rısınıdabukriterlerleifadeediyor.“Hizmetteayrıntınınnekadarönemliol-
duğunun,sattığımızürünlerdeisekaliteninvazgeçilmezolduğununbilinciyle
güveninsarsılmadığıbirfirmaolarakbugünekadargeldik.”
Firma,demirçeliksektörününyanısıramadencilik,inşaatvegenelantrepo
sektörlerindedeyenilikçiyatırımlarlabüyümesinisürdürüyor.
Çelikservismerkezi
MetalsacTicaretveSanayiAŞ,İstanbulKartal’dakifabrikasındaçelikservis
merkezihizmetiveriyor.Firmaenuygunşartlarveyüksekkalitesinedeniyle
tercihediliyor.

Boykesme:
-0.20mm-25mmarasıkalınlıklardasıcak-soğuk,galvanizrulosaclar,
-30-35-40-50mmkalınlıkta cobbleplate, coil box rulolarındoğrultulup
plazmakesimi,
-2500mmmaksimumruloeni
-15metremaksimumboyistenilenölçüdekesimi
.-Paslanmazkromnikelmaksimum20mmkalınlık2500mmgenişlik

Dilme:
-0.30mm-15mmarasıkalınlıklardasıcak-soğukvegalvanizsilislirulosac

S235-275-355–28MN6–DP600–DP800–X50-X60-X70-CK45-60-70
vs.sertlikterulolaraişlemyapılmaktadır.
-2200mmmaksimumenruloistenilenölçüdedilinir.
-Paslanmazkromnikeldilmemaksimum12mmkalınlık2200mmgenişlik
İççapgenişliği800-1000mmgibirulolarıistenileniççaptakesme–dilme
veyaküçültmeyapılmaktadır.
Ağırtonajlırulolaraişlemyapılmaktadır.

MetalsacTicaretveSanayiAŞ,
50yıldırgüveninvekaliteninadresi
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SonAdım,baştaekstruzyonveyassımamullerolmaküzerealüminyumüreti-
cilerineikincilhammaddekullanımhedeflerineulaşabilmeleriiçinistenilenkali-
tedegeridönüştürülmüşingotlarsunuyor.
SonAdım,çoğunluğutüketimsonrası(PostConsumer)alüminyumprofilolmak
üzereiçvedışpiyasadantedarikedilençeşitlialüminyumhurdalarıDüzce’deki
ayıklamaveergitmetesisindegerikazanarakikincilalüminyumingotlarüretiyor.
SonAdımGeriDönüşümTicaretMüdürüCihanGeliş,konuileilgiliaçıklama-
sında;“Dahaöncekarşılaştığımızağırmetalkontaminasyonuvemanuelayık-
lamanınsaflıkveişlemekapasitesiaçısındansınırlıkalmasısorunlarınaçözüm
olarakX-TRACT™makinesineyatırımyaptık.Makinemizkurulmadanönceaylık
3.000tonüretimkapasitemizinaltındakalabiliyorduk.Ayrıcaistenmeyendiğer
metallerinvealüminyumalaşımların,hurdadangerekendüzeydeayıklanama-
yaraksıvımetalekarışımasınedeniyleüretimkaybıyaşanabiliyordu.Alaşımda
oluşansafsızlıklarıgiderebilmeküzeredahasafgirdimalzemeteminiyoluna
gitmiştikancakbuyöntem,maliyetlerimiziarttırmanınyanısıragirdiçeşitliliğimizi
dekısıtladı.Busıkıntılarımızı,X-TRACT™makinesiileçözerekgirdihurdamal-
zemeninkalitesindenveyadiğermetalkontaminasyonundanbağımsızolarak
X-TRACT™makinesindençıkanüründeyüksekkaliteyistabilhalegetirebildik.
Böylecesaflıkdüzeyiniveürünkalitesiniönemliölçüdeiyileştirmeyi,müşteri
memnuniyetiniarttırmayıveişletimmaliyetleriniazaltmayıbaşardık”şeklinde
açıkladı.
Profil,levhavealüminyumiçecekambalajhurdalarınıkendialışımlarıiledeğer-
lendirebilmeyevegeridönüştürebilmeyebaşladıklarınadeğinenCihanGeliş;
“X-TRACT™makinemizilekarışıkhurdalardandeğerlivegeridönüştürülebilir
malzemelerigerikazanabilmeyivebuyollasafhurdaisrafınınönünegeçebil-
meyibaşardık.Bugünminimum2.900ton/aymaksimum3.100ton/aygibibir
üretimgerçekleştirebiliyoruz”diyebelirtti.

“Hammaddeteminimizdahakolaylaşırkenartıkiçpazardandahafazlahurda
malzemealabiliyoruz”
SonAdım,2021yılıveöncesindegirdimalzemeolanalüminyumprofilhurda-
sının yüzde 95’e yakın bölümünü yurtdışından ithal ederek sağlıyordu. X-
TRACT™makinesininkurulumundansonraiçpiyasadanhurdamalzemealımını
arttırabildiklerinibelirtenCihanGeliş;“Makinemizinkurulumundanönceişlene-
cekmalzemeninkaliteliolmasınısağlayabilmekadınayineTOMRAmakineleri
ileyurtdışındaayıklanmışdahayükseksaflıktakihurdalarıfarklıülkelerden
teminediyorduk.Makinemizinkurulumundansonrakontaminasyonlardanba-
ğımsızolarakheralüminyumhurdasınıkendibünyemizdeayıklamaözgürlüğü-
müzsayesindeoperasyonvemaliyetlerimizidahakolayyönetebiliyoruz.2022
yılınınilkaltıayınabaktığımızdagirdimalzemelerinyüzde40’ınıiçpiyasadan
alarak,yüzde60’ınıiseithaledereksağladık.İçpiyasadanmalzemetedarik
oranınıgelecektedahadaartırarakyerelkaynaklarımızıdeğerlendirmeyiamaç-
lıyoruz”dedi.

Ayıklamateknolojilerisayesindetemizalüminyum
CihanGeliş,dahaönceiçpiyasadanteminettiklerimalzemelerinelleayıklan-
dığınadikkatçekti;“TOMRAX-TRACT™makinemizinsağladığıavantajlarile
malzemeedindiğimiztedarikçileribuzorluayıklamasüreçlerindenkurtardık.Bu
sayede tedarikçilerimizdendahayüksek tonajda,dahakolay işlenen,daha
uygunfiyatlımalzemesağlayabiliyoruz.Örneğinaylık50-100tonhurdamal-
zemesağlayanbirtedarikçimiz,150-200tonürünsunmayabaşlayabildi.”

“Teminedilenmalzemeninkullanımoranı,yüzde20’denyüzde80’eyükseldi”
Alüminyumüretimsürecindedoğrualaşımkarışımınıbulmakgüçolduğundan
tümsafsızlıklarıveyabancımaddeleriayıklayaraküretimsırasındaoluşabilecek
problemlerinönünegeçmekçokönemli.Siparişegörebenzertürleri,belirlioran-
lardakarıştırarakfırınlardaergitilensıvımetaller,kalıplaraalınarakdonduruluyor.

SonAdım,TOMRAX-TRACT™ile
alüminyumgeridönüşümündesürdürülebilir

yüksekkaliteyeulaştı
AlüminyumgeridönüşümalanındaTürkiye’ninönemlifirmalarındanolanSonAdım,2021yılısonundanbuyanakullandığı
TOMRAX-TRACT™makinesisayesindealüminyumprofilhurdalarındaneldeettiğiyükseksaflıktakiingotlarilehemürünkap-
asitesinihemdekalitesiniartırıyor.Böylecealüminyumekstruzyonveyassımamulsektörüiçindahasürdürülebilirhedeflerbe-
lirliyor.

SonAdımGeriDönüşümTicaretMüdürüCihanGeliş
TOMRARecyclingSortingBölgeSatışMüdürüOralÇimsöken

Haberindevamıbirsonrakisayfadadır
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Dökümsonrasındakimyasalvefizikikontrolleriyapılanürünlerdeherhangibir
alaşımproblemiyaşanmasısözkonusuolursasüreçbaşadönüyor.Budabüyük
birzamanvemaliyetkaybıanlamınageliyor.CihanGeliş,konuileilgiliolarak;
“TOMRAX-TRACT™makinemizikullanmayabaşladıktansonramüşterilerimizin
gerekliürünbileşiminikarşılamalarınavedahaazbirincilmalzemekullanmala-
rınayardımcıolandahayüksekkaliteliingotlarsunabiliyoruz.Dolayısıylamaki-
nemizdeayıklandıktansonradökümhaneyegidecekürünlerdehiçbirsıkıntı
yaşamıyoruz.Buanlamdadünyastandartlarınıyakaladık.Dünyagenelindeki
verileregöreoptikayıklamamakineleriileayıklamayapanbirtesis,ürettiğiikincil
alüminyumürününminimumyüzde40ilamaksimumyüzde90’ınıhurdadan
eldeediyor.Biz,bukonudayüzde80seviyelerineulaştıkvebu,oldukçaiyibir
rakam.Optikayıklamamakinesiolmadanbuoranlar,sadeceyüzde20-30civa-
rındakalıyor”şeklindebelirtti.

“Süreçlerkolaylaştırıldı”
Gerçekleştirilenhassasayıklamasürecisayesindemüşterilerininihtiyaçduy-
duğualaşımırahatlıklasağladıklarınadeğinenCihanGeliş;“Makinemiz,müş-
terimizin ihtiyacına göre programlanabildiği için daha fazla esneklikten
faydalanıyorvehangiürününgerikazanılacağınıseçebiliyor.Bumalzemeleri
sunabildiğimiziçinmüşterilerimiz,nihaiüründe(profilveyayassımamuller)daha
önceyüzde20ila30oranındaikincilalüminyumkullanımınıhedeflerkenşimdi
yüzde50-60oranlarınaulaşmayabaşladılar.Şuanmüşterilerimiz,sadecebizim
sunduğumuzürünlerikullanarakbirincilalüminyumyadaherhangibirekstra
katkımalzemeolmaksızınikincilalüminyumdanprofilüretebiliyorlar.Böylece
karbonayakizideazalıyor.Müşterilerimizin,üretimkayıplarıazaltıldığıiçinüre-
timkapasitelerideartmışoluyor.Örneğin6800ton/ayüretimkapasitesiolanbir
tesis,TOMRAX-TRACT™’deayıklananmalzemeninardından9.000ton/ay’a
çıkabildi”dedi.

“Üretimartışımızilecirosalhedeflerimizreelizeoldu”
CihanGeliş;“2021yılını534milyonTLcivarındabirciroiletamamladık.2021
ciromuzlaTürkiye’ninenbüyük1000sanayicifirmasıarasındayeralıyoruz.Ta-
mamengeridönüştürülmüşhurdadanalüminyumüretimindebulisteyegirebilen
ilkfirmaoluyoruz.YeniX-TRACT™makinemizinürünkalitemizvekapasitemize
katkısısayesindebuyıl,ikikatıbüyümeile1milyarTLcirohedefliyoruz.Haziran
başıitibariyle500milyonTLciroyuzatensağladık.Yaniyılınilkyarısındahe-
defimizideyarılamışolduk”diyebelirtti.

“Karbonayakizimizazaldı,çevreselkatkısağlandı”
Alüminyumürünlerinüretimindesadecebirincilmalzemekullanılırsakarbon
emisyonlarıyükselirkentüketimsonrasıürünleringeridönüşümüsağlandığında
çokdahadüşükkarbonetkilerigörülüyor.Yanitüketimsonrasıalüminyumprofil
gibihurdalarıayıklamak,karbonetkileriniazaltmayayardımcıoluyor.Cihan
Geliş;“Bununoptikayıklamamakinesiolmadansağlanmasımümkündeğil.X-
TRACT™ileyaptığımızüstünyabancımaddeayıklamasısayesindeistemedi-
ğimiztümmalzemelerinfırınagirmesiengellendiğiiçinoluşankirliliklerdeazaldı.
Bunedenlehemdahayükseküretimkapasitesisağladıkhemdedoğalgazsar-
fiyatınıazaltabildik.Dahakirlimalzeme,dahaçokcürüfoluşumunanedenoluyor.
Cürüfoluştuğuzamanfırınıısıtmakdahazorlaşıyor.Budadahafazladoğalgaz
sarfiyatı,forkliftlerinveişmakinalarınındahaçokçalışmasıvedahafazlaatık
oluşumuanlamınageliyor.Makinemizilesağlananverimliayıklamatehlikeliatık-

larımızın,yüzde70azalmasısağladı.Karbonayakizimizise0,00002Kg/Türk
lirası”diyor.

“Farklıürüngamlarıileihracatpotansiyelimiziortayaçıkartıyoruz”
SonAdım,X-TRACT™makinesinikullanımlarınınardındanalüminyumprofilve
levhaiçinikincilalüminyumingotüretimininyanısırafarklıürüngruplarındada
yükseksaflıksağladı.X-TRACT™makinesiileeldeettikleriürünkalitesivekap-
asitesiileihracatyolunuaçtıklarınıbelirtenCihanGeliş,geçmişteihracatyap-
mazken2022’deşuanakadar12.5milyondolarlıkihracatgerçekleştirdiklerine
dedeğindi;“FransaveAlmanyabaştaolmaküzereAvrupaülkelerindekialü-
minyumiçecekambalajıüretenfirmalaraihracatyapmayabaşladık.İhraçedilen
ürünlerimiziçinkullandığımızhurdalardaTOMRAX-TRACT™makinesinde
ayıklanıyor.”
TOMRARecyclingSortingBölgeSatışiMüdürüOralÇimsökenisekonuylailgili
olarak;“TOMRAolarakalüminyum,elektronikatık,ömrünütamamlamışaraç
gibihemenhementümmetalgeridönüşümüalanlarındafaaliyetgösterenfir-
malaraoptikayıklamateknolojilerimizvemakinelerimiziledeğerkatıyoruz.Sen-
sör bazlı optik ayıklama makinelerimiz ile hurdaları temizleyip içerisinden
istenmeyenmalzemeleriayıklayabiliyor,metalleribirbirindenayırabiliyor,karışık
metalhurdakütleleriiçerisindenbakır,pirinçgibideğerlimetalleriayıklayabili-
yoruz.TümbuuygulamalardaenüstseviyeayıklamayısağlayanX-TRACT,FIN-
DERveCOMBISENSEmakinelerimizledünyagenelinde15yıldırsektördeki
birçokliderfirmaylaçalışmalarımızdevamediyor.SonAdımgibiTürkiye’deala-
nındaliderfirmalarındabukonudayatırımyaparakglobalstandartlaraulaştığını
görebilmekbizleriçokmemnunediyor”diyebelirtti.
TOMRA’nıngeliştirdiğiyüksekhassasiyetliXrayTeknolojisi,Duo-LineTeknolojisi
veÇokYoğunlukluKanallariledonatılmışolanyeninesilX-TRACT™,çokçeşitli
metaluygulamalarındakienhassasmalzemekarışımlarınıbileyüksekhassa-
siyetvegüvenilirlikleayıklıyor.Maksimumverimlilikseviyeleriveenkalitelinihai
ürünler,iyiyapılandırılmışİkiliİşlemeTeknolojisi’ninveözelyazılımınmükemmel
etkileşimininsonucuoluyor.YenientegreACTkullanıcıarayüzü,düzenlikontrolü
mümkünkılankritikbilgilerivegerçekzamanlısüreçverilerisağlıyor.Buüstün
özellikleriylesektördeençoktercihedilenürünkonumundabulunuyor.
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Yuvarlakobjelerindahakolayvedahabasit
birşekildehareketettiğininhepimizfarkında-
yız.Fakatbobinstoklamadaistiflemesıra-
sında yüksek standartlar ve güvenlik
neredeysedikkatealınmamaktadırzirabir-
çokdepodaheranhareketedebilecekton-
larca ağırlıktaki bobinlerin stoklanmasına
rağmenişçilersürekliaynıişiyapmakduru-
mundakaldıklarıiçindikkatleridağılmaktadır.
Unutulmamalıdırki,bobinlerdearabalardaki
gibigelişmişfrensistemimevcutdeğildir.
Bunusonucuolanölümcülkazalarıengelle-
mekiçin,bobinlerindepolanmasıvenakliyatı
sırasında,istenilenyüksekkalitestandartla-
rınaparalelolarak,güvenlivehasarsızstok-
lamaya olan gereksinimde artmıştır. Bu
yönelimdeenbüyükpayotomotivsektörünün
ihtiyaçlarınaaitolmaklabirlikteincesacların
kalite gereksinimi için de hızlıca artan ve
devamedenbirsüreçvardır.İyibirstoklama
sistemi,hemkalitedeartışhemdeçalışanlar
içingüvenlibirçalışmaortamınınoluşmasını
sağlar.

3STeknik’inTürkiyetemsilciliğiniyürüttüğü
KLPLankhorstfirmasınınsonyıllardageliş-
tirdiğiflexiblerulostoklamasistemiRollstop,
Türkiye’dedepekçokfirmatarafındankulla-
nılmaktadır.
KLPLANKHORSTRollstopSistemi

KlpLankhorstRollstopSistemiilesizemak-
simumderecedeesnek,değiştirilebilirvegü-
venli bir stoklama sistemi sunmaktadır.
Rulolarınız3sırayakadarüstüstestoklana-
bilir.

Rollstopsistemi4basitparçadanoluşmakta-
dır:ray,bağlantıelemanı,spacervetakoz.
Budörtparçanınkurulumuçokbasitbirşe-
kildeyapılmaktadır.Rollstopsistemindebu-

lunanraylarınözelyuvalarıbulunmaktadırve
takozlarıbuyuvalarüzerineyerleştirerekha-
reketettirilebilir.Takozlararasındakimesafe
bobinlerinizinçapınagörekolaycaayarlana-
bilir.

RollstopSistemininÖzellikleriveAvantajları:

•Takozlarınileri-gerihareketiçokkısamesa-
fedeyapıldığıiçin,stokalanınızıoptimumşe-
kildekullanmanızısağlar.

