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Değerli Okuyucu Dostlarımız, 

Bu sayımızı biraz gecikmeli olarak siz 

okuyucularımıza ulaştırıyoruz. Önce-

likle İslam âleminin Kurban bayramını 

kutlar barışa, kardeşliğe vesile olmasını 

dilerim.

Yoğun geçen Haziran ayında EFRS (De-

mir Çelik Kongresi), Automechanika, Eurogus, Metef, Tube&Wire, Win Eurasia, 

ve firma seminer ve açılışlarıyla dolu dolu bir çalışma gerçekleştirdik. 

Pandemiden dolayı içeri kapanan kişiler fuarlar, etkinlikler ve bayram sayesin-

de dikkat etmeden çabuk kaynaştılar. Tabi bu kaynaşma ile hastalık sayısı artı 

fakat bu sefer 7 gün içinde insanlar ayağa kalkabiliyorlarmış.

Bizler müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla 2012 yılından beri dijital 

ortamda dergilerimizi yayınlayarak ve sosyal medyada güncelliği korumak 

amacıyla hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

Basılı yayınlarımızı kargo yolu ile iletirken dijital ortamda sizlere ulaşılmasının 

rakamlarla raporlanmasını gerçekleştirebiliyoruz.

Yaptığımız bu hizmetlerle çağın yapay zekası ile sizlere değer katmaya devam 

ediyoruz. Bundan dolayı sektörün haber akışını sağlamak için bizleri destekle-

menizi bekliyoruz. Bu zamana kadar destekleyenlere teşekkürlerimizi bir borç 

biliyoruz.

Bu süreç için de üretimde ki yenilikleri ve sektör haberlerini bizlere olan güve-

nizle sizlere her kanaldan ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bizi izlemeye devam edin. Sizlerin verdiği güçle çalışmaya devam ediyoruz.

Güçlü ve sağlıklı yarınlar için. Gelecek nesillere güzel günler bırakmanın bilin-

ciyle sağlıkla kalın.
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TAYSAD’ın Bu Yıl İlk Kez 
Düzenlediği Tedarik Zinciri 
Konferansı, Sektörün Tüm 
Paydaşlarını Buluşturdu!

WHERE VISION 
BECOMES 
INNOVATION. 
ALUMINIUM 2022.
27 – 29 September 2022 
Exhibition Center Düsseldorf, Germany

Scan here and 
get your free ticket!

Code: ALU2022_metaldunyasi



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Elmedur A4.pdf   1   19.07.2022   22:04



www.kalipdunyasi.com.tr8

UKUB’tan Haberler
UKUB news

Kalıp İşleme Teknolojisi, Kalıp Elemanları, Takım Tezgahları, Otomasyon, Yazılımlar ve Kalite - Kontrol 
Mold Processing Technology, Mold Components, Machine Tools, Automation, Software and Quality - Control

KALIP DÜNYASI DERGİSİ  Sayı: 136 / Temmuz Ağustos 2022

Yazının devamı sayfa 10’da

Büyüme ve Enflasyon

Sektörümüz adına yoğun ve 
bereketli geçen bir sezonun 
sonuna doğru geldiğimiz 

şu günlerde, kalıp denemeleri %80 
seviyesinde bitmiş olup, kalıp teslim 
aşamalarına doğru gelinmiştir. Genel 
yıl bazında %80-90 doluluk oranı ve 
%70 lere varan yerli kalıpçı kullanım 
oranı ile gelecek için bizlere iyimser 
tablolar çizme noktasında önemli 
veriler elde edilmiştir. Tabiki yoğun 
geçen bu sezona istinaden başlayan 
izin dönemleri ve kalıp teslimleri ile 
yıl sonuna doğru bu yoğun tempolu 
ivmede yatay seyir devam edecektir. 

2022 yılı ve önümüzdeki 2-3 yıl daha 

daha önceki yazılarımda da bahsetmiş 
olduğum üzere büyüme ve enflasyon 
ikilisi hem ülkemizde hem de dünya da 
ana gündem maddelerinden olmaya 
devam edecektir. 