•3katakadar%100güvenlistoklamasahası
kullanımımevcuttur.
•Tahtavedemirtakozlaragöredahafazla
rulostoklamaimkânısağlar.
•Stoklananrulolardasıfırmarkalamamev-
cuttur.
•Çelikprofilihtiyacıyoktur.
•Sistemiyeremonteetmeyegerekyoktur.
•Rulolardandökülenyağtoplanarakfabrika
içikirlilikönlenebilir.
•Tekseferliktir.

GüvenliveDahaAzHasarlıBobin
StoklamaSistemleri
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Eurofertarafındanyapılançeliktüketicisisektör-
lerinfaaliyetlerindekibüyümeyeilişkintahminlere
göre;
•2022yılındayalnızcaotomotivveevaletlerinin
üretimlerindedaralmabeklendiği,
•2021yılında%7.7büyüyeninşaatsektörünün
2022'de%5.3ilebüyümeyedevamedeceği,
•2021yılında%15.3büyüyenmakinesektörünün
2022'debüyümesinin%3.2seviyesindekalacağı,
•2021'de%3.4oranındabüyüyenABotomotiv
sanayinin2022'de%-0.5oranındadaralmasının
beklendiği,
• 2021'de%10.6oranındaartışgösterenboru
sektörününfaaliyetlerinin,2022yılında%3ilebü-
yümesinisürdüreceği
tahminediliyor.

Yılınilkyarısında,çelikürünleriticaretinde21

milyondolarnetihracatçıpozisyonundabulu-

nan Türkiye, Ocak-Temmuz döneminde 479

milyondolarnetithalatçıpozisyonunageçti.

Yılınilk7aylıkdönemindeTürkiye'ninnetçelik

ithalatçısıpozisyonunageçmesinde,Temmuz

ayındaağırlıklıbirşekildeyassıçelikürünlerin-

denkaynaklıolmaküzere,toplamda483mil-

yondolar tutarındanet çelikürünleri ithalatı

yapılmışolmasıetkilioldu.

TemmuzayındaTürkiye,çelikürünlerinde
netithalatçıkonumunageçti

Eurofer:2022'deABotomotivsanayi
%-0.5daralacak
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KAPAKHİKAYESİ:TemizÇeliğinİzinde
Hindistan’dakibüyüyenikin-

cilçeliksektörüdevletin2030yı-
lınakadar300milyonton(MnT)
çelik imalatıoluşturmahedefine
ulaşmapotansiyelininesaslıkanıtı
niteliğindebulunmaktadır.

Eğer300MnThayaligerçek-
leşecekse, ikincilüreticilerinha-
yati bir rol oynamalarının
gerekeceği konusunda hiçbir
makul kuşku mevcut bulunma-
maktadır, bazı tahminlere göre
sektörün2030yılınakadarolan
katkısı2030yılınakadar120ila
130MnT’a artmak zorunda ola-
caktır.
Diğerbelirli tahminleregöre ise,
mevcutonyılınbitmesiilebirlikte

toplamçelikimalatkapasitesinebütünleşiksektörünkatkısıHindistan’dakitoplam
yıllıkçeliküretimindeşuandaki%50civarındanyaklaşıkolarak%65civarınayükse-
lecektir.

Şirketbirleşmeleriveşirketsatınalmalarınınvebütünleşikoyuncuların
kapasiteinşamodernizasyonprogramlarınındalgasıhesabakatıldığındabile,halen
çelikkapasitesininyaklaşıkolarak%35kadarı2030yılındansonraikincilüreticilere
düşecektirvebuda100MnT’ningayetüzerindebirrakamatekabületmektedir.

Bütün Hindistan İndüksiyon Fırını Birliği (AIIFA) kıdemli bir görevlisi
Steel360’aşunlarısöylemektedir:“Ülkede1.200’ünüzerindeindüksiyonfırını(IF)bi-
rimlerimevcutbulunmaktadırvebubirimlerkuzeydeJalandharveLudhiana,doğuda
DurgapurveRaipur,batıdaPuneveThanevegüneyedoğruiseözellikleTamilNadu
veAndhraPradeshbölgelerindeyoğunlaşmışdurumdabulunmaktadırlar.ÇelikBirlik
Bakanlığıtarafındanyürütülenbirçalışmayagöre,madeneritmefırını-temeloksijen
fırınıkapasitesi(BF-BOF)çelikimalatı2017-2018maliyılında(2018maliyılı)55.27
MnTdüzeyindegerçekleşmiştirveelektrikliarkfırınlarınınkapasitesi(EAF’ler)ise
40.23MnTdüzeyindeveelektrikIF’lerinise42.47MnTdüzeyindemeydanagelmiş-
tir.

Hindistan:IF’dekiBağımsızÖrnek
Buyüzden,Hindistançelikendüstrisininbenzersizözelliklerindenbirtanesi

deIF’leryoluylabüyükölçeklerdeçeliküretimidirvebubağlamdadevasakömürbazlı
doğrudanindirgenmişdemir(DRI)altyapısıunutulmamalıdır.Veülkeninçelikkapasi-
tesinininşaedilmesineIF’lerinkatkısıendüstrininbütüntabakalarındakabuledilmiş
bulunmaktadır.

ÇelikimalatıiçinkullanılanIF’lerinmuhteliftürleriortafrekanslıveyüksek
frekanslıfırınlardır.Yumuşakçelik,paslanmazçelikvedüşükveyüksekalaşımlıçe-
liklerdebufırınlardanüretilebilmektedirler.Kullanılanhammaddelerçelikeritmehur-
dasıveDRI’dır.Alaşımelementlerigereksinimleregöreilaveedilmektedirler.

HindistanyumuşakçelikimalatıiçinIF’lerikullananilkvebelkidetekülke
konumundabulunmaktadır.Aslınabakılacakolursa,önemlibirOdishamerkezliçelik
üreticisininsöylediğinegöre“EAF’lerşimdibironyıldıryapısalkalitedeyumuşakçelik
imalatıişindekullanılmamaktadır.Uzunürünleriçinyapısalkalitedeyumuşakçelik
yığınlarıindüksiyoneritmefırınları(IMF’ler)ileimaledilmektedir.PekçokEAFbirimleri

deIMF’lerikurmuşbulunmaktadırlar”.

IF’lerÖnPlanda
IFEAF’agörebirkaçteknikavantajasahipbulunmaktadırvebunlaraelek-

trikşebekesinedüşükgereksinim,nispetendahatemizişlemvedahaazçevreyle
ilgiligiderler,yüksekverimler,dahadüşükdemiralaşımlarıtüketimi,elektrotlaraatfe-
dilenhiçbirmaliyetinsözkonusuolmaması,dahaazsermayegiderivedahadüşük
miktardaalangereksinimleridâhilbulunmaktadır.

Megatherm’inİdariMüdürüSatadriChandaIF’lerinarkfırınlarınagöre
gereksermayegiderivegerekseişletimselgideravantajlarıbulunduğunusöylemek-
tedir.KalkütamerkezliMegathermşirketimetalısıtmavemetaleritmeekipmanları
konusundauzmanlaşmışbulunmaktadırveYeşilserisini2017yılındaişletimesok-
muştur.Chanda’nıngözlemlerişuyöndedir;“Birindüksiyonbazlıçelikeritmetesisinin
kurulmasıdahaazzamanalıyor.Bununlabirlikte,arkfırınlarındaçeliğidahafazlara-
fineetmekmümkünbulunmaktadır.Herikiçelikimalatısürecidekendibenzersizge-
reksinimlerineveavantajlarınasahipbulunmaktadır.”

Teknikavantajlarındanbazılarıbanyoçalkalamasürecininözelliklerinden
dolayıherhangibirzamandailavemaddelerinyüklenmesiiçinIF’lerinuygunolması,
düşükyükvesıfırtitremeparazitive,elbetteki,nispetendahabasityöntemleraracı-
lığıylabaşarıyaulaştırılmışbulunanotomatikleştirilmişuygulamalardır.

Elektrikliindüksiyonfırınımetalieritmekiçinelektrikakımlarıkullananbir
eritmefırınıtürüdür.IF’lerminimumerimekayıplarıileçokçeşitlieriyiklerialaşımlama
veeritmeiçinidealbulunmaktadır;bununlabirlikte,metalinçokazarındırılmasımüm-
künbulunmaktadır.

IF’ninağırbasanprensibielektromanyetikindüksiyonveJouleetkisine
dayananiletkenmalzemeleriçintemassızbirısıtmabiçimiolanindüksiyonısıtması-
dır.

Elektromanyetikindüksiyonprensibiniaçıklarken,bütünleşikbirçelikte-
sisindenkıdemlibirelektrikmühendisişunlarısöylemektedir;“Isıtılacakolannesneye
enerjitransferielektromanyetikindüksiyonyoluylameydanagelmektedir.Değişken
birmanyetikalanayerleştirilenherhangibirelektrikselolarakiletkenmalzemeindük-
siyonakımlarıolarakadlandırılanendüklenenelektrikliakımlarınyeridirvebudaso-
nuçtaJouleısıtmasınayolaçmaktadır.Jouleısıtmasıbiriletkenyoluylaelektriklibir
akımıngeçişininısıyıaçığaçıkardığıişlemdir.Üretilenısıtelinelektriklidirenciileçar-
pılanakımınalanınaorantılıdır.Bütünmetaleritmeelektriklifırınlarıelektrikenerjinin
ısıyatransferedildiğiyöntemleregörepekçokgrubaayrılmışbulunmaktadır.Bunlar-
danbirideIF’lerir.”

“IF’lerde”diyedevameder;“elektromanyetikindüksiyonmetaliısıtmak
içinkullanılır.Birincilbobine(indüktöre)tedarikedilenbiralternatifakımbobinetrafında
değişkenbirmanyetikalanoluşturur.Bununkarşılığında,değişkenmanyetikakışikin-
cildevredeki(metalikyük)elektromanyetikbirgücüindüklendirirvebusayedemetal
üzerindeoluşanalternatifakım(AC)ileeritilir.”

IF’lerinüçtemeltürüpiyasadamevcutbulunmaktadır,fakatelektrotlarbu-
lunmadığıiçinvekarbonbakımındançokdüşükolançeliklerieritmekmümkünolduğu
içinçekirdeksizfırınlardemirlimetalürjidetercihedilmektedirler.

Mühendisinverdiğibilgiyegöre,“Arklarınbulunmamasımetalingazlarba-
kımındançokdüşükolmasınıteminetmektedir.Alaşımlıilaveleryalnızcaönemsiz
miktardaoksideolmaktadırvefırınüretkenliğiyüksekçıkmaktadır.”

SAYFANO:36/Ekim2020/STEEL360INDIA

Makalenindevamıbirsonrakisayfadadır

SwarenBederkar
Kıdemli Genel Müdür / Metalürji Projeleri, 
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ÇekirdeksizFırın
ÇekirdeksizIFbirgüçtedarikbirimi,dönüştürücü,çevirici,kapasitörbankıvealet
içinşarjbirimindenoluşan,potaolarakdabilinen,ateşedayanıklıbirkabasahiptir.
Bobininsıcaklığınımuhafazaetmekiçin,birsoğutmasistemideteminedilmiş
bulunmaktadır.Fırınnormalolaraküçfazlı,yüksekvoltajlıbirgüçkaynağından
beslenmektedir.Akımbobindengeçtiğizaman,ısınmasınısağlayanvemalze-
meninerimesiilesonuçlananşekildemalzemedeendüksiyonakımlarıoluşturan
elektromanyetikalanınoluşmasınasebepolur.Frekansınormaldeğerdençok
dahayüksekbirdeğerearttırmakiçinbirçeviricikullanılır.

Bundanbaşka,alettereaktifgüçtelafisiiçinbirkapasitörbankıtemin
edilmektedir.Sabitbiryükdüzenlemesinieldeetmeküzere,çeviriciakımrezo-
nansfrekansındanyararlanır.Butürdenfırınınbobinispiralbirbobinesarılmış
olanağıryükveyüksekiletkenlibakırtüplerihtivaetmektedir.Bubobinçelikbir
kabukiçindekapalıdırveısınmasınıengellemekiçin,manyetikkurumakullanılır
ve,çoğudurumda,susoğutmalıdır.

Isıtmamaksatlarıiçinistenilenseviyedevoltajvefrekanseldeetmek
için,imalatgereksinimlerinegörebumiktarlarıdeğiştirenbirgüçdevresikullanılır.
Frekansarttıkça,fırınıngücüdedahaaztürbülansilebirlikteartmaktadır.

Butürdenfırınnoktaalaşımlarınınvehersınıftandemir,çelikvepek
çokbaşkademirsizalaşımlarıneritilmesiiçinözelolarakkullanılmaktadır.

Ayrıcabanyoiçerisindekicanlısıcaklıkkontrolüvekontrollüeritmede-
veranınedeniyletahsisetmeveyenideneritmemaksatlarıiçindeelverişlibu-
lunmaktadır.

İşletimselAsılMesele
IFvasıtasıylayumuşakçelik(MS)üretimisırasında,girdimalzemelerininkimyasal
analiziaçısındanbazıbelirlitedbirniteliğindekiönlemlergereklibulunmaktadır.
Pekçokbanyonumunetestleriyapılmaktadır.

Öncelikle,girdimalzemeleri%50’yekadardoldurulmaktavesonra-
sındabanyonumunesininanalizibelirlimetaliklerinilavesiileilavekimyasalbi-
leşimiçinyapılmaktadır.Eğerbanyonumunesindeyüksekyüzdelerdesülfür,
karbonvefosforbulunuyorsa,yüklenenmalzemenindemiriçeriğigeliştirilir.

Eritmeişlemininyaklaşıkolarak%80’itamamlandığızaman,banyo
numunesiilaveanaliziçinnihaiaşamadaolarakkabuledilmektedir.Eğeryükle-
nenmalzemededüşükmiktardakarboniçeriğimevcutsa,budurumdanumuneye
pikdemiriilaveedilir.Silikonvemanganezinoksidasyonusüngerdemirikullanıl-
maksuretiyleyapılırvebuişlemayrıcayüklenenmalzemedekisülfürvefosfor

içeriklerininortadankaldırılmasınayardımcıolurvebuşekildeçeliküretimiiçin
izlenebilirunsurlardasüngerdemirikullanılarakkontroledilebilmektedir.

Bunedenle,süngerdemiriIFçeliğininkirliliklerininazaltılmasındaçok
önemlibirroloynamaktadır.Temelproblemkesinlikleişleminiçerisindeerimişbir
metalarındırmaaltyapısınınmevcutbulunmamasıdır.

BirIF’ninsonçıktısısıvıçeliktir:elbetteki,kaliteişlemiçinkullanılan
hammaddelerintürüveçelikuyumunabağlıbulunmaktadır.

Eğersıcaklıkkontroledilmeyecekolursa,budurumdaateşedayanıklı
olankaplamadayıpranmayanedenolabilirvenormaldendahafazlaenerjitüke-
tecektir.

IFyolundakigüçetkililiğikonusundakiyorumlarınıdilegetirirken,Kal-
kütaJadavpurÜniversitesindenbirelektrikmühendisiöğretimgörevlisişunları
söylemektedir;“Eğersıvıçelikgereksizbirbiçimdeaşırışekildeısıtılacakolursa,
güçtüketimikatlanarakartar.Aşırıısıtılmışsıcaklıkderecesinesıvıçelikbirkalıp
makinesinetransferedilirkençelikbileşimivesıcaklıkkaybınadayanarakkarar
verilir.Buyüzden,aşırıısıtmadandolayıenerjikaybınıendüşükdüzeyeindirmek
üzere,enerjisağlamakiçingeneldebirgüçölçertabanlıkontrolsistemiadapte
edilmektedir.”

Maksimumsıvıçeliğiçıkartmaküzere,IF’yi90derecelikbiraçıyaeğen
birkontrolmekanizmasıteminedilmelidir.BirIF’intermaletkililiği%58ila%76
arasındadeğişmektedir,fakat,bazıdurumlarda,güçkayıplarıihmaledilebilirse-
viyelerdeolduğunda–vedahaiyibirkontrolsistemiuygulandığında-%80dü-
zeyinekadarulaşabilir.

Birendüstriemektarışöyledemektedir;“Hernekadaruygulamada
350kWh/toncivarındaolsada,IFkullanarakdemirineritilmesiiçin,gerekenenerji
miktarı600kWh/toncivarındadır”.

Kendisişubilgiyidevermektedir;“Buikilimitarasındakibubüyükfark
kırılmakayıpları,endüksiyonakımıkayıpları,soğutmasuyukayıplarıveçeliğin
sıvıtransferindendolayıişletimselkayıplardankaynaklanmaktadır.”

TeknikZorluklar
IF’lerinEAF’leregöredezavantajlarınaodaklanacakolursak,işlemlerindurma-
sınanedenolabilecekşekildeçatlakoluşumuriskiilebirlikteateşedayanıklıkap-
lamanınminimalduvarkalınlığıgereksinimiönemlibirsorunteşkiletmektedir.

Hindistan’da,IF’lerateşedayanmayıpranmasındandolayıkarbondan
arındırma,sülfürdenarındırmavefosfordanarındırmakadaratığıkalitesikonu-

Birkirlilikkontrolfırını.Kaynak:Electrotherm

Electrotherm’inDifocdijitalgörevlendirmesi.
Kaynak:Electrotherm

Makalenindevamıbirsonrakisayfadadır
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sundadabirtakımkatıgereksinimlerkoymaktadırlar.
Cürufhacmininkontrolaltındatutulmasıveateşedayanıklıkaplama

üzerindeolumsuzbiretkiyesahipbulunmamasıiçin,yükmalzemelerininmetalik
olmayanbileşenigenelliklekontrolaltındatutulmaktadır.

ElectrothermMetalürjiProjeleriKıdemliGenelMüdürüveIFçelikarın-
dırılmasıkonusundabiruzmanveaynızamandaIFçeliğindekifosforseviyeleri-
ninkontroledilmesişeklindekiçokdahatartışmalıbirkonudaakademikdergilerde
birdüzinedenfazlaçalışmanındayazarıdurumundabulunanSwarenBedarkar
Steel360’aIFçeliküreticilerininbirarındırmaaletineihtiyaçduyulmasıileilgili
olaraksağlambiranlayışasahipbulunmalarınıngerektiğinisöylemektedir.

Hindistan’dademirlimetalürjideIFyolununartanyaygınlığıveülkede
indüksiyonçelikimalatveminitesisleriçinyapılantahminlerdikkatealındığında,
Bedarkarşunlarısöylemektedir;“İndüksiyonfırınıçelikimalatınınbüyümesika-
çınılmazdır.Devletinçelikpolitikasınagöre,hedeflenenüretimkapasitesi300
MnT’dirvehamçeliküretimiise255MnT’dir.

STEEL360INDIA/EKİM2020/SAYFANO:37

BugünHindistanyaklaşıkolarak111MnTüretimyapmaktadır.Ülke
hedefeulaşmakiçinyaklaşıkolarak2,5katdahafazlaüretimyapmalıdır.111
MnTiçerisinden,IFyaklaşıkolarakbununüçtebirikadarınıüretmektedir.Devletin
çelikpolitikasınınhedefinikarşılamaküzere,büyükkapasiteliprojelerBF-BOF
yolundagerçekleştirilmelidir.Buprojelerilekarşılaştırıldığında,IFtabanlıproje-
lerinöneçıkmasıoldukçakolaydır.
Şuanda,çeşitlisektörlerdeçelikiçintalepmevcutbulunmaktadır.Hindistanke-
sinlikleIFçelikimalatındabirbüyümegörecektir.”
EAF’agöreindüksiyoneritmesininnispiavantajlarınaodaklanıldığında,Bedarkar
şunlarısöylemektedir;“Fakatbarınmavealtyapıinşaatınıngereksinimlerinekar-
şılıkgelecekşekilde,dahaufakveortaölçekliçeliktesisleriIFyolunabüyüköl-
çekteilaveedilecektir.Bunedenle,buyolunveyönteminşuandaüçtebiriile
kıyaslandığındagenişletilenbirkapasitedendahabüyükbirpayalmasınınmuh-
temelolduğugörülmektedir.

EAFtabanlıtesislerinçoğuElectrothermtarafındanindüksiyonfırını
vasıtasıylaçelikimalatınıngetirildiği1980’lerinortalarındanitibarenyaindüksiyon

fırınlarıiledeğiştirilmektedirveyakapatılmaktadır.Barizbirbiçimde,çoğubüyük
çokulusluşirketlerolmaküzere,osıradamevcutbulunanindüksiyonfırınların
bütündiğerimalatçıları,indüksiyonfırınlarıvasıtasıylaüretilençelikkalitesinin
yeterinceiyiolamayacağınıdilegetirmeksuretiylebutaşınmasürecinekarşıçık-
mışlardır.Electrothermhavacılık,uzay,otomobilendüstrisindekikritikuygulamalar
içindökümlerinindüksiyonfırınlarıvasıtasıylaüretilebildiğizaman,inşaatsınıfı
çeliğinüretilmesinineğerkapasite(ölçek)veiyikaliteiçinarındırmadauygun
birbiçimdehalledilebilecekolursabüyükbirsorunolmaktançıkacağınıiddiave
tesisetmişbulunmaktadır.

Electrothermzamaniçerisindedahabüyükkapasitedekiindüksiyon
fırınlarınıişletimealmayadevamettiveayrıcaindüksiyonfırınlarıvasıtasıylaüre-
tilençelikmiktarıaçısındanhiçbirsınırlamanınsözkonusuolmayacağınıtemin
edenERF-ELdFOS®teknolojisinideortayaçıkardı.

Çelikimalatıiçinindüksiyonfırınyöntemininkabuledilebilirliğininen
önemlinedenleridahadüşükprojesermayegideri,dahaazişletimgideri,daha
azgestasyonsüresiveuzunürünleriçineşitkalitedeüretimyapabilmekabiliye-
tidir.Bununyanında,EAF’ınaksine,indüksiyonfırınlarızayıfelektrikşebekeleri
veyazorunluenerjisantrallerindedeçalışabilmektedir,hiçbirtitreşimetkisibu-
lunmamakta,dahaiyigüçfaktörüneveyeterincedüşükharmonikleresahipdu-
rumdabulunmaktadır.Etkililiksözkonusuolduğunda,indüksiyonfırınınıntoplam
enerjietkililiğibirelektrikliarkfırınından%20-25oranındadahayüksektir.Aslında
EAFelektrikenerjisinintüketiminidüşürmeküzerekimyasalenerjikullanmaktadır.
Evet,yalnızcaelektrikenerjisinebakacakolursanız,EAFbirindüksiyonfırınıile
mukayeseedildiğindedahaazenerjitüketiyorgibigözükebilir,ancakEAF’taki
toplamenerjitüketimibirindüksiyonfırınınagöredahafazladır,bununiyibiryanı
oksijen,karbonvesıvıyakıtbiçimindeolmasıdır.

Bunailaveolarak,indüksiyonfırınınınkurulumuveyaişletimibakımın-
danherhangibirithaledilenmalzemeyebağımlılığıbulunmamaktadırveüstelik
dahadüşükdüzeydekarbonayakizinesahipbulunmaktadır.

Uzunlafınkısası,indüksiyonfırınınadayanantesishembirEAFbazlı
tesisilemukayeseedildiğindeyaklaşıkolarak%40oranındadahaazsermaye
yatırımınaihtiyaçduymaktadır,hemdeinşaatsınıfıTMTçubukları/uzunçelik
ürünleriüretilmesiiçinEAF’ıdenklemdışınaaldığımızdayaklaşıkolarak2.000
INR/tonkadarbirüretimtasarrufusağlamaktadır.

HurdaKalitesiveTemizÇelik
Hindistan’daIFçelikimalatınınnasılbüyükbirsorunolduğukonu-

sunda,IF’leriçinkatıhurdakalitegereksinimleridedikkatealındığında,Bedarkar
şuyanıtıvermektedir:“Aslınabakılacakolursa,eğertesisherhangibirbaşka
yoldaolduğugibiKepçeArındırmaFırını(LRF)ileteçhizedilmişse,yükkarışımı
veyük/hurdakalitesiindüksiyonfırınlarıiçinbirsorunolmaktanuzaktır.Yaniin-
şaatsınıfıçelikveTMTçubuklarıüretilmesiiçin,değişkenolmayanbirbiçimde
LRFilebirleştirildiğindeBF-BOFveEAFileaynıdurumsözkonusudur.Aslında
IF’lerherhangibirorandaveverimdeyükseksıvımetalevarıncayakadarhurda
vesüngerdemirikullanabilirler(%85-90’akadar)vebirEAFilekarşılaştırıldığında
hiçbiroksijenpüskürtmeningerekmemesindendolayıIF’deçokdahaiyibirsonuç
alınmaktadır.Keçefırınıfosforarındırmayıvesülfürarındırmayıkolaylaştırmak-
tadırveayrıcasıvıçeliküzerindekipekçokbaşkaarındırmaişlemlerinideyerine
getirmektedir.
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KalitevegüvenanlayışıylaYılmazÇİLOĞLUtara-
fından1992yılındaAS-DOĞUTUR.İTH.-İHR.VE
TİC.LTD.ŞTİ.adıylaTrabzon’daresmenkuruluşunu
gerçekleştiripticarifaaliyetlerimizebaşladık.Firma-
mız,edindiğiticaritecrübeveyatırımlarlabirlikte
bölgeninönemliihracatçılarıarasındayerinialmıştır.
Firmamızıntemelfaaliyeti,üretimveihracatıylayurt
ekonomisineciddianlamdakatmadeğersağlayan
demirçelikvedökümsektörüne27yılıaşkınsüredir
hammaddetedarikigelmektedir.Ticarifaaliyetleri-
mizigüvenvekararlılıkladevamettirmekteolupka-
liteyi, güveni ve paylaşımı amaç edinerek
profesyonelleşmiştir.
AS-DOĞUailesiolarakçeyrekasırdırtümticarifaa-
liyetlerimizi;dürüstlük,güven,kararlılık,insanave
çevreyedeğerveren,hızlıçalışmasistemi,müşteri
odaklılıkvememnuniyetini,kalitedenödünverme-
meyiveyenilikçiçalışmapolitikalarımızilebugün-
lere ulaştık ve aynı kararlılıkla faaliyetlerimize
devamedeceğiz.Yaptığımızveyapacağımızyatı-
rımlarlabüyümeyisürdürüp,ticarifaaliyetlerimizile
Türkekonomisinedoğrudanvedolaylıolarakkatkı

sağlamayadevamedeceğiz.
Ticarifaaliyetlerdebulunduğumuzülkelerarasında
Gürcistan,Azerbaycan,Rusya,Ukrayna,İran,Irak,
Libya,İsrail,Kırgızistan,Almanya,İtalyagibiülkeler
yeralmaktadır.

Ürünçeşitlerimiz
Firmamızınkurulduğugündenberianafaaliyetko-
nusuFerroAlyajveGrafitElektrotmalzemelerinin
tedariğigelmektedir.Ürünbazındaamiralgemimiz
içinFerroSilicoManganezdiyebiliriz.Müşterileri-
mizehızlıürüntedarikedebilmekvedahaiyihiznet
verebilmekiçinstoklarımızdasürekliolarakFerro
SilicoManganez,Ferrosilis,Grafitelektrotvediğer
ferroalyajürünlerimevcuttur.

Hizmetverdiğimizsektörler
FirmamızbaştaTürkiye’dekiüreticilerolmaküzere
dünyadakibirçokdemirçeliküretimvedökümsa-
nayisindefaaliyetgösterenfirmalarahizmetvermek-
tedir.

Ürünlerimiztercihnedeni
Tedarikettiğimizürünlersektörünolmazsaolmaz
ürünleridir.Budurumunöneminisürekliolarakzihin-
lerimizdegüncellediğimizdendolayıürünlerimizin
tercihedilmesininenönemlietkenikalitevetemiz-
liktir.Tedarikettiğimizmalzemelerdecürüfvetoz
oranınıminimumseviyeleredüşürmekiçinsevkiyat
öncesi elleçleme, ebatlandırma ve paketlemeye
azamiözengöstermekteyiz.Ayrıca,müşterilerimize
hızlısevkiyatyapabilmekiçinTrabzonvePayas’ta
şubelerimizbulunmaktadır.Marmarabölgesindeki
müşterilerimizedahahızlıhizmetverebilmekiçinbu
bölgededepoaçmaçalışmalarımızdevametmek-
tedir.

İlkaltıaydeğerlendirmesi
Dünyadaveülkemizdeyaşanansiyasiveekonomik
gelişmevedalgalanmalardanençoketkilenensek-
törlerin başında demir çelik sektörü gelmektedir.
Üreticilerinbudönemdeyaşamışolduklarıüretim
vesatışdaralmaları,bakımduruşlarıdoğrudanbiz
tedarikçileriolumsuzyöndeetkilemiştir.Fakatfirma-
mızbusancılıdönemde2019yılınaciddianlamda
genişstokluolarakgirmiştir.Budurumkarlılıkora-
nındaartışgöstermesehizmetverdiğimizüreticileri
ürünolarakdesteklemeyedevamettik.Budurum
firmamızıngüçlüvekararlılığınıortayakoymaktadır.
Ayrıcabudönemdeyurtdışısatışlarımızıartırmaya
gayretgösterdik.

Enbüyükreferansımızçeyrekasırlıkgeçmişimiz
AS-DOĞU,uzunyıllarınvermişolduğubilgivetec-
rübeyle,yenilikleritakipederekbiradımöndeolmak
vemüşterilerimiz ileuzunvadeli ilişkilerkurmayı
esasalıp,güvenilirliğindenödünvermedenülke-
mize,müşterilerimize,çalışanlarımıza,tedarikçile-
rimizefaydasağlamayadevamedeceğiz.Enbüyük
referansımızgeridebıraktığımızvezorluşartlarda
geçençeyrekasırlıkgeçmişimiz.

AS-DOĞU,çeyrekasırlıktecrübeileTürkiyeve

yurtdışındakimüşterilerinehizmetveriyor
inanÇiloğlu

AS-DOĞUTUR.İTH.veİHR.TİC.LTD.ŞTİ.
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Zenginürünçeşidiileinşaat,savunmasanayi,denizciliksektörü,reklam,vagon,tekstil,aksesuar,
sağlıkvehavacılıksektörübaştaolmaküzerepekçoksektörehizmetverenÖzenMetalAŞ,aynızamanda
çelikservismerkezikimliğiiledeönplanaçıkıyor.Ürüngamıağırlıklıolarakalüminyumvetürevlerinden
oluşanfirmaayrıcagalvaniz,kurşun,çinko,paslanmazvediğermetalgruplarınındasatışınıyapıyor.Kesim,
büküm,lazerkesim,delme,dilme,boykesme,boyama,genişletmeişlemleridesunduklarınıbelirtenGenel
MüdürOkayErsoyilefirmalarıvefaaliyetlerihakkındakonuştuk.

ÖncelikleÖzenMetalveürünportföyünüzhakkındabilgiverirmisiniz?
İthalatçıkimliğiileÖzenMetalAŞ,AssanAlüminyum’unenbüyükbayilerindenbiridir.Esenyurt’taki

yenişubemiz,YeşilköyBusinessPark’dayenimerkezofisimizilemüşterimemnuniyetiiçinçalışıyoruz.
ÇokfazlatalepgörenveTürkiye’deüretilmeyenürünlerideithalederekTürksanayisinehizmetvermeye
devamediyoruz.

Malzemeportföyümüzağırlıklıolarakalüminyumvetürevleridir.Bununlabirliktegalvaniz,kurşun,
çinko,paslanmazvediğermetalgruplardasattığımızürünlerarasındayeralıyor.Konuyubirazaçmakge-
rekirse,alüminyumlevhaverulo,alaşımlıalüminyumlevhalarverulolar(5005-5754-5083-6061-6082-
7075)çetalılevha,trapez,parlakalüminyumlevhaverulo,profil,disk,külçe,folyoalüminyum,boyalı
alüminyumrulovelevha,galvanizdeiselevhaverulo,trapez,oluklu,boyalıgalvanizlevha,rulovetrapez,
sandviçpanel,paslanmazlevhaverulo,çinkolevhaverulo,kurşunlevha,kalayçubuk,kurşunçubukve
lehimürüngrubumuzuoluşturuyor.

Hizmetlerimizegelince,kesim,büküm,lazerkesim,delmeyaniperforeetme,dilme,boykesme,bo-
yama,genişletmeyaniuzatmaişlemlerisunmuşolduğumuzhizmetlerdir.

Satmışolduğumuzürünlerçokçeşitlisektörlerdekullanılmaktadır.İnşaat,reklam,savunmasanayi,
denizciliksektörü,vagon,tekstil,aksesuar,sağlıkvehavacılıksektörübaşlıcasayacağımızalanlarımızdır.

Firmanızıtercihedenmüşterilerinizinverimlilik,maliyetvb.konulardakikazançlarınelerdir?Firmanız
veürünleriniznedentercihedilmeli?

Alüminyumaslındaçokönemli,değerliveüretilmesigayetzorolanbirmetaldir.Üretimisırasındaçok
enerjikullanımıvardır.Doğadançıktıktansonraçokaşamalardangeçippaketlenereksatılabilirduruma
gelmesialüminyumugayetözelkılmaktadır.Bunedenlealüminyumubumaliyetleriyüzündensonderece
iyisaklayıp,iyipaketleyipiyibirşekildesevkinisağlamakzorundayız.Ülkemizdeherkonudaolduğugibi
özelliklesevkiyatkonususonderecebaştansavmave“amancanımneolacakmetaliştekoyşuraya,ya
daüzerinemalkoyarızbirşeyolmaz”mantığıyladavranıldığındanözellikleambarsevkiyatlarındave
metalinhassasiyetinibilmeyennakliyecilertarafındantaşınmasısırasındaçokzayiatverdirilmektedir.

Paketlemehizmetimizönemlidir,malınmüşterinindeposuyadaalıcıyateslimedilinceyekadargeçen
zamaniçindeherhangibirolumsuzdurumolmasındiyeözelliklehassasdavranılmaktadır.Ürünlerimizin
sevkiyatı,tahtapaletler,naylonvepıtırcıklıhavalınaylonlasarılaraksağlanmaktadır.Butürişlemlermüş-
terininzayiatınıhepenazaindirmekvetemizürünsunmakiçinyapılanhizmetlerdir.

Stoktatuttuğumuzveithalettiğimizmallarıntamamınınsertifikasımevcuttur.Sertifikaürünleriisteyen
firmalarınistediğiveartıkneredeysesatışyaparkenolmazsaolmazunsurlarındanbiridir.Çünkükaliteli
üretimyapanvebunuispatetmekzorundaolantümfirmalarmalınorijinini,neredeüretildiğini,ürünstan-
dartlarınıveanalizinibelgelemekistiyor.Tabikiürünüsertifikalısatmakayrıcalıkyaratıyor,hemşirkete
hemdesattığınızürünegüveniartırıyor,tercihedilmesebebioluyor.Çünkübirmalıherdaimucuzalmak
birkazançdeğildir.Satınalmabirimlerininyaptığıenbüyükhatalardanbiride,firmasınayadapatronaya-
ranabilmekadınaucuzvekalitesizmalıeniyişartlarlaaldığınızannetmeleridir.Kalitelisertifikalıvegüvenilir
birfirmadanmalıalmanınfaydalarınıuzunçalışmaesnasındamutlakahissediyorsunuz.

SektörünüzünTürkiyeekonomisiiçinöneminedir?Sektörolaraknekadaristihdamsağlıyorsunuz,
nekadarekonomiyaratıyorsunuz?