OECD yayınladığı “Ekonomik Görünüm” 
raporunda, Türkiye için 2022 yılı GSYH 
büyüme tahmini yüzde 3,3’ten yüzde 
3,7’ye çıkarıldı. 2023 yılı için tahmin ise 
yüzde 3,9’dan yüzde 3,0’e indirilmiş 
olup, 2022 yılı Haziran ayında TÜFE yüz-
de 4,95 oranında artmış ve Haziran ayın-
daki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 
78,62 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Yine sıcak gündem maddesi olan SGK 
verilerine göre 2020 yılında ise kayıtlı 
işçi sayısı ilk kez 15 milyonu aşarken 
asgari ücretle çalışanların sayısı da ilk 
kez 6 milyonu aştı. 2020’de kayıtlı si-
gortalı sayısı 15 milyon 203 bin olurken 
bunların 6 milyon 390 bini asgari üc-
ret aldı. Yapılan son düzenlemelerin ve 

desteklerin yaşanan hayat pahalılığı ve 
alım gücünün düşmesi noktasında da 
ilave tedbirler ile desteklenmesi ayrıca 
konuşulması gereken önemli konular-
dan bazılarıdır. 

Nisan ayında gerçekleştirilen İDDMİB 
seçimlerinde görevi devralan Sayın 
Çetin TECDELİOĞLU Başkanımızı ve 
Yönetim Kurulu üyelerine başarılar di-
leriz. 18 Mayıs tarihinde Sn. Çetin TEC-
DELİOĞLU’nu tebrik ziyareti yapılmış 
olup, görüşmede kalıp sektörüne ilişkin 
konularda karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunuldu. Kalıp sektöründe ileriye dö-
nük ihracata yönelik işbirlikleri hakkında 
görüş birliği alındı. İhracata ilişkin konu-
larda UKUB üyelerinin sıkıntılarına yö-
nelik de aksiyonlar alınabileceğine dair 
konular konuşuldu.

Ayrıca 28 Mayıs tarihinde de yönetim 
kurulu toplantımızı Güvenal firmamızda 
gerçekleştirdik. Yeni süreçte ilgili yönetim 

Şahan EÇİN UKUB Yönetim Kurulu Başkanı



Manual Toggle Clamps 
Hydraulic - Pneumatic Toggle Clamps
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kurulu toplantılarımızı üyelerimizin firmala-
rında yaparak devam edeceğiz. Bu nokta-
da başta sektörümüzün duayenlerinden 
Sayın Avni Tarakçıoğlu abimize ve Güve-
nal ailesine çok teşekkür ederiz. 

15 Haziran tarihinde Dolmabahçe Ça-
lışma ofisinde yoğun çalıma ve toplantı 
temposunda bizlere zaman ayıran Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mus-
tafa Varank beye ayrıca çok teşekkür 
ederiz. Kendisinin Kalıpçılık sektörüne 
yakın ilgisi ve önemine ait bizlere ver-
miş olduğu destekleri kendilerinden 
duymak bizlere çok mutlu etmiştir. Tek-
noloji Odaklı Sanayi Hamlesi ile başla-
yan bu süreç inşallah çok daha verimli 
bir şekilde devam edecektir. 

Son olarak da 16 Haziran tarihinde ka-
tılmış olduğumuz Makine imalatçısı 3 
bine yakın firmayı temsil eden 27 der-
neği çatısı altında bir araya getiren Tür-
kiye Makine Federasyonu MAKFED’in 
ev sahipliği yaptığı zirvede; Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 
yanı sıra ilgili bakan yardımcıları, Türk 
sanayinin duayenleri, kamu kurum ve 
kuruluşları, MAKFED ve üye dernekle-
rin yönetim kurulları ile makine imalat 
sanayi firmalarının üst düzey yöneti-
cileri yer almıştır. Bu zirvenin bizim için 
en önemli çıktısı olarak da MAKFED 

Genel Sekreteri Sayın Zühtü Bakır ile 
UKUB un üyeliğe davet edilmesi nok-
tasındaki görüşmemiz olmuştur. Tüm 
enerjimiz ülkemiz için, yerli ve milli üre-

timin tüm sektörlere yayılarak daha 
güçlü Türkiye için. 