Alüminyumvetürevlerisektörü,ülkemizdegayetönemlihızdailerleyenvesürekliolarakhemüretimi
hemsatışıhemdeihracatıartanbirmetaldir.Alüminyumdakiçeşitlilikvekullanımalanlarındakiartış,da-
yanıklılığınınvehafifliğiningiderekanlaşılmasıbumetalekarşıtalebiçokartırmıştır.Sektörlerdekikullanılan
standartmetallerinyeriniar-geçalışmalarısonucundadahahafif,dahaesnek,dahadayanıklımetallede-
ğiştirmekalüminyumaolanihtiyacıçokarttırmıştır.Savunmasanayi,gemisanayi,arabaendüstrisi,inşaat
sanayialüminyumaolanihtiyacısürekliartmaktadır.Taleplerveisteklerçoğaldıkçasattığımızürünçeşitliliği
detabikiartmaktadır.

Alüminyum,savunmasanayi,denizciliksektörü,havacılıksektörü…

ÖzenMetal,zenginürünçeşidiveçelikservis
merkezikimliğiileonlarcasektöreçözümsunuyor
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ReedTüyapFuarcılıkveBESİAD,FastenerExpo
Eurasia’yıTüyap’tadüzenlemekiçindüğmeyebastı.
Bugüntaraflararasındaimzalananprotokolilebir-
likteFastenerExpoEurasia,24-27Mayıs2023ta-
rihleriarasındaTüyapFuarveKongreMerkezi’nde
AvrasyaHırdavatFuarıileeşzamanlıolarakdüzen-
lenecek.Birbirinitamamlayanbuikikilitsektörün
temsilcileri,küreselçaptaticaretiçinbirarayagele-
cek.
FastenerExpoisebağlantıelemanlarıüreticileri,top-
tancılarıvedistribütörleriilekullanıcılarınınyanısıra
bağlantıelemanıüretimekipmanıvemalzemeleri
konusundauzmanlaşmışşirketleriaynıçatıaltında
birarayagetirmeyiamaçlıyor.
Uluslararasıfuarcılıkdeneyimisektöreivmekazan-
dıracak
Bugündüzenlenenimzatörenindeyapılanişbirli-
ğindendolayımemnuniyetduyduklarınıifadeeden
ReedTüyapFuarcılıkGenelMüdürüAliMuharre-
moğlu,“FastenerExpoEurasia’yıönümüzdekiyıl
BESİADileTüyapçatısıaltındadüzenleyecekol-
maktanötürüçokheyecanlıyız.AvrasyaHırdavat
Fuarıileeşzamanlıdüzenleyeceğimizfuarkapsa-
mındapaydaşımızBESİADilesektöraçısındançok
önemli sonuçlara imza atacağımıza inanıyoruz.
ReedTüyapolaraksahipolduğumuzküreselağımız
veBESİAD’ınsektörelgücüileFastenerExpo’dayer
alacakkatılımcılarımızaveziyaretçilerimizebenzer-
sizbirfuardeneyimiyaşatmayıhedefliyoruz.Bukap-
samda iş birliği yaptığımız BESİAD’a teşekkür
ediyor,fuarımızınşimdidensektöriçinhayırlıolma-
sınıtemenniediyorum”dedi.
FastanerExpoEurasiaİhracatbağlantılarınınkurul-
masınaönemlikatkısağlayacak

İmzatörenindesektörünhergeçenyılbüyüdüğünün
altınıçizenBESİADBağlantıElemanlarıSanayicive
İşAdamlarıDerneğiYönetimKuruluBaşkanıMus-
tafaN.Tecdelioğluise‘’Bugünburadaçokönemlibir
işbirliğineimzaattık.ReedTüyap’laimzaladığımız
buprotokolsayesindebağlantıelemanlarısektörü-
müzün2023yılındaAvrupa’daliderlik,dünyadaise
ilksekizdekiyerinikorumasınaveticarethacminiart-
tırmasındaFastenerExpoEurasiaFuarıbüyükkatkı
sağlayacak.BESİADveReedTüyapolarakgüçbir-
liğimizinsektörünihracatbağlantılarınındaönemli

birkısmınınfuardakurulacağınıöngörüyoruz.Tüm
dünyadaözellikleBağlantıElemanlarısektörüiçin
ülkemizinfırsatülkeolacağıöngörümüzün,fuarla
birliktedahagüçlübirşekildeifadeedileceğikesindir.
Sektörümüzdefaaliyetgösterenfirmalarımızınfu-
ardaşimdidenyerinialmasınıdiliyor,fuarımızınba-
şarıylageçmesiiçinçalışmalarımızabaşladığımızın
müjdesinin vermek istiyorum’’ açıklamasındabu-
lundu.

Dünyadailk8,Avrupa’dailk3’te
Bağlantıelemanlarısektörüihracatvebüyümehe-
deflerinihersenegerçekleştirerekülkemizsanayi-
sine katkı sunmaya ve hedeflerini yükseltmeye
devametmektedir.Ülkemizdekibağlantıelemanları
endüstrisi,son10yıliçerisindeherseneçifthaneli
rakamlarlabüyümehızınıkoruyarak850milyondo-
larlıkpazarbüyüklüğündengünümüzde2,5milyar
dolarlıkpazarbüyüklüğüneulaşmıştır.
2020yılındapandemikoşullarıaltında420milyon
USD ihracat gerçekleştirirken, 2021 yılında%47
artışile620milyonUSDihracatyapmıştır.2022yı-
lındaise750milyonUSDihracathedefiolanbağ-
lantı elemanları endüstrisi bu artışlar, güçlü
yapabilirlikveimalatkapasitesiiledünyadailksekiz
içerisinde,Avrupa’daiseilküçiçerisindeyeralmak-
tadır.

Sektörprofesyonelleribuluşacak
FastenerExpoEurasia,birçoksektörünüstdüzey
yöneticilerinin,mühendislerin,satın-almavediğer
sektörprofesyonellerininkatılımcılarlayüzyüzegö-
rüşmelerine,ortaklıklarıngüçlendirilmesineveyeni
işfırsatlarınınyaratılmasınaolanaksağlayacak.

FastenerExpoEurasiaFuarı,2023’te
Tüyapçatısıaltındasektörübuluşturacak
ReedTüyapFuarcılıkveBağlantıElemanlarıSanayicileriveİşİnsanlarıDerneği(BESİAD)arasındaFastenerExpo
EurasiaFuarıiçinbugünişbirliğiprotokolüimzalandı.
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Busene8Eylültarihindeİstanbul’dagerçekleşti-
rilenGlobalAlüminyumFolyoÜreticileriİnisiyatifi
(GLAFRI)GenelKurulu’nda,AssanAlüminyum

GenelMüdürüGöksalGüngörüçüncükezküre-
selbaşkanlığaseçildi.GLAFRI’nin2018yılında
küresel başkanı olan Güngör, 2019 yılında
Dubai’degerçekleştirilengenelkuruldadabaşkan
seçilerekGLAFRI’yeikincikezbaşkanlıkedenilk
isimolmuştu.
Tümkıtalardaoperasyonlarıbulunanve50’nin
üzerindeüyesiyledünyafolyoüretimininyaklaşık
yüzde50’sindenfazlasınıtemsiledenGLAFRI,
küresel folyo pazarının gelişimini desteklemek
amacıylasektördekisürdürülebilirlikçalışmalarını
koordineediyor.

“Sektörün gelişimi adına sorumluluk almaya
devamedeceğiz”
Dünyafolyoüretimininyarısındanfazlasınıtemsil
edenüretimşirketlerindenoluşanGLAFRI’yebir
Türkşirketiolarakbaşkanlıketmektenduyduğu
memnuniyetidilegetirenGüngör:“AssanAlümin-
yumolarak360bintonaulaşankurulukapasite-
mizveyıllık130bintonaerişenalüminyumfolyo
üretimkapasitemizileülkemizdesektörünlideri,
Avrupa’daiseenbüyükikiüreticidenbirikonu-
mundayız.Bukonumsadeceşirketimizindeğil,
sektörümüzüngelişimiiçinçalışmasorumluluğu
veriyor.Bukapsamdasürdürülebilirlikvedijital-
leşmegibidünyamızıngeleceğiiçinönemtaşıyan

alanlardaşirketimiz,müşterilerimizveişortakla-
rımızileyarattığımızekosistemiçindeönemliça-
lışmalaraimzaatıyoruz.Diğeryandan2dönemdir
başkanlıkgöreviniyürüttüğümGLAFRIçatısıal-
tındadasektörümüzekatkısunuyoruz.Üçüncü
dönemdedesektörüngelişimiadınasorumluluk
almayadevamedeceğiz.Buküreselplatformda
AssanAlüminyum’uveülkemizitemsiletmekten
memnuniyetduyuyorum”açıklamasındabulundu.

GLAFRI’ninfolyopazarınıngelişmesiiçinönemli
girişimlerekatkısağlamaya,sektörünsürdürüle-
bilirliğinevekaynaklarıverimlikullanmasınayö-
nelik çalışmalar yapmaya devam edeceğini
belirtenGüngör,AssanAlüminyum’unsahipol-
duğuvizyonuvedeneyimibuplatformaaktara-
caklarınıifadeetti.

GLAFRI’ninküreselbaşkanıüçüncükez
AssanAlüminyumGenelMüdürüGöksalGüngöroldu

AssanAlüminyumGenelMüdürüGöksalGüngör,2018yılındanbuyanayürüttüğüGlobalAlüminyumFolyoÜreticileri
İnisiyatifi(GLAFRI)KüreselBaşkanlığıgörevinebuseneyenidenseçildi.Güngör,sektörünenüstseviyedekiglobal
çatıkuruluşuGLAFRI’deüstüsteüçüncükezbaşkanseçilerekbüyükbirbaşarıyaimzaattı.
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Paslanmazçeliksektöründe2006yılındanbuyanafaaliyetgösteren
SahraPaslanmaz,paslanmazçeliksektörününönemliaktörleriara-
sındayeralıyor.Firmaözelliklekalınetliboruvearaölçüolaraknite-
lendirilenstandartdışıboruçeşitliliğiilepaslanmazçeliksektörünün
arananmarkalarıarasındayeralıyor.SahraPaslanmazGenelMüdürü
HamzaYılmazilefirmalarıveürünlerihakkındakonuştuk.

Firmanızınkuruluşuhakkındabilgiverirmisiniz?
1980’liyıllardaticarethayatınaEminönüKapalıçarşıbölgesindebaş-
layanAliYılmaz,gümüşçülükvedoğaltaşsektörlerindekendinika-
nıtlamanınvermişolduğugüçilepaslanmazçelikpiyasasınaatılma
kararıalarak2006yılındaSahraPaslanmaz’ıkurmuştur.

Ürünçeşitleriniznelerdir?
Anafaaliyetkonusupaslanmazdikişsiz(çekme)boruvefittingsgrubu
olanfirmamız,ilkgündenitibarenithalatçıkonumundaolupsektörün
öndegelenkuruluşlarındandır.
ZeytinburnuDemircilerSitesi’ndefaaliyetgösterenfirmamız;800m²
hizmetalanıile304L-316L-316Tİve310Skalitelerindeboru,dirsek,
teevekonsantrikredüksiyongruplarında750çeşitmalzemeveyak-
laşık600tonesnekstoğumuzumüşterilerimizinhizmetinesunmuşbu-
lunmaktayız.
Kalınetliboruvearaölçüdiyeadlandırdığımızstandartdışıborularda
ve4mm-457mmçaparalığıile0,50mm-25mmkalınlıklarıaralığında
boruçeşitliliğimizilesektördesondereceiddialıpozisyondayeral-
maktayız.Ayrıca21,3mm(1/2”)veüzeritümborulardaparçaveke-
simlisatınalmaimkanınızbulunmaktadır.
ÜrünlerimizintamamıUzakdoğumenşeliolupaynışekildetamamı
uluslararasıstandartlarauygunsertifikasyonlarımevcuttur.

Hangisektörlerehizmetveriyorsunuz?Önümüzdekidönemeyönelik
vizyonunuznedir?
Kurulduğuyıldanitibarenendüstri,gıda,sağlık,otomotiv,savunmasa-
nayi,makine,kimya,gemivedemirçeliksanayigibihemenhemen
hersektöremalzemetedariğisağlamanınvermişolduğuhaklıgurur,
bizlereberaberindesürdürülebilirstok,artançeşitlilikvesınırsızhizmet
sorumluluklarınıdagetirmiştir.
Herzamanmüşterimemnuniyetiniönplandatutanfirmamızpaslan-
mazpiyasasındakirekabeteyönverenfirmalardanbiriolmakilebir-
likte,kaliteliürün-kalitelihizmetsloganınıkendineilkeedinmişveher
zamanbuvizyonilehareketetmeningayretiiçerisindeolacaktır.

SahraPaslanmaz,paslanmazdikişsiz
boruvefittingsgrubunda750çeşitürünve

genişstokilefarkyaratıyor

HamzaYılmaz
SahraPaslanmazGenelMüdürü
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Firmamız2013yılındakurulmuşolup;kar-
bürhadde,PCDhadde,NDhaddetamiri
veyeniürünsatışıhedeflenipkurulmuştur.
Busektördekiihtiyaçtandolayıkurulanfir-
mamızda,hizmetamaçlıheryılkendimizi
birazdahageliştirerekbüyümekteyiz.Ver-
diğimizhizmetinyararlıolabilmesiama-
cıyla, teknolojiyi yakından takip ederek
kendimizibütünyeniliklereadapteetmekte
vebuyenilikleriuygulamaktayız.

Uygunvekaliteliürünlerimüşterileri-
mizesunmakiçinheryıltesisimizeyeni
makinealımlarıveAr-Geçalışmalarıyap-
maktayız. Kendi bünyemizde deneyimli
ekibimizlebirliktepiyasadaçalışmaşartla-
rınındahaüstdüzeyindetamteknikbilgi
veişbecerisiolanyenivegençustalarye-
tiştirmekteyiz.Atölyemizde, 3usta ve1
kalfaolmaküzeretoplam4kişilikkadro-
muzileaylık1500–2000adethemyeni
PCD&NDhaddehemdehaddetamiriyap-
maktayız. Karbür kısmında da 5 ustalı
kadromuzileaylık750–1000adettamir
yapmaktaveaylık500–750adetyenisa-
tışımızolmaktadır.

PCDveNDhaddeler;bakır,altın,alü-
minyumtelçekmelerdekullanılmaktadır.
Aynızamanda1008karbonludemir tel-
lerdePCDhaddekullanımıartmaktadır.
Bunun ışığında PCD ve ND haddelerin

hemihracatınıhemdeithalatınıyapmak-
tayız.Müşterilerimizintalepleridoğrultu-
sunda Bakır tel çekme, Alüminyum tel
çekme,Altınteliimalatı,Bakırbükümve
sıkılaştırma haddeleri, Kablo, Nipel ve
Aynatakımlarıdayapmaktayız.

Müşterilerimizdendemirlihaldehurda
karbürhaddealmaktayız.Hurdahaddeleri
tonveyakgbazındaalıp,alışfiyatlandır-
masınımalzemeyigördüktensonradöviz
olarakyapmaktayız.Dövizilealımsatım
yapılmasıilemüşterininkazançlıolmasını
sağlamaktayız.Yadamüşteriyeteyitlerine
istinadenödemeyerineyenihaddetemini
yoluylatakasyapılmaktadır.

Ayrıcabünyemizdehurdatungstenkar-
bürhaddesökümüdeyapılmaktadır.

SatışlarımızyoğunluklaTürkiyeiçpi-
yasasındaveihracatımızAzerbaycan,Öz-
bekistan,Türkmenistan,İran,Cezayirgibi
ülkelereolmaktadır.

AmacımızPCDveNDhaddelerdeka-
liteliürünsunarakmüşterimemnuniyetini
arttırmakve2020yılındayurtdışıhedefle-
rimiziüçekatlamaktır.

PCDveNDhaddelerdekaliteliürünve
hizmetinadresi“TeknikHadde”

NuriAydın
TeknikHaddeFirmaSahibi
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KPMGTürkiye'ninyayımladığı“ÇelikSek-
törelBakış-2022”raporunagöreTürkiye
çelik sektörünün 2021 yılındaki ihracatı;
Çin'in,UzakDoğu/GüneyAsyapazarından
çekilerekkendiiçpazarındakitalebikarşı-
lamayayönelmesiilebüyükartışkaydetti.
2020yılındaTürkiye'ningenelihracatsıra-
lamasında4.sıradayeralançeliksektörü,
2021yılındaki22,4milyondolarlıkihracat
rakamıilelistede3.sırayayükselirken23,9
milyontonçelikihracatederektümzaman-
larınenyüksekihracatmiktarınaulaştıve
birrekoraimzaattı.

ÇelikihracatındaTürkiye'ninanapazarları
olanABveABD'ninticarettekorumaön-
lemleri çerçevesinde aldığı önlemler ve
Türkiye'yeuyguladığıkısıtlamalar,ihracat-
çılarıfarklıpazararayışınaittivebusayede
Türkiye'ninAsyaveUzakDoğu'daihracat
payıartmayabaşladı.ABveABD'ninuygu-
ladığı küresel koruma önlemleri kapsa-

mında,geçtiğimizyıldaTürkiyeçeliksektö-
ründe toplam ihracatın yaklaşık yüzde
40'ınıoluşturanpayları,2021yılıitibarıyla
yüzde34'egeriledi.AvrupaBirliğiülkeleri-
ninTürkiye'ninçelikihracatındapayıhala
yüksekolsadapaylarıazalıyorveAfrika,
OrtaDoğuveAsyaülkeleriTürkiyeçelikih-
racatındaönemlioyuncularhalinegeliyor.

Dünyadaenfazlaçelikithaleden4.ülke
Buna karşın Türkiye, dünya çelik üreti-
mindeönemlibirnoktadayeralıpihracat
rakamlarındapozitifbirtabloçizerkensek-
tördekiithalatçıkonumunudasürdürüyor.
Türkiye22,4milyardolarlıkçelikihracatıile
dünyadaen fazlaçelik ihraçeden ilk10
ülkeiçerisindeyeralmazken17,3milyon
dolarlıkithalatıileenfazlaçelikithaleden
4.ülkekonumundabulunuyor.Raporagöre
çeliküretimindebüyükönemtaşıyandemir
cevheri,kömürvehurdagibihammaddele-
rinyerlikaynaklardansağlanamamasıTür-

kiye'ninithalataolanbağımlılığınıartırıyor.
Türkiyeçeliksektörününhammaddeolarak
kullandığıdemircevheriilehurdanınyüzde
70'ineyakınıithalatilekarşılanırkentaşkö-
mürününneredeysetamamıyinedışarıdan
sağlanıyor.

SektörünAvrupaileticaretaçığıkapandı
Avrupa,uzunyıllardırTürkiye'ninçeliksek-
törüiçinönemlibirithalatnoktasıolurken
son10yıldırAvrupaveTürkiyearasındaki
ticaret açığının önemli ölçüde kapandığı
görülüyor.2012yılındaTürkiye'ninAvrupa
özelindeki ticaret açığı yüzde 36,4 iken
2021yılınagelindiğindebuaçıkkapandıve
Türkiye yüzde 1,7 ticaret fazlası verdi.
AB'ninBelarusveRusya'dançelikihraca-
tını yasaklamasının önümüzdeki yıllarda
Türkiye'ninçeliksektörününihracatrakam-
larınaolumluyansımasıbekleniyor.

“Türkiyehurdaithalatındadünyanınen'leri
arasında”
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan
KPMGTürkiyeMetalveMadenSektörLi-
deriBurakYıldırım,“Türkiye'deçeliküreti-
minin yüzde 70'lik bölümü temel olarak
hurdatüketenelektrikarkocaklıtesislerde;
yüzde 30'luk bölümü ise ağırlıklı olarak
demircevheri tüketenentegre tesislerde
gerçekleştiriliyor.Ülkeiçindehurdatoplama
vegeridönüşümfaaliyetlerininyeterlidü-
zeydeolmayışıhurdaihtiyacınınkarşılana-
mıyorolmasınavedolayısıylaTürkiye'nin
hurdaithalatındadünyanınen'leriarasına
girmesinenedenoluyor.Bunlarınyanısıra
uzunürünlerekıyaslakatmadeğeriyüksek
veüretimsanayisinin temelgirdilerinden
olanyassıürünihracatınındaithalatınge-
risindekaldığıgözleniyor.Türkiye'detüke-
tilen yassı ürünlerin yarıya yakını ithalat
yoluylaeldeediliyor.”dedi.

Türkiyeçeliksektörüihracatmiktarında
tümzamanlarınrekorunukırdı

KPMGTürkiyetarafındanaçıklanan2022yılı“ÇelikSektörelBakış”raporunagöre,sektör2021yılında22,4milyar
dolarlıkihracatrakamınaulaşırken23,9milyontonçelikihracatederektümzamanlarınenyüksekihracatmiktarına
ulaştı.Türkiyeihracatrakamlarındapozitifbirtabloçizsededünyadaenfazlaçelikihraçedenilk10ülkeiçerisinde
henüzyeralmıyor.Türkiye17,3milyondolarlıkithalatıileenfazlaçelikithaleden4.ülkekonumundabulunuyor.

BurakYıldırım
KPMGTürkiyeMetalveMadenSektörLideri
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Türkçeliksektörüİsrail'leolanbağlarıgüçlendirmekveticarethacminiartırmak
içinİsrail'eTicaretHeyetidüzenledi.ÇelikİhracatçılarıBirliği(ÇİB)Heyeti,17fir-
madan28kişininkatılımıileyeniişbirlikleriveortakyatırımlariçingörüşmeler
gerçekleştirdi.ÇİB'inİsrail'deyaptığıtemaslarda,ikiülkearasındakiticarethac-
mininartırılmasıiçinyapılanB2Bgörüşmelerleikiülkearasındakiticarethacminin
artırılmasıhedefleniyor.
ÇİBYönetimKuruluBaşkanıAdnanAslan'ınbaşkanlığınıüstlendiğiheyete,ÇİB
BaşkanYardımcısıUğurDalbelerveYönetimKuruluÜyesiAhmetKamilErciyas
eşliketti.
İkiülkearasındakarşılıklıticaretistatistikleriincelendiğinde,İsrail’inTürkiye’den
ithalatgerçekleştirdiğisektöraçıkaraçeliksektörüolurken,çeliksektörünüsırası
ileotomobilsektörüveplastikürünlerisektörütakipetti.İsrail’inTürkiye’yeolan
ihracatındaise;muhtelifkimyasalürünler,mineralyakıtlarveçelikhurdasıöne
çıktı.

İsrail’inenbüyükçelikithalatıTürkiye’den
Aslan,"İsrailçelikithalatıistatistiklerinebakıldığında,2002yılındangünümüze
kadarenfazlaçelikithalatıgerçekleştirdiğiülkeTürkiyeolmuştur.2021yılında3,5
milyardolarlıkçelikithalatıgerçekleştirenİsrailçeliktüketicileri,sözkonusuitha-
latınyaklaşık1,2milyardolarlıkkısmındaTürkçelikihracatçılarınıtercihetti.Tür-
kiye’yisırasıyla699milyondolarileÇin,401milyondolarileRusyave184milyon
dolarileUkraynatakipetti.2022yılıilkyediayındaise,Türkiye’ninİsrail’eçelik
ihracatıdeğerbazında2021yılıaynıdöneminegöreyüzde39artışile951milyon
dolar,miktardaiseyüzde10artışile1,1milyontonolarakgerçekleştirildi.Özellikle
hammaddefiyatlarındayaşananartışın,ürünfiyatlarınaolanetkisiiledeğerdeya-
şanandeğişimmiktaragöredahayüksekoldu.Sırasıile2022yılındatonajbazında
enfazlaihraçedilenilkbeşürünise,inşaatçeliği,filmaşin,dikişliboru,sıcakyassı
veinşaataksamıoldu."ifadelerinikullandı.
Kısaveortavadedeİsrailliçelikfirmalarının,Türkiye’dençeliktaleplerindeartış

yaşanacağınıntahminedildiğinivurgulayanAslan,"Türkçeliğinealternatifolabi-
lecekRusyaveUkrayna’dayaşananpolitikdurumileGüneyÇinDenizi'ndeya-
şanangerilimlernedeniyleÇin’denyapılacakithalattayaşanabilecekaksaklıklar,
İsrailçeliktüketicifirmalariçinTürkiyeileyapılanticaretinöneminiarttırdı.İsrail
çelikpazarınınihtiyaçduyduğuürünleritedarikedebileceğifiyatavantajısunan,
bilinirveenönemlisigüvenilirkaynaklarınbaşındaTürkiyegelmektedir."dedi.

Pandemisonrasıilkticaretheyeti
İsrail'ebuyılihracatın2milyontonugeçeceğinive1,7milyardolarihracatınola-
cağınısöyleyenÇİBBaşkanıAdnanAslan,yıllardırİsrailihracatındabirincisırada
olduklarını,Rusya'nıniseikincisıradaolduğunubelirtti.Aslan,Türkiye'ninİsrail'e
yakınlığındandolayıburayıtercihettiğiniifadeetti.
İsrail’deyapılangörüşmelerideğerlendirenÇİBBaşkanıAdnanAslan,17firmaile
Türkiye'dengeldiklerini,İsrail'den400firmanınkayıtyaptırdığınıbelirtti.Arslan,
"Bizbunları2020-2021'deplanlıyorduk.Pandemioluncabırakmakdurumundakal-
dık.Bubizimilkticaretheyetimiz.OndansonrakideEkim26-27'deEstonyave
Letonya'daolacak.2023'dedeBatıAfrika,GüneyAmerikaplanlıyoruz.İsrailTi-
caretHeyeti’nekatılan17firmanın8tanesikatmadeğerliürünüretiyor."dedi.

Yılınilk8ayında17milyardolarihracat
Yılınilksekizayında17milyardolarihracatgerçekleştirildiğinivurgulayanAslan,
"İhracathedefimiz25milyardolardı.Ama21milyardolardakalabiliriz.2021yılını,
21-22milyardolarlakapattık.Hedefimizyüzde20artıştıfakatemtiafiyatlarındaki
yükselişvetonajartışındandolayımayısayındayılsonuhedefinirevizeettik.
Geçenseneyegöreyılı,aynıtonvedeğerlekapatacağızgibigörünüyor."dedi.

İsrail'inçeliktetercihiTürkiyeoldu
ÇelikİhracatçılarıBirliği(ÇİB),ikiülkearasındakiticarethacminiartırmakiçinİsrail'eçıkarmayaptı.17TürkÇelikİh-
racatçıfirmanınkatılımıylaTelAviv'degerçekleşenticaretgörüşmelerikapsamındaikiülkeçeliksektörübiraraya
geldi.Çeliküretimindedünyadasekizincisıradaolduklarınıveşimdiyekadar17milyardolarihracatgerçekleştirildiğini
söyleyenÇelikİhracatçılarıBirliği(ÇİB)BaşkanıAdnanAslan,İsrail'inaltveüstyapıdaTürkçeliğitercihettiğinive
yüzde65oranındaTürkçeliğikullanıldığınıbelirtti.2022yılınınilkyediayındaTürkiye’ninİsrail’eçelikihracatıgeçen
yılınaynıdöneminegöredeğerbazındayüzde39artışile951milyondolar,miktardaiseyüzde10artışile1,1milyon
tonolarakgerçekleştirildi.

ÇİBBaşkanYardımcısıUğurDalbeler/ÇİBYönetimKuruluBaşkanıAdnanAslan





EndüstriyelHavaFiltrasyonSistemleri68
SAYFA Ekim

2022

Tümdünyadahızlagelişenteknoloji,endüstride
kullanılankimyasallarınçeşidiniveoranınıhızla
artıyor.Bukimyasalların700’denfazlasıisekan-
serojensınıfındayeralıyor.Endüstrilerdeproses-
ten çıkan ve çapları genellikle 2.5 mikrondan
küçükolanbupartiküllerzamanla;akciğerlerde
akuthasara,astıma,beyindevesinirsisteminde
ciddisorunlara,kalphastalıklarınavehattaakci-
ğerkanserinebilenedenolabiliyor.Pekiendüstri-
yeltesislerdeçalışanları,bukimyasallarakarşı
korumak için ne yapmak gerekiyor?Abalıoğlu
HoldingbünyesindefaaliyetgösterenHIFYBER,
budurumlamücadeleedebilmekiçinendüstriyel
tesislerdekitozluhavanın“toztoplamasistemleri”
ilekaynağındanemilmesivedoğrufiltrasyonsis-

temleriilefiltrelenerek,ortamaverilmesigerekti-
ğinivurguluyor.
İnsanömrününenaz1/3'üişyerindegeçiyor.Bu
nedenleişyerlerininkonforşartları,kişininyaşam
kalitesinivesüresinidoğrudanetkiliyor.

Meslekiriskfaktörlerininsayısıgiderekartırıyor
Gelişenteknolojiyleparalelolarakendüstridekul-
lanılankimyasallarınçeşidiveoranıdahızlaartı-
yor. Endüstride 100 binin üzerinde kimyasal
bulunuyor.Kimyasalların700’denfazlasıkanse-
rojensınıfındayeralıyor.Budurumisemesleki
riskfaktörlerininsayısınıgiderekartırıyor.

Tozlu hava, çalışanlar tarafından solunmadan
kaynağındanemilmeli
Özellikleiyihavalandırılmayan;gıda,ilaç,plastik,
ahşap,ambalaj,metalişleme,maden,seramik
tesisleri,lastik,kağıt,çimentovedemir-çeliken-
düstrisindeprosestençıkanveçaplarıgenellikle
2.5mikrondanküçükolantozlarzamanla;akci-
ğerlerdeakuthasara,astıma,beyindevesinirsis-
temindeciddi sorunlara,kalphastalıklarınave
hattaakciğerkanserinebilenedenolabiliyor.Bu
durumlamücadeleedebilmekiçinendüstriyelte-
sislerdekitozluhavanınçalışanlartarafındanso-
lunmasına fırsat verilmeden “toz toplama
sistemleri”ilekaynağındanemilmesi,doğrufilt-
rasyonsistemleriilefiltrelenerek,ortamaverilmesi
gerekiyor.Busayedeçalışanlarınsağlığınıveper-
formansınıolumsuzetkileyenkirleticilerekarşı
kesinçözümsağlanıp, konforluvegüvenli ça-
lışmaortamısağlanabiliyor.

Yüksekverimliliklepartikültutmaözelliği
Toztoplamasistemlerindekihavafiltreleriiçinyük-
sekverimli“nanofiberfiltrasyonmedyası”üreten
HIFYBER,toztoplamasistemlerindekullanılan
havafiltrelerininfiltrasyonveriminedikkatçekiyor.
“Toztoplamasistemlerindekullanılan“havafiltre-
leri”ninyüksekverimliliklepartikültutmaözelliğine

sahipolmasıhayatiönemtaşıyor”diyenHIFY-
BERSatışMüdürüAltayOzan,sözlerineşöyle
devametti:
“Hifyberolaraktoztoplamasistemlerininhavafilt-
releriiçingeliştirdiğimizfiltrekumaşını,blendka-
ğıtlarüzerineyapılankaplamaileüretiyoruz.Bu
sayedeendüstriyeltesislerdekitoztoplamasis-
temlerinin1mikronaltındakiküçükpartikülleriko-
laycafiltrelemesinisağlayarak,sağlıklıvegüvenli
çalışmaortamlarısunuyoruz.

Patlamavekıvılcımriskiniönlüyor
Endüstrilerdekitoztoplamasistemleri,ortamha-
vasınıtemizlemeninyanısıraişyerikazalarınıda
önlüyor.Toztoplamasistemlerindekinanofiberfilt-
reler,ortamdabulunanelektrostatikyüküemerek,
patlamavekıvılcımriskiniönlüyor.Böylecetoz
toplamasistemleri ileyangınaveyapatlamaya
nedenolabilecekpartikülleriortamdanuzaklaştır-
makmümkünhalegeliyor.

Alevgeciktirmeözelliği
HifybernanofiberfiltremedyasınınFR(FlameRe-
tardant)yanialevgeciktirmeözelliğidebulunuyor.
Böyleceendüstrilerdegüvenliçalışmaortamları
oluşturmakmümkünhalegeliyor.

Bakımmaliyetlerindentasarrufsağlıyor
AyrıcayüksekmukavemetesahipolanHifyber
filtremedyasıileuzunsürelifiltrasyonverimliliği
sağlanarak,toztoplamasistemlerindekibakım
maliyetlerindendetasarrufsağlanıyor”dedi.

İçmekânlardayüksekhavakalitesisunuyor
Hifyber,kapalıalanlardavirüsvebakterilerinya-
yılmasınıönleyiciözelliktekifiltremedyasıçö-
zümleri ile; toz toplama sistemlerinde, gaz
türbinlerinde,iklimlendirmesistemlerindeveara-
balarınkabinhavafiltrelerindegüvenlişartlan-
dırma sağlayarak, yüksek bir “iç mekân hava
kalitesi”sunmayadevamediyor.

Endüstriyeltesislerinhavasınadikkat!

Kimyasalların700’denfazlasıkanserojensınıfında

AltayOzan
HIFYBERSatışMüdürü
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Türkiyevedünyaekonomisindeönemlibir
payasahipolanİstanbul,ekonomiveticari
etkinlikleriiledeöneçıkıyor.Buorganizas-
yonlarınbaşında ise2 -5Kasımtarihleri
arasındaMüstakilSanayiciveİşadamları
Derneği (MÜSİAD) ve Tüyap Fuarcılık

GrubuişbirliğiileTüyapİstanbulFuarve
Kongre Merkezi'nde düzenlenecek MÜ-
SİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı geliyor.
MÜSİAD’ın32yıllık tarihiboyuncaher2
yıldabirdüzenlenenfuar,2020yılındaAv-
rupa,  Asya-Pasifik, Avrasya, Afrika ve
MENAülkeleribaştaolmaküzere,102ül-
keden15bineyakınziyaretçive50ülkeden
400alımheyetineevsahipliğiyaptı.MÜ-
SİADEXPO2022,oluşturduğufırsatlarla
buyıldaküreselticaretinmerkeziolmayı
hedefliyor.
Sektörprofesyonellerininajandasındaşim-
didenilksıradayeralanfuareşzamanlı
olarak;UluslararasıİşForumu,ikiliişgö-
rüşmeleri,teknolojipanellerivebirçoket-
kinliğe de imza atacak. Aynı zamanda
MÜSİADEXPO2022’yeyurtdışındanba-
kanlar,milletvekilleri,üstdüzeybürokratlar,
valiler,belediyebaşkanları,odaveborsa
başkanları,yabancıalımheyetleri,basın
mensuplarıveseçkinişinsanlarınınyoğun
katılımıbekleniyor.

“Uluslararası Ticaretin Kalbi MÜSİAD
EXPO2022’deatacak”
Ekonomikbüyümeninanahtarınınüretim-
dengeçtiğinidilegetirenMÜSİADBaşkanı
MahmutAsmalı,“Buanahtarındişleriniise

sanayiveturizmgibibirçokalandarekor-
larladönençarklaroluşturuyor.Bizde24
sektörünenönemlioyuncularını4günbo-
yunca İstanbul’da bir araya getireceğiz.
Amacımızülkemizinherşehrindenvedün-
yanınfarklıbölgelerindenişinsanlarınıtek
çatıaltındabuluşturarakdünyanınekono-
misinikonuşmakveTürkiye’nin2023he-
deflerinedoğrudankatkısunmak. Farklı
alanlardakiyeniliklerindeziyaretçilerlebu-
luşacağıorganizasyonileuluslararasıtica-
retinkalbiMÜSİADEXPO2022’deatacak”
dedi.

KıtalararasıTicaretAğıKurulacak
MÜSİADEXPO2022’dekıtalararasıbirti-
caretağınınkurulacağınınaltınıçizenBaş-
kanAsmalı,sözlerineşöyledevametti:“
Fuarkapsamındakatılımcılar,sergilenecek
ürünvehizmetlerinidahagenişkitlelere,
birçokkıtadangelenziyaretçileregöstere-
bilmeimkanıyakalayacak.Etkinlikbuan-
lamıyla yeni iş fırsatlarını da ortaya
çıkarırken Türkiye’nin dünyanın üretim
üssüolacakpotansiyelihracatilişkilerinin
kurulmasınadaolumlukatkılarsunacak.
Aynızamandagerçekleşecekikiliişgörüş-
meleriiseticariilişkilerinrotasınıİstanbul’a
çevirecek.