Selam ve saygılarımla
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65 yıllık yenilikçi ve atılımcı ge-
leneği ile Sarıgözoğlu Kocaeli 
Başiskele yatırımına başladı.

Otomotiv Tedarik Sanayicisi 
Sarıgözoğlu Kocaeli’nde

zoğlu’nun manevi önderliğinde 2nci ku-
şak temsilcileri Sn. Mustafa ve Sn. Le-
vent Sarıgözoğlu’nun hazır bulunduğu 
törende en dikkat çekici konu, ailenin ve 
şirketin 3ncü kuşak genç yöneticilerinin 
de aktif katılımı ve enerjik etkileri oldu. Ford Otosan başta olmak üzere 

Mercedes, Fiat, Renault, M.A.N, 
BMW, Porsche, Mitsubishi-Fuso, 

Otokar ve Bosch’a kalıp ve pres metal 
hizmeti veren firma Türkiye genelinde 
yaygın fabrikalarına bir yenisini ekliyor.

Kocaeli Başiskele’de yeni nesil elekt-
rikli araç girdileri üretecek olan tesisin 
temeli Ford Otosan yetkilileri ve Başis-
kele Belediye Başkanı Mehmet Yasin 
Özlü’nün katılımı ile atıldı.

2023 yılının ilk çeyreğinde üretime 
başlayacak olan tesis, çevreye saygılı 
araçlara parça üretmekle yetinmeyip 
bina projesinde de çevreci ögelerle do-
natılacak. Yenilenebilir enerji ve yağmur 
suyu hasat sistemleri en önde gelen 

özellikler. Tesiste, Endüstri 4.0 konsepti-
ne uygun robot otomasyonlu üretim ve 
montaj ekipmanları kullanılacak. Lojistik 
uygulamaları da dijitalize edilerek daki-
kalık periyotlarda sevkiyat yapılabilecek. 
Kurucu merhum Sayın İsmail Sarıgö-



Web sitemizden sipariş verin!
www.meusburger.com 

KOMPAKT ŞERİT TAŞIYICI

AVANTAJLARINIZ:

  Çalışma düzleminden kolay kurulum ve sökme

  Yaylarımıza ve plaka kalınlıklarımıza en uygun şekilde ayarlanmış boyutlar

  Simetrik tasarım her iki tarafa da montajı mümkün kılar
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Kesici Takım İmalatı İçin 
Bilz Taş Bağlama Malafaları

Talaşlı üretimin vazgeçilmez ana 
elemanlarından olan parmak 
frezeler, raybalar, matkaplar ve 

özel takımlar karbür çubuklardan, özel 
taşlama tezgâhlarında şekil verilerek 
ve sonrasında isteğe bağlı kaplama 
yapılarak kullanılan ürünlerdir. Bu ürün-
leri üretirken kullanılan karbür çubuk-
lar, kesici taşlar, bileme tezgâhları gibi 

ürünler ileri teknoloji ile üretilmektedir. 
Bu ekibin tamamlayıcısı durumunda 
olan ve üretimde hassas bir konuma 
sahip taş bağlama tutucuları da ge-
rek salgı hassasiyeti gerekse balans 
olarak son derece iyi olmalıdır. 100 yılı 
aşkın bir geçmişe sahip olan üstün Al-
man Bilz firması diğer tüm tutucu sis-
temleri gibi bu ürünleri de son derece 

yüksek hassasiyette ve kalitede üret-
mektedir.