Dünyanınekonomisi
MÜSIADEXPO’dakonuşulacak

Türkiye'ninküreselpazarlardaetkinroloynamasıiçinçalışmalarınısürdürenMüstakilSanayiciveİşadamlarıDerneği
(MÜSİAD),TüyapFuarcılıkGrubuişbirliğiile2-5KasımtarihleriarasındaTüyapİstanbulFuarveKongreMerkezi'nde
gerçekleştirilecekTürkiye’ninenkapsamlıkarmaticaretfuarıMÜSİADEXPO2022’yeevsahipliğiyapmayahazırla-
nıyor.4günboyuncakıtalararasıticaretbağıkuracakorganizasyon,uluslararasıticaretinkalbiniİstanbul’daattıra-
cak.

MahmutAsmalı
MÜSİADBaşkanı
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ToplantıdakonuşanİDDMİBBaşkanıÇetinTecdeli-
oğlu,demirvedemirdışısektörününTürkihracatında
ciddibirkatmadeğeryaratansektörolduğunaişaret
ederekkilogrambaşıihracatbirimfiyatının4.75do-
laraulaştığınısöyledi.Türkiyegenelindeihracatınki-
logrambaşıortalamasının1.4dolarcivarındaolduğu
gözönünealındığındasektörünyarattığıkatmade-
ğerinçokdahanetbirşekildeortayaçıktığınıifade
edenTecdelioğlu,"Bizdahafazlaüretim,dahafazla
miktar,daha fazlakatmadeğeryaratanbaşlıklarla
satırsatırçalışıyoruz.Demirveçeliktenyapılanocak-
lardadünyadaüçüncü,Avrupa’dabirinciyiz.Alümin-
yumevgereçlerivekullanılaneşyalarabaktığımızda
dünyadabeşinci,Avrupa’daüçüncüyüz.Paslanmaz
çelikvesoframalzemelerinebaktığımızzamanda
aynışekildeAvrupa’daüçüncüsıradayız.Bunlarçok
ciddirakamlar"dedi.

150’yeyakınbüyükorganizasyonyapılacak
Sektörolarakilk100günde550firmayatemasedip,
istişarelerde bulunduklarını kaydeden Tecdelioğlu,
yinebudönemde8anasektörve17dernekletoplantı
yaptıklarını,haricinde3fuaramillikatılımdüzenleyip
ilave3tanedeUr-Geprojesibaşlattıklarınıaçıkladı.
TicaretBakanlığıveEximbanknezdindede4toplantı
gerçekleştirdiklerinianlatanTecdelioğlu,"Buyoğun
çalışmaönümüzdeki dönemdede devamedecek.
2023sonunakadararalarındafuarlar,alımheyetleri,
çalıştaylar,konferanslar,ziyaretlervesektörbuluşma-
larınındaolduğu150’yeyakınorganizasyonyapaca-
ğız"diyekonuştu.

Rusya’dantürkiye’yecidditalepvar
RusyaileUkraynaarasındakisavaşnedeniyleTürki-
ye'yeRusyakaynaklıciddibirtalepoluşmayabaşla-
dığınıkaydedenTecdelioğlu,"Rusya’nınithalatınave
onaambargouygulayanülkelerleilgilitablolarabak-
tığımızdabizimiçinçokbüyükbirtalepçıkıyor.Alman-
ya’dan,İtalya’dan,Fransa’danalamadıklarınıbizden
alıyorlar.AyrıcabirçokABfirmasındanRusya'yaTür-
kiyeüzerindenürünsatmayıplanlayanfirmalarvar.
OnlarTürkiye’yibirdepoveköprüolarakkullanmak
istiyorlar,diğeryandanRuslardatedariğiTürkiye’den
yapmakistiyor.Bunuiyideğerlendirmemizgerekiyor.
Türkiyesanayisiveihracatıiçintarihibirfırsat."dedi.
Bayramdan önceki hafta, Türkiye Cumhuriyeti ve
RusyaFederasyonuHükümetlerArasıSanayiÇa-
lışmaKomisyonuileİDDMİBDenetimKuruluÜyesi

GökhanTurhanönderliğindeRusya’yabirticarethe-
yetiyolladıklarınıbelirtenTecdelioğlu,yapılantoplan-
tılarneticesindekarşılıklıalışverişihızlandırmakiçin
birsekreteryakurmatalebininoluştuğunuveTicaret
Bakanlığı'nındakonuileilgiliçalışmalarıbaşlattığını
dilegetirdi.İDDMİBDenetimKuruluÜyesiGökhan
TurandaRusya'nınartıkbirşekildeAvrupaileişler
yolundagitsedahiEuroilealışverişyapmakisteme-
diğine işaret ederek, "Olayabuaçıdanbaktığımız
zamanRusya’nınÇinveTürkiyedışındaçokfazlase-
çeneğiyok.Rusyabizimle işbirliğiyapmak istiyor
ancakburadaikilieşleştirmelerçokönemli.Buko-
nudaözellikleihracatçılarbirliğininkilitroloynayaca-
ğını düşünüyorum." dedi. Bugüne kadar 14 defa
toplantıyapıldığınısöyleyenTurhan,15’ncitoplantının
Türkiye’deyapılmasıgerektiğinisöyledi

TayvanÇinkriziTürkiye’yefırsatdoğurabilir
Rusya'nınyanındaTayvanveÇinarasındakikrizile
ilgiliolarakdaciddiçalışmalaryaptıklarınıanlatanTec-
delioğlu,"Çin'inTayvan'ınetrafınıtatbikatamacıyla
ablukayaaldığıgünlerigeçiriyoruz.Budurumotomo-
tiv,makinevebeyazeşyagibidünyadakianasektör-
leriürküttüvekorkuttu.Çin’eveUzakdoğu’yabağımlı
Avrupa,ciddianlamdaalternatifbirülkebulmakzo-

runda.BuradadaTürkiyeiçinönemlifırsatlardoğa-
bilir.Tayvandünyaçipüretimininyüzde60’ınıkarşılı-
yor.Avrupaülkelerinekadarçipsizüretimyapabilirler,
Tayvan'ınekadargözdençıkarabilirlerbilmiyoruzama
bazıfırsatsinyallerialıyoruz."dedi.
Sektörihracatı7ayda9milyardolaradayandı
SektörünihracatrakamlarınıdadeğerlendirenİDD-
MİBBaşkanıTecdelioğlu,ilk7aylıkdönemdesektö-
rüngeçenyılınaynıdöneminegöreyüzde33artışla
8.9milyardolarlıkihracatgerçekleştirdiğiniifadeetti.
Demirvedemirdışısektörününtoplamihracatiçeri-
sindekipayınınyüzde6.2'yeyükseldiğineişareteden
Tecdelioğlu,sanayisektörleriarasındaençokihracat
yapanaltıncısektörolduklarınıifadeetti.Tecdelioğlu,
sadeceTemmuzayınabakıldığındaisegeçensene
aynıayagöreyüzde6artışla1milyardolarihracat
gerçekleştirdikleriniifadeetti.
Tecdelioğlu'nunverdiğibilgiyegöre2022Ocak-Tem-
muzdönemindeençokihracat1.2milyardolarileAl-
manya’ya yapılırken, ikinci sıradaki İtalya’ya 699
milyondolar,üçüncüsıradayeralanABD’yeise536
milyondolarihracatgerçekleştirildi.Tecdelioğlu,he-
defleriniisecumhuriyetin100'üncüyılıolan2023'te
20milyardolaraulaşmakolarakbelirlediklerinikay-
detti.

Demirvedemirdışıihracatında
Rusyafırsatı

İstanbulDemirveDemirDışıMetallerİhracatçılarıBirliği'nin(İDDMİB)28Nisan'daişbaşınagelenyeniyönetimi100günlükkarnesiniaçık-
ladı.Yeniyönetimolarak'dahafazlaihracat,dahafazlaüretimvedahafazlakatmadeğer'sloganıylayolaçıktıklarınıbelirtenTürkiyeİhra-
catçılarMeclisi(TİM)BaşkanVekiliveİstanbulDemirveDemirDışıMetallerİhracatçılarıBirliği(İDDMİB)YönetimKuruluBaşkanıÇetin
Tecdelioğlu,aradangeçendönemde550firmailegörüşmelerininyanında8anasektörve17dernekletoplantıyaptıklarını,bununharicinde
üçfuaramillikatılımdüzenleyipilave3tanedeUr-Geprojesibaşlattıklarınıaçıkladı.İlk7aydaihracatınyüzde33arttığınısöyleyenTec-
delioğlu,RusyaileUkraynaarasındakisavaşıtasvipetmedikleri,insanlarınoradazarargörmesiniistemedikleriniamaticariyöndende
ambargodandolayıTürkiye’yeihracattaönemlifırsatlaryaratabileceğinedikkatçekti.
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Meslekîveteknikeğitimalanındaglobalölçekte
öncükuruluşolmayımisyonedinenCoşkunözEği-
timVakfı(CEV),AvrupaBirliği(AB)işbirliğiyleger-
çekleştireceği ADDress For Future Projesini,
Bursa’dadüzenlediğibasıntoplantıylatanıttı.Proje,
AB“Erasmus+KA220(YetişkinEğitimindeİşBirliği
Ortaklıkları)” programı kapsamında alınan fonla
gerçekleştirilecek.

CoşkunözHoldingveCoşkunözEğitimVakfıYö-
netimKuruluBaşkanıOyaCoşkunözAktaş,toplan-
tınınaçılışındayaptığıkonuşmada,CEV’in34yılı
aşkınzamandırniteliklieğitimveistihdamayönelik
yürüttüğüfaaliyetlerebiryenisinidahaeklediğini
ifadeetti.Aktaş,“Sanayiüretimindegeleceğinen
önemliteknolojilerindenolanve3boyutluyazıcı-
larlaüretimyapılankatmanlıüretimihemTürkiye’de
hızlandırmakhemdeAvrupaçapındaortakbireği-
timveişbirliğiplatformuoluşturmaküzere‘ADD-
ressForFuture’projesinihayatageçirdik.Katmanlı
üretimteknolojisi;otomotivdenmedikale,makine
üretimindensavunmavehavacılığakadarpekçok
sektördekullanılıyor.Sanayimizindijitaldönüşü-
müylebirlikteüçboyutluyazıcıkullanabilen,kat-
manlı üretim mantığıyla düşünebilen nitelikli iş
gücüneihtiyaçhergeçengündahafazlaartıyor.Bu
amaçla2021yılındaKatmanlıÜretimEğitimveDe-
neyimMerkezimizi(KÜME)açarakgeleceğinmes-
leklerine yatırım yapmaya başladık. Şimdi de
‘ADDressForFuture’projesiilekatmanlıüretimtek-
nolojilerininbenimsenmesinihızlandırmakistiyoruz”
diyekonuştu.

CEVMüdürüBigeTınmazsoySusuzludaprojede-
taylarıylailgilibilgivererek“Dahaönceaçtığımız
merkezimizleyurtdışındaçokpahalıolanbueğitimi
yerelleştirerek,ülkemizehediyeettik.‘ADDressFor
Future’iseABilebualandaortakmüfredatvepo-
litikalaroluşturulmasınaimkansağlayacakbirplat-
formolacak.Vakıfolarakamacımız,finansalzorluk
yaşayanbireylere,mesleklerindebiradımöneçı-
kabilmeleriveişbulabilmeleriiçinücretsizfayda
sağlamak"diyekonuştu.

ProjeyleAvrupaçapındaeğitimbölgesioluşturula-
cak
‘ADDressForFuture’Projesiile3boyutlubaskıala-
nındaeğitimlerverilecekve‘katmanlıüretim’ala-
nında Avrupa çapında bir eğitim bölgesi

oluşturulacak.30aysürecekprojedeortakmüfre-
datlafırsatıolmayanlardakatmanlıüretimeğitim-
lerine dahil edilerek nitelikli eğitim almaları
sağlanacak.Ayrıcaimalatsanayininkatmanlıüre-
timteknolojisineyönelikfarkındalığıveuygulama
seviyesininartırılmasıdaprojeninönceliklihedefleri
arasındayeralıyor.

Önemlikuruluşlarprojeortağı
CEV’inkoordinatörolduğuprojeninortaklarıara-

sındaTürkiye’denveAvrupa’danpekçokönemli
kuruluşyeralıyor.Bukuruluşlar;BursaValiliği,Gazi
Üniversitesi,infoTRONElektronikveBilgisayarSis-
temleriÜretimveTicaretA.Ş.,MadridPoliteknik
Üniversitesi(İspanya),BolonyaÜniversitesi(İtalya),
İspanyolKaynakveBirleştirmeTeknolojileriDerneği
(CESOL),AvrupaTozMetalurjisiDerneği(EPMA)
(Belçika)veLOT-CONSULTEOOD(Bulgaristan–
sağlıkveişgüvenliğihizmetleri).

CoşkunözEğitimVakfı’ndanAvrupa
çapındaEndüstri4.0üretimindedevrim

yaratacakişbirliği!
CoşkunözEğitimVakfı(CEV),AvrupaBirliğiprojesi‘ADDressForFuture’ilegeleceğinteknolojilerindenkatmanlıüre-
timeyönelikAvrupaçapındabireğitimveişbirliğiplatformuoluşturacak.ProjeyleTürkiye’dedesanayidekatmanlı
üretimteknolojilerininbenimsenmesininhızlandırılmasıvebualandakinitelikliişgücününartırılmasıhedefleniyor.
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SAHAİstanbul,816üyefirmave23üniversiteile
Türkiye'ninveAvrupa'nınenbüyüksavunma,ha-
vacılıkveuzaysanayikümelenmesikonumunda.
Cumhurbaşkanlığıhimayelerindegerçekleşecek
olanSAHAEXPO2022,ezberbozanteknolojile-
rinbuluşacağıbirfuarolacak.Savunma,havacılık
veuzaysanayisiiçinenyeniyenilikçiçözümler,
gücünüvekapasitesiniartırmayadevamediyor.
YenidünyadüzenindeTürkiye'ninbualandakiba-
şarılarıtartışılmayadevamederken,Rusya-Uk-
rayna savaşında oyun değiştiren teknolojiler
dünya basınının da gündeminde. Sektörün en
büyükbuluşmasıolanveönemliişbirlikleriiçin
etkinbirplatformoluşturanSAHAEXPO,50'den
fazlaülkeden250yabancıve750yerlifirmayıbir
arayagetirmeyehazırlanıyor.Geçenyıl18.000'in
üzerindeprofesyonelziyaretçiyiağırlayanSAHA
EXPO,buyıl25-28Ekim2022tarihleriarasında
İstanbulFuarMerkezi’ndefizikiolarak30.000pro-
fesyonelziyaretçiyihedefliyor.
DevSavunma sanayi şirketlerindenKOBİ'lere,
üniversitelere,tedarikçilereveAr-Gemerkezlerine
kadarSavunma,havacılık veuzaysektörünün
tümpaydaşlarınıbirarayagetirecekolanSAHA
EXPO, hem katılımcılara hem de ziyaretçilere
önemliişbirliğifırsatlarısunacak.Havacılık,de-
nizcilik ve uzay sektörlerinde stratejik öneme

sahipbirçokürünilkkeztanıtılacak.Cumhurbaş-
kanlığıhimayelerinde,DışişleriBakanlığı,İçişleri
Bakanlığı,MillîSavunmaBakanlığı,Sanayi ve
TeknolojiBakanlığı,TicaretBakanlığıveT.C.Sa-
vunmaSanayiiBaşkanlığı’nınkatılımvedestek-
leriyledüzenlenen,50'denfazlaülkeden1.000'e
yakınşirketibirarayagetirmeyihedefleyenSAHA
EXPOFuarı,yerliüretimpotansiyelindekiartışıve
bağımsızüretimgücünügözlerönüneserecek.

SAHAEXPO2022;BAYKAR,ASELSAN,TUSAŞ
(TAI&TEI),ROKETSAN,HAVELSAN,OTOKAR,
BMC,STM,FNSS,TAIS,LEONARDOUK,THA-
LES, DASSAULTSYSTEMES, BARZAN, FED
JSCIVCHENKO-PROGRESSveMOTORSICH
gibidünyaçapındatanınanmarkalarıağırlayacak.

Uluslararasıpaneller,firmasunumlarıveimzatö-
renlerigerçekleştirilecek

Fuaraulusalveuluslararasıdelegasyonlar,sa-
vunmabakanları,üstdüzeysatınalmapersonel-
leri, yükleniciler/OEM, sistem entegratörleri,
KOBİ'ler,sektörprofesyonelleri,taşeronlar,büyük
üreticiler,hizmetsağlayıcılar,tedarikçiler,üniver-
sitelervemedyagibiçokçeşitlikatılımcılarkatı-
lacak.Fuarsüresince,büyükplatformüreticileriile
sistem,alt sistem,bileşenveparça tedarikçisi
diğerkatılımcıişletmelerarasındayoğunB2Btop-
lantıları,heyetlervekatılımcıişletmelerarasında
G2BtoplantılarıveTürksivilveaskerimakamları
ileuluslararasıdelegasyonlararasındaG2Gtop-
lantılarıgerçekleştirilecek.Ayrıcafuarsüresince
uluslararasıpaneller,firmaürün/projesunumları
veimzatörenlerigerçekleştirilecek.

Sergisalonları,buyılçokfarklıbirbakışaçısıyla,
şehircilikmantığıyla,Türkiye'nineniyimimarlıkof-
islerindenbiritarafından,fuardünyasındadaha
öncegörülmemiş“İpekYolu”tarzındatasarlandı.
SAHA EXPO 2022'nin yeni planlama sanatı,
stantlaraerişimikolaylaştırıyor,ziyaretçilerinku-
sursuzbirşekildegelmesinisağlıyorvekatılımcı
markalamafırsatlarınıenüstdüzeyeçıkarıyor.

Genişkapsamlıbireko-sistemikapsayanSAHA
EXPOFuarı,küçükişletmelereveStartupşirket-
lere,büyükşirketlerinyanısırakendileriniveürün-
lerini tanıtma fırsatı verecek. Fuar süresince
uluslararasıpanellerveimzatörenlerigerçekleş-
tirilecektir.SAHAGirişimprogramıkapsamındagi-
rişimciler, fuar süresince sundukları projelerle
kendilerinitanıtırken,birçoksanayiciveyatırımcı
iletanışmafırsatıbulacaklar.

Buyıl6salonda,60.000m2alandagerçekleştiri-
lecekolanve30.000profesyonelziyaretçininbek-
lendiğifuarda10.000civarındaB2B,B2GveG2G
görüşmelerininyapılacağıtahminediliyor.
Fizikisergininardından,Savunma,Havacılıkve
Uzayfuarcılığındailkkez"metaverse"fuarıdü-
zenlenecek.SAHAEXPOMETAVERSE,Dünya-
nındörtbiryanındangelenziyaretçilerinavatarları
ilesergiyiziyaretetmelerineveprojeleriinceleme-
lerineolanaksağlayacak.

Savunma,havacılıkveuzaysanayisineyöneliksonyenilikçiçözümlerveteknolojiler…

Oyundeğiştirenteknolojiler
SAHAEXPO2022’de
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Dünyaçapındatümsektörlereveendüstrilerehizmetedenkapsamlıbirdizi
etkinlikdüzenlemeamacıylakurulan,Almanyamerkezlidünyanınenbüyük
fuardüzenleyicilerindenbiriolanDeutscheMesseAG,hizmetverdiği100’e
yakınülkede1.000’inüzerindeçalışanıylabirliktekuruluşunun75’inciyılını
kutluyor.1947yılındaAlmanya’nınilkihracatfuarıolanHannoverMesse’yi
organizeedenDeutscheMesseAG,Almanya’davedünyagenelindezengin

portföyesahipetkinliklerorganizeederek,58satışortağındanoluşanağıile
75yıldırdünyanınöndegelenüretimürünlerifuarlarınıorganizeediyor.
Tümdünyadaticaretfuarlarıçeşitlilik,güncellik,pazarbilgisi,müşteriodaklılık
vebirincisınıfhizmetaçısındanöneçıkarken,DeutscheMesseAGheryıl
düzenlediği150’yiaşkınfuarilesektörprofesyonellerininhedefpazarlara
ulaşmalarınısağlayarak,dünyaçapındagelecekvaatedenpotansiyelmüş-
terilerilebuluşturuyor.

HannoverFairsTurkeyileTürkiye’de10fuardüzenleniyor
1996yılındanbuyanaDeutscheMesseAG’ninTürkiye’dekifuarlarınınplan-
lanması,organizasyonuveuygulamasınısağladıklarınıifadeedenHannover
FairsTurkeyFuarcılıkA.Ş.GenelMüdürüAnnikaKlar,75yıllıkbuonurludu-
ruşununaynızamandafuarcılıkendüstrisinedegüçverdiğinibelirterek:“Biz
debugücünbirparçasıolduğumuzveaynızamandabubilgibirikiminikul-
lanarakTürkiyefuarcılıksektörüneayrıbirgüçkattığımıziçinçokmutluyuz.
Sektörümüzbüyüyor,globalticaretimizgelişiyor,kazananyineülkeleroluyor”
dedi.İşortaklarıilebirlikteTürkiye’deyıldayaklaşık10ticarifuardüzenle-
diklerinianlatanAnnikaKlar,fuarlarınbüyükbirçoğunluğununimalatendüs-
trisiodaklıgerçekleştiğinedikkatçekerek,“Türkiye'degerçekleştirdiğimiz
fuarlarınyanısıradünyanınçeşitliülkelerindeDeutscheMesseAGfuarlarına
Türkiye'denkatılımlarıdaorganizeediyoruz.Öneçıkanfuarlarımızarasında

WINEURASIA,ISK-SODEXISTANBUL,DOMOTEXTurkey,DOMOTEXIs-
tanbul,AutomechanikaIstanbul,teskon+SODEX,,SODEXANKARA,Anki-
ros,ALUEXPO,HPKON”yeralıyor”diyekonuştu.

75yıla10biniaşkınfuarsığdırdı,milyarlarcaavrolukticarethacmisağladı

Fuarcılıkendüstrisininbilgesi
DeutscheMesseAG75yaşında

15.UluslararasıDemir-Çelik,Döküm,Demir-
dışıMetalürjiTeknolojileri,MakinaveÜrünleri
İhtisasFuarıAnkirosve9.UluslararasıDöküm
ÜrünleriİhtisasFuarıTurkcast,6-8Ekim2022
tarihleriarasındaTüyapKongreveFuarMer-
kezi, İstanbul’da gerçekleştirilecek. 30 yıllık
tecrübesiylebaştaotomotiv,hidrolik,pompa
olmaküzereiklimlendirme,yansanayi,demir-
yolu, inşaat, tarımveişmakinelerisektörle-
rindeulusalveuluslararasımarkalariçinüretim
yapan,Türkiye'ninöndegelendökümmarkası
Kutes;fuarda9farklısektöriçinürettiğiürünleri
sergileyecek.
Avrasya’nınenönemlimetalürjibuluşmasıAN-
KIROS /TURKCASTFuarlarında,ulusal ve
globalmarkalarlabirarayagelecekolmaktan
mutlulukduyduğunubelirtenKutesİcraKurulu

BaşkanıveCEO'suAliEsatKutmangil,“Ken-
dimizi9farklısektörde40’ınüzerindemüşteri-
mizebinyüzçeşitürün ilehizmetverenbir
çözümortağıolarakadlandıyoruz.Müşterileri-
mizilebirarayagelipsıcaktemaskurabilece-
ğimizherfırsatbizimiçinçokdeğerli.Ankiros
ise ülkemizde gerçekleşen Avrasya’nın en
büyükmetalürjibuluşmasıolmasısebebiyle
bizimiçinayrıbirönemtaşıyor.Demir-çelikve
dökümsanayisininuluslararasıveyerliüretici
vetedarikçileriilebirarayagelereksektörün
geleceğiiçinönemliişbirliklerigerçekleştirmeyi
hedefliyoruz.Fuardaziyaretçileresunacağımız
ürünlerimizindışındabuseneVRteknolojisini
kullanarakmisafirlerimizeeşsizbirdeneyimya-
şatmakiçinsürprizplanlarımızvar.Hazırlıkla-
rımızaheyecanladevamediyoruz”dedi.

Kutes,AnkirosFuarı’ndaziyaretçilerlebuluşacak
Türkiye'ninöndegelendökümmarkasıKutes,buyıl15’ncikezdü-
zenlenecekAvrasya’nınenbüyükmetalürjibuluşmasıAnkiros/Turk-
castFuarı’nakatılıyor.Kutes,ziyaretçilerini6-8Ekim2022tarihleri
arasındaH7-A100numaralıstanddaağırlayacak.

AnnikaKlar
HannoverFairsTurkeyFuarcılıkA.Ş.

AliEsatKutmangil
KutesİcraKuruluBaşkanıveCEO’su
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Türkiye’ninliderüreticitartımelektronikfirmasıBaykon,kuruluşu-
nun35.yılınıKalamışİstanbulYelkenKulübü’ndetümçalışanlar
veaileleriilebirliktebüyükbircoşkuylakutladı.400kişiyiaşkınka-
tılımcınınolduğukutlama,BaykonYönetimKuruluüyeleriSerdar
BüyüküstünveEminY.Sözer’inaçılışkonuşmalarıilebaşlandı.
ÖzellikleotomasyonsektörüneyönelikModBus,ProfiBus,CanO-
pen,ProfiNet,EthercatveEthernetTCP/IPgibiçeşitliiletişimpro-
tokolleriilehaberleşenyenilikçiveABonaylıekipmanlarıilekaliteli
vegüvenilirhizmetsunanBaykon,busektördışındakimya,petro-
kimya,gıda,demir-çelik,ilaçgibisektörlerinherbirinedeayrıayrı
özelliklerdeürünlerveçözümlerüretiyor.Kimyasektörüiçindoğ-
rulukveformülasyonnekadarönemliisegıdasektörüiçinhijyen,
ilaçsektörüiçinhassasiyet,güvenilirlikveGMPkurallarıvedemir-
çeliksektörüiçindeağırvezorluşartlarauygundayanıklıekipman
önemli.Konuşmalarda,Baykon’untecrübeliprofesyonelkadrosu
veorganizasyonu,tümbusektörlerekalibrasyonveverifikasyon
dahilengüzelhizmetiverecekşekildeyapılandığıanlatıldı.
Baykon’unözellikleyurtdışındakibüyümehedeflerindeson5yılda
büyükbirgelişmesağlayıp,2021yılındaHollanda’daBaykonBe-
nelux’ükurduğu,şusıralardaiseAlmanya’dabirşirketkurmaha-
zırlığınınbaşlandığı,ardındandiğerülkelerdeBaykoniştiraklerinin
kurulacağıanlatıldı.Yönetimkuruluüyeleri,yakınbirgelecekteyeni
birüretimmerkezinindahaaçılacağınınmüjdesiniçalışanlarıile
paylaştılar.Geceninprogramakışında10yılıve20yılıaşkınsüre-
dirhizmetveren40’danfazlaçalışanaplaketleriyönetimkuruluta-
rafındantakdimedildi.

Baykon’unkısageçmişi,bugünüvehedefleri;
1987yılındaİstanbul’dakurulanBaykon,1990‘lıyıllarınbaşlarında
seriyerliüretimebaşlamışvegünümüzekadargeliştirdiğitekno-
lojilerlesadeceülkemizdedeğilglobalpazardadatanınanbirfirma
halinegelmeyebaşlamıştır.Ar-Ge’yeönemlibirbütçeayıranBay-
kon,SanayiBakanlığıraporlarınagöresektörününaktifdeğerola-
rakenbüyüğühalinegelmiştir.BakanlıkraporlarınagöreAr-Ge
değeriaçısındandaülkemizinöndegelenfirmalarındandır.
60’danfazlaülkeyedirektve100’denfazlaülkeyeendirektihracata
ulaşanBaykon,yaygınlaşmasınıoldukçaiyibirdüzeyegetirmiş,
pazarlarındamarketpayınıarttırmastratejisiuygulamaktadır.İhra-
catınınenfazlaolduğuilkbeşülkesırasıylaAlmanya,Çin,İngiltere,
HindistanveMalezya’dır.Buülkelerinherbirinindünyanınenzorlu
pazarlarıolduğuaçıktır.
Dünyatartımteknolojisinebugünekadargetirdiğiyenilikler;
Baykondünyatartımteknolojisineözelliklesonyıllardaönemliye-
niliklergetirmiştir.Bunlardanenönemlileri;
•Dünyadailkmikroprosesörtabanlıağırlıkvekuvvetölçmetrans-
mitteriningeliştirilmesiveüretimi,
•Sanayidebakımsüresiniçokkısaltanağırlıkgöstergesindeyük
hücresisinyalininmikrovoltseviyesindeizlenmesi,
•DünyadailkIoTçıkışına,endüstriyelcihazlarınbulutbağlantısına
sahipendüstriyelağırlıkgöstergesiningeliştirilmesiveüretimi.

AvrupaTartıAletiÜreticileriFederasyonu(CECIP)üyesiolanBay-
kon;endüstriyeltartımdaglobalbirTürkfirmasıüreticikimliğiile
dünyapazarındaönemlibiroyuncuolmayıhedefliyor.

TartımsektörününliderfirmasıBaykon,
kuruluşunun35.yılınıbüyükbir

coşkuylakutladı

BaykonYönetimKuruluüyeleriSn.SerdarBüyüküstün,eşiHandanBüyüküstün,Sn.EminY.Sözer,eşiBiçeSözer
ilefirmanınilkçalışanlarındanSn.NecmiEserveenyeniçalışanıSn.SefaBalcıoğlu35.yılpastasınıkeserken.

40’danfazlaçalışanaplaketleri,BaykonYönetimKurulutarafındantakdimedildi.

BaykonYönetimKuruluüyeleriSn.Serdar
BüyüküstünveSn.EminY.Sözer,SatışMüdürüSn.

ÖzgürÇayırlı’yaplakettakdimederken.
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Türkiye'ninmakineihracatıyılın8ayısonunda,
geçtiğimizyılınaynıdöneminegöreyüzde7,3ar-
tarak16,1milyardolaroldu.Biröncekiaydüşüş
yaşananAlmanya'yagerçekleştirilenmakineihra-
catınınyenidenyükseldiğigözlenirkenAğustosayı
sonundaAlmanyaveABD'yeyapılantoplamma-
kineihracatı3milyardolaraulaştı.Türkiye’ninma-
kineihracatındarekorkırmayadevamedenRusya
geçenyılınaynıdöneminegöreyüzde28,2artış
sağlarken,yılbitmedenBirleşikKrallıkveFransa’yı
geçerekdördüncülüğeyerleşeceğinindeişaretini
verdi.

“Türkiye’ninforvetindemakinesektörüolmalı”
Enerjikrizinedeniylebirçokfabrikanınkapanma
noktasınageldiğiAvrupaülkelerininsınaiihtiyaç-
larındatedarikmerkeziolmayaçalışanTürkiye'nin
ihracatstratejisiüzerinedeğerlendirmelerdebulu-
nanMakineİhracatçılarıBirliğiBaşkanıKutluKa-
ravelioğluşunlarısöyledi:“Rusya'nınAvrupa'ya
doğalgazarzıylailgilitavrıgiderekkatılaşırken,
hayatınhemenheralanındaenerjidarboğazıile
yüzyüzegelenAvrupaülkelerinin,Türkiye'ninüre-
timaltyapısındanverekabetçifiyatlarındanyarar-
lanmakistemesidoğal.Fakatbudurumununiyi
analizedilmesigerekiyorçünküenerjisadeceon-
larındeğil,tümdünyanınsorunuvehiçucuzdeğil.
Enerjininülkemizdeciddioranlardasübvanseedil-
mesindenmemnuniyetduyarken,budurumunne

kadarsüredahavenepahasınasürdürülebilece-
ğinigözardıedemeyiz.Enerjibedelleriningerçek
seviyelerineyaklaştığıbirdurumdarekabetçika-
lamayacaksektörlerdekidönüşümühızlandırmak,
yatırımihtiyaçlarınıhızlakarşılamakzorundayız”
Teknolojiseviyesiyadabilgibileşeniyükseksektör
veürünlerin,katmadeğerleriitibarıylakrizdönem-
lerindeolduğukadar,normalleşmepatikalarında
daengüçlüaraçlarolacağınadikkatçekenKara-
velioğlu,“İthalatbağımlılığıendüşüksektörlerimiz-
denmakineimalatı,gerekOECD’dealtıncısırada
yer alan yüzde 76’lık yerlilik oranı ile gerekse
düşükenerji ihtiyacıvekarbonemisyonusaye-
sinde,Avrupaülkelerininsavunmadaaçıklarver-
diği bumücadeledeTürkiye için forvette en iyi
adayolaraköneçıkıyor”dedi.

“AB’ninmevzuatTsunamisihızkesmiyor”
İhracatiçinkritikönemdeolanAB’ninbundanson-
rakiticaretanlaşmalarınaiklim,çevreveişçihak-
larının korunmasına yönelik hükümler
ekleyeceğinindeunutulmamasıgerektiğineişaret
edenKaravelioğluşunlarıbelirtti:“Biryandanima-
latındevamlılığınıilgilendirenkonularıçözümle-
mek için uğraşırken, AB ile ticaret, işletmelere
sürdürülebilirlikkonusundadayeniödevlergetiri-
yor.Enerjimizindahabüyükkısmınıartıkbukonu-
lara ayırmamız lazım. Bugüne kadar
sürdürülebilirliğinözellikleçevreselboyutundaki

beklentilereısrarladikkatçekmeyeçalıştıkamabu
nosyonunsosyalolarakdasorumluluklargetirdi-
ğininbilincindeolunmalı.Almanyatarafındankü-
resel tedarik zincirlerinde insan haklarının
korunmasıamacıylahazırlananTedarikZinciriYa-
sasıbununbirörneği.Buyasaihracatçılara,çocuk
işçiliğigibihayatialanlarda temel insanhakları
standartlarınınuygulanmasıkonusundaönemliso-
rumluluklaryüklüyor.Makinesektörümüz,ABsa-
nayii ileentegrasyondaen ileridüzeyeulaşmış
konumuyla, Türkiye’de bu gelişmeye en hazır
aktördurumunda.Bizimsektörelkültürümüz,insan
onurunayakışırçalışmakonusundasadeceihra-
catçılarıdeğil,tümimalatçılarısorumlututuyor.”
Avrupamühendislikendüstrisinin,Rusyakrizine-
deniyletavsayacağıumulandönüşümçabalarının
bütüngüçlüklererağmenhızkesmedenilerleme-
sindenmüşterilerininduyduğukaygılarıherfırsata
dilegetirdiğinedikkatçekenKaravelioğluşunları
ifadeetti:“Bölgedekiimalatçılargenelimalatsek-
törününkarşıkarşıyaolduğumevzuattsunamisi
ilebaşedebilmekiçingüçlümalidesteklereihtiyaç
duyduğunuifadeediyorlar.Dünyanınenbüyükti-
caretbölgelerindenAB’de,ihracatınyüzde70’inin
kendiiçindegerçekleşiyorolmasıhemsıkıntıların
yaygınlaşmahızınınbirgöstergesihemdeTürki-
ye’ninönündekipotansiyelinbüyüklüğününbirifa-
desi.DünyadaSürdürülebilirKalkınmaHedeflerine
yönelikyatırımlarınpandemiöncesinegöreyüzde
20’denfazlaarttığıdüşünüldüğünde,ülkemizdeki
makineteçhizatyatırımlarınınhızkesmedende-
vamınısağlamanınbizibupotansiyelebirazdaha
yaklaştıracağınainanıyorum.”

“Çinhariçmakinedışticaretimizaçıkvermiyor!”
TÜİK’inTemmuzverilerinegöremakineithalatının
başınıyinekaldırdığınaveyüzde9aylıkartışla2,8
milyardolarıbulduğunadikkatçekenKaravelioğlu
sözlerinişöyletamamladı:
“Makineithalatıson12aylıkdönemdeyüzde6,5
artışla35,3milyardolarayükseldi.Yılsonundama-
kinedışticaretiaçığımız10milyardolarayakın
olacakvebufarkÇin’leolanmakinedışticaretaçı-
ğındankaynaklanacak.Buülkeylemakineticare-
timizneyazıkkitektaraflısürüyor;Türkiyehep
alıyor,hiçsatamıyor.Revaçtatabirle, ‘Çinhariç
makinedışticaretimizaçıkvermiyor!’İleriülkelerin
baştamakineolmaküzerebütünimalatsektörlerini
özellikleUzakDoğu’nunhaksızrekabetindenko-
rumaküzere ithalat ve kamualımlarımevzuatı
içineişçihaklarınıvesübvansiyonlarıdasoktuğu
birdönemde,tedbirlerisıkılaştırmaktagerikalma-
mıztelafisiimkânsızsonuçlardoğurabilir.”

Makineihracatıilk8ayda16,1milyardolar
MakineİhracatçılarıBirliği(MAİB)tarafındanpaylaşılanmakineimalatsanayikonsolideverilerinegöre,yılın8ayı
sonundaTürkiye'ninserbestbölgelerdâhiltoplammakineihracatı16,1milyardolaroldu.Dünyanınenfazlamakine
satınalanülkelerininresesyonriskiylekarşıkarşıyaolduğubirsüreçteTürkiye'ninmakineihracatınıngeçtiğimizyılın
aynıdöneminegöreyüzde7,3artmasınınolumluolduğunubelirtenMakineİhracatçılarıBirliğiBaşkanıKutluKara-
velioğlu,“AvrupaülkelerininTürkiye'ninüretimesnekliğindenyararlanmakistemesiçokdoğal.Fakatenerjisadece
onlarındeğil,tümdünyanınsorunuvehiçucuzdeğil.Avrupaülkelerininsavunmadaaçıklarverdiğibumücadelede,
Türkiyeiçinforvetteeniyiadaymakinesektörü”dedi.

KutluKaravelioğlu
MakineİhracatçılarıBirliğiBaşkanı
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ÖzmetalPaslanmazÇelikSanayive
TicaretLtd.Şti.kurulduğu1988yılından
itibarenpaslanmazçeliksektöründefaa-
liyetgöstermektedir.2001yılındaİkitel-
li'dekurulanOSCARSINKmarkasıyla
imalat sektörüne adım atan Özmetal,
2007 yılında üretim hacmini arttırarak
Hadımköy'dekifabrikasınataşınmışve
son teknoloji ile üretim faaliyetlerine
devametmiştir.2014yılıitibariileGebze
OrganizeSanayiBölgesi'nde7000m2
kapalıalanasahipüretimtesisikurarak
ÖzmetalveOscarEvyemarkasınıaynı
çatıaltındatoplayarakkalitevehizmet
anlayışını ileriye taşımıştır. Ardından
2018yılındaAnadolubölgesindekimüş-
terilerinedahahızlıhizmetverebilmek
adınaKayseri’deşubeaçtı.

Fabrikamız geniş dilme, hassas
dilme,yüzeytaşlamavefırçalamahatları
ilepaslanmazçelikservismerkeziolarak
hizmetvermektedir. Fabrikamız,Avrupa
veUzakDoğu'dandünyastandartların-
dakipaslanmazçeliküreticilerindendoğ-
rudanithalatyapmaktadır.ÖZMETAL'in
stoklarındaherzamanbulunanpaslan-
mazçelikler200,300ve400serilerini
içermektedir.201,304,316,309,310,

430kalitepaslanmazçeliklersürekliola-
rakstoklarımızdamevcutbulunmaktadır.
Parlak,mat,taşlı,desenliveyadekoratif
yüzeylerderulovelevhastoklarımızda
bulunmaktadır.AyrıcaÖZMETALPAS-
LANMAZÇELİKrulovelevhagrubunda
olduğugibidünyanınenseçkinBORU/
PROFİL/ÇUBUKüreticilerindendoğru-
danithalatyapmaktadır.Genişürünyel-
pazesiileyurtiçiveyurtdışıpazarlara
hizmetvermektedir. Genişürünyelpa-
zesi,tonajlıstokları,profesyonelhizmet
kalitesivedirektithalatçıfiyatlarıilemüş-
terilerineendoğruhizmetivermek,işlet-
memizin temel amacıdır. Firmamız
ayrıca OSCAR SINK markası altında
paslanmazçeliktenmutfakevyeleriüret-
mektedir.OscarSink,çeşitliebatlarda
paslanmazçelikmutfakevyeleriüreterek
uluslararasıpazarlarasunmaktadır.Üre-
timimizin%50'denfazlasıAvrupaülke-
leri, Rusya, Ukrayna, Romanya,
Polonya,TürkiCumhuriyetlerveOrta-
doğuÜlkelerineihraçedilmektedir.He-
defimizürünkalitemizivekapasitemizi
hergeçenyıldahayukarılarataşıyarak
zirvedekiyerimizikorumaktır.

ÖzmetalPaslanmazÇelik,
34yıldıryurtiçiveyurtdışıpazarlarda

istikrarlıbüyümesinisürdürüyor

ÜnalÖz
GenelMüdürYardımcısı





VoliFuartarafından“BirlikteBüyümek”mottosuyla15-
18Eylül2022tarihleriarasındaİFM’dedüzenlenen6.
UluslararasıİstanbulHırdavatFuarı,rekorsayıyaula-
şankatılımcıveziyaretçisiyleTürkhırdavatsektöründe
birkilometretaşıolduğunubirkezdahagözlerönüne
serdi.UluslararasıİstanbulHırdavatFuarı,toplam257
katılımcınınyeraldığı,yurtiçiveyurtdışından23.525
ziyaretçininağırlandığı,Türkiye'dehırdavatvealetler
konusundaihtisaslaşmışteketkinlikolarakticaribir
arenahalinegeldi.
Türkiye’defaaliyetgösterenhırdavatüreticilerininkali-
teleriniarttırma,markaolma,yenipazarlarlatanışma
isteğiveVoliFuar’ınspesifikfuarlardakibaşarıları,sek-
törünfuarısahiplenmesindebüyükroloynadı.Tür-
kiye’nin lider aşındırıcı markası Karbosan’ın platin
sponsor,WowİstanbulHotelsandConventionsCen-
ter’ınkonaklamasponsoru,NalburTeknikDergisi’nin
iseanabasınsponsoruolduğuİstanbulHırdavatFua-
rı'nasektörliderleridedestekverdiler.

AçılışgünündeSanayiveTeknolojiBakanıMustafaVa-
rankfuarıziyaretetti
ProjeDirektörüZülküfKaradayı'nındeeşlikettiğiVa-
rank,katılımcıstantlarınauğrayarakfirmalarınüstyö-
netimleriyle görüştü. Son gün fuarı ziyaret eden
İstanbulTicaretOdasıYönetimKuruluBaşkanıŞekip
AvdagiçveİstanbulDünyaTicaretMerkeziGenelMü-
dürüHalukKanca,Karadayıilebirliktefuarıgezdiler,
katılımcılarıziyaretedereksektördeğerlendirmeleri
yaptılar.

20binkalemürünsergilendi
Elektriklivemekanikelaletleriveaksesuarlarından
kaynakmakinalarıveelektrotlarına,D.I.Y.(kendinyap)
ürünleri,zımpara,çivimakinalarıveaşındırıcılara;lazer
aletleriveişgüvenliğiekipmanlarındanizolasyon,ya-
lıtımvetecritmalzemelerine,boyacıvekilitaksesuar-

larınakadar20binkalemürünsergileyenkatılımcılar
gerçekleştirdiklerieğiticisunumlar,eğlencelistantşov
vecanlıperformanslarıileziyaretçileregüzeldeneyim-
leryaşattılar.

Uluslararasıalımheyetlerifuaradamgasınıvurdu
DünyanınenbüyükdoğalgaztedarikçisiveRusya'nın
liderşirketiGazprom'unikiiştirakiGSP-2veGastrop-
romheyetleri,3.ve4.günlerinde6.Uluslararasıİstan-
bulHırdavatFuarı'nıziyaretetti.Buşirketlerintoplam
donanımvearaçalımınındünyaçapında5milyarrub-
leninüzerindeolduğutahminediliyor.Uluslararasıİs-
tanbulHırdavatFuarıUluslararasıSatışvePazarlama
MüdürüYusufOkçu'nunsunduğubrifinginardından
heyet,FuarınProjeYönetmeniZülküfKaradayıeşli-
ğindetedariketmeyekararverdiğiürüngamındayer
alantümfirmalarıziyaretetti.
FuarınilkgünündenitibarenRusya,Azerbaycan,Bul-
garistan,Moldova,Tunus,SuudiArabistan,Birleşik
ArapEmirlikleri,Katar,Irak,Yemen,Mısır,Makedonya,
SırbistanveFas'tangelenfirmayetkilileristandlarızi-
yaretederekTürküreticileriilesatınalmagörüşmeleri
gerçekleştirdivemilyonlarcadolarlıkanlaşmalaraimza
atıldı.

Fuarkatılımcıveziyaretçilerinbeklentisini fazlasıyla
karşıladı
Katılımcılaryapılananketlerde,2022yılındafuarınver-
diğisözlerituttuğunu,fuarakatılmaamaçlarıolanşirket
imajınıgüçlendirmek,yeniürün/hizmettanıtmak,ulusal
veuluslararasıpazardanmüşterikazanmak,mevcutiş
bağlantılarınıgüçlendirmekveyeniişbağlantılarıkur-
mak,rekabettengerikalmamakgibikonulardafuarın
beklentilerinifazlasıylakarşıladığınısöylediler.2023yı-
lındadafuardayeralacaklarınıvedahabüyükmetre-
kareleristediklerinibelirttiler.

2023yılında8.halldeişsağlığıvegüvenliğifirmaları
olacak
İnovasyon,yenilikveçeşitlilikkonusundadünyaça-
pındabirdinamizmesahipolanİstanbulHırdavatFuarı,
2023yılıiçinyenisüprizlerlekarşınızdaolacak.Fuar
orginazatörüVoliFuarHizmetleriA.Ş.birsonrakifu-
arda8.450m2'liksalon8'isektörünbölünmezbirpar-
çasıolanişsağlığıvegüvenliğiendüstrisineayıracak.

UluslararasıİstanbulHırdavatFuarı2023yılında24-
27Ağustos’daİFM’de“BirlikteBüyüyoruz”sloganıyla
45binm2alandakatılımcıveziyaretçisiylebuluşacak

94ülkeden23.525ziyaretçiyiağırlayanUluslararasıİs-
tanbulHırdavatFuarı7.yılında24-27Ağustos2023
tarihlerinde,İstanbulFuarMerkezibünyesindeki45bin
m2alanda4.5.6.7.ve8.Hall’lerde“BirlikteBüyüyo-
ruz” sloganıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. Fuardan
maksimumfaydasağlayankatılımcılarşimdidendaha
büyükmetrekarelerdeyerleriniayırtmayabaşladılar.
Erkenrezervasyonfırsatlarındanyararlanmakvede-
taylıbilgiiçin;www.istanbulhirdavatfuari.com

6.UluslararasıİstanbulHırdavatFuarı
15-18Eylültarihleriarasında

sektörübuluşturdu
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Piyasayasunduğuyenilikçiürünleriileadındansözettirensektörünlider
firmalarındanASAŞ,uzunzamandırheyecanlaüretimehazırladığıPVC
MonoblokKutuSisteminipiyasayasundu.Pazarınbeklentilerinikarşılama
hedefiiletasarımınabaşlananyeniPVCMonoblokSistemi,beklentilerin
üstündeperformansdeğerlerineulaşarakkullanıcılarındeneyiminehazır
halegetirildi.

Yaşamalanlarınındinamikihtiyaçlarınamaksimumkapasitedecevapve-
rebilecekşekildegeliştirilentasarımiçinikifarklıoptimumkutuölçüsüça-
lışıldı.195x200mmizolasyonsuzve195x230mmizolasyonluolaraktitizlikle
belirlenenboyutlardaüretilenkutuseçenekleriilemaksimumsarımdeğer-
leri sağlanmış oldu. Ek bir kutu yüksekliğine ihtiyaç duymadan; 300
cm+kutuyüksekliğinde39mm,235cm+kutuyüksekliğindeise55mmla-
mellerilekullanılabilmekapasitesineulaşıldı.

İzolasyonlukutu,alttanaçılmaözelliğiileduvariçinegömülerekmüdaha-
leyeizinverecekşekildetasarlandı.Havasızdırmazlığıdeğerleriniartırmak
amacıileözelolaraktasarlananopsiyonelcontalaryankapakiçinevekutu
birleşimbölümlerineyerleştirildi.Yalıtımdeğerlerininyanısıramukavemet
gücünüartırmakiçinköşebentvelamakullanımlarınauygunözelyuvalar
dizaynedildi.

Kasa-kutumontajlarındaUniversalAlüminyumbağlantıprofilikullanılarak
sahadavidasızmontajkolaylığıdasağlanmışoldu.

Piyasayasunulanyenisistem,ASAŞ’ınürettiğiAlüminyumMonobloksis-
teminindetaylarıveaksesuarlarıiledeuyumluçalışmaktadır.

ASAŞ,yüksekyalıtımsağlayanyeni
PVCmonoblokkutusistemini

piyasayasundu
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Türkiye’ninenbüyükveenyüksekkaliteligal-
vanizliçeliküreticisiBorçelik,2020senesinde
hayatageçirdiği “DijitalBakımPlatformu” ile
üretimhatlarındakikritikekipmanlarınyenitek-
nolojileriletakipedilmesiniveyapayzekaal-
goritmalarıilearızalarınönlenmesinihedefledi.
Kendigeliştirdiğiplatformile25farklıüretim
bölgesinde142kritikekipmana1491sensör
entegreedenvebunlarıntakibinigerçekza-
manlı olarak gerçekleştiren şirket, bugüne
kadar30’dan fazlaarızayıoluşmadan tespit
etti,olasıekipmanduruşlarınıvekalitesorun-
larınıönledi.“Kendibakımihtiyacınısöyleyen
ekipmanlar”mottosuylayolaçıkanşirketinbir
sonrakihedefi,platformuGemliktesisiveçelik
servismerkezindeyaygınlaştırmak.

Start-upmantığıilehareketetti,kaliteyiüstse-
viyeyeçıkardı
BorçelikAr-Ge,DijitalDönüşüm,BilgiTeknolo-

jileriveYönetimSistemleriİcraKuruluÜyesi
BaranBurat,platformunaynızamandaİşSağ-
lığıveGüvenliği(İSG)risklerinideortadankal-
dırmayı hedeflediğini belirtirken şu
değerlendirmedebulundu:“Borçelikolarakül-
kemizinihracatçısektörlerinidesteklemekbunu
dasahipolduğumuzteknolojisayesindeyeni
vekalitelimalzemelerilegerçekleştirmekadına
çalışmalarımızısürdürüyoruz.‘Üretim’,‘Bakım’
ve‘Ar-GeTeknolojileri’birimlerimiziçerisinden
10kişilikbirekipilegeliştirilen‘DijitalBakım
Platformu’iledekaliteliüretimigüvencealtına
alıyoruz.İçerisindeyapayzeka,makineöğren-
mesi ve IoTkullanılan, farklı sensör tiplerini
farklıekipmanlaraentegreettiğimizsonderece
komplikeolanbuplatformu,çevikprojeyakla-
şımıvebirstart-upmantığıilehayatageçirdik.
TamamenBorçelikçalışanlarıncageliştirilme-
sindenbüyükgururduyduğumuzvekurumiçi
tümuygulamalarımızlatamamenuyumluolarak
çalışan platformumuz aynı zamanda büyük

önemverdiğimizİSGçalışmalarımızıdades-
tekliyor.Tümçalışanlarımıziçinsahadadaha
güvenlibirçalışmaortamısunmamızaolanak
tanıyor.”

BorçelikAkıllıÜretimTeknolojileriMüdürüSay-
gınKaçarise“Üretimhatlarındabakımsürecini
vekaliteyienüstseviyeyeçekmekiçinhayata
geçirdiğimizprojemiz,farklıekipmanvesensör
tiplerinikapsıyordu.Bizlerimotiveedenönemli
noktalardanbirideprosesendüstrisineözgüve
farklı ihtiyaçlara yönelik ‘Dijital Bakım Plat-
formu’kapsamındahazırürünleryerinekendi
yetkinliğimizi ve geliştirmelerimizi uçtan uca
kullanmamızoldu.AkıllıÜretimTeknolojileriola-
rakAr-Gevedijitalleşmeüzerineekosistemimiz
içerisindekidiğerekiplerlebirliktefarklıprojeler
üzerineçalışmaya,şirketimizevemüşterileri-
mizedeğerkatmayadevamedeceğiz”dedi.

Borçelikyeniteknolojilerikullanarak
bakımveüretimkalitesini

kusursuzlaştırıyor
BorusanGrupşirketlerindenBorçelik,“DijitalBakımPlatformu”ilenesnelerininterneti(IoT)makineöğrenmesive
yapayzekayıüretimhattınaentegreederekkritikekipmanlardaoluşabilecekistenmeyenyadaplansızolarakger-
çekleşebilecekarızakaynaklıüretimduruşlarınınönünegeçiyor,busayededuruşveolasıkaliteproblemleriniortadan
kaldırıyor.

BaranBurat
BorçelikAr-Ge,DijitalDönüşüm,BilgiTeknolojilerive

YönetimSistemleriİcraKuruluÜyesi