ANCA, DECKEL/ISOG, HAAS, HAWE-
MA, REINECKER, ROLLOMATIC, SAAC-
KE / VOLLMER, SCHÜTTE, SMP, STRA-
USAK, TTB, WALTER, WIDMA, ZARO 
gibi taşlama tezgâhı markalarına uygun 
HSK-F40, 

HSK-F50, HSK-E40, HSK-E50, 
HSK-C50, HSK-50, HSK-F63, BT30, 
BT40 ve BT50 konik tiplerinde taş 
bağlama malafaları ürün gamımızda yer 
almaktadır. İsteğe bağlı özel ölçülerde 
de üretimimiz bulunmaktadır. Ürünlerin 
salgı değeri 3 mikron ve altındaki de-
ğerlerde olup balans kalitemiz 

G2,5 / 25.000 rpm’dir. Ürünleri sipariş 
verdiğinizde tutucu üzerinde sıkıştırma 
pulları (isteğe bağlı olarak balans delikli) 
ve sıkma somunu (isteğe bağlı balans 
delikli) standart olarak gelmektedir. Mü-
kemmel kesici takımlar üretmek için Bilz 
Taş Bağlama Tutucularını tercih ediniz.
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30 Haziran ve 01 Temmuz  2022 Limak Eurasİa Luxury Hotel Bey-
koz – İstanbul’da yoğun katılımlarla Paslanmaz Çelikler ve Alü-
minyum Ekstrüzyon Seminerini gerçekleştirdi.

BGh Kocaeli Özel Çelik A.Ş. Çelikler 
Üzerine Seminerlerini Gerçekleştirdi

TAHLWERKE TEKNİK PAZARLAMA  
DiREKTÖRÜ)

DUPLEX VE ÖSTENITIK PASLANMAZ 
ÇELIKLER JOHANNES FUCHS (BGH 
EDELSTAHLWERKE ÜRETİM VE 
KALİTE YÖNETİCİSi)

1.Gün Paslanmaz  
Çelikler seminerinde
Semineri 1. Ve 2. Günlerinde BGH 

Kocaeli Özel Çelık A,Ş,Genel Müdürü 
Gamze Baskan firmanın kuruluş amacını 
faaliyetlerini ve Türkiye’de kurulduğun-
dan beri ekibiyle neler yaptıklarını anlattı. 
Semineri 1. ve 2. Günlerinde BGH Edels-
tahlwerke Teknık Pazarlama Dırektörü 
Marc-Andre Müller Bgh Edelstahlwerke 
Kımdır ve Tarihçesini Anlattı.

ÖZEL ÇELIKLER ÜRETİM TESISI SER-
TIFIKASYONUN ÖNEMİ YASİN ÇETİN 
(BUREAU VERITAS)

KOROZYON DAYANIMLI ALAŞIMLAR 
MARC-ANDRE MÜLLER (BGH EDELS-

PASLANMAZ ÇELİK ÜRETİMİNİN 
GELECEGI DR. FRANK HIPPENSTIEL 
(BGH EDELSTAHLWERKE ÜRETİM VE 
TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRÜ)

MARTENZITIK PASLANMAZ ÇELİKLER 
DR. FRANK HIPPENSTIEL (BGH  
EDELSTAHLWERKE ÜRETİM VE  
TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRÜ)

CAM KALIPÇILIGI İÇİN ÖZEL PASLAN-
MAZ ÇELİKLER JOHANNES FUCHS 
(BGH EDELSTAHLWERKE ÜRETİM VE 
KALİTE YÖNETİCİSİ)

2. Gün Alüminyum 
ekstrüzyon seminerinde
ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON KALIP 
TASARIM YAZILIMI SONAT ELMACI 
(MIP YAZILIM)

ALÜMINYUM EKSTRÜZYON PROSESİNE 
AKADEMİK BAKIŞ DOÇ. DR. ÖNDER 
AYER (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)

TAKIM ÇELİĞİ ÜRETİMİNİN GELECEĞİ 

Yazının devamı sayfa 18’de
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DR. FRANK HIPPENSTIEL  
(BGH EDELSTAHLWERKE ÜRETİM  
VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRÜ)

ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON KALIPLARI 
İÇİN MALZEME SEÇİMİ JOHANNES  
FUCHS (BGH EDELSTAHLWERKE  
ÜRETİM VE KALİTE YÖNETİCİSİ)

ALÜMİNYUM FIRINLARININ 
EKTRÜZYONA ETKİSİ BÜLENT 
ÇIVICI (SİSTEM MAKİNA)

TAKIM ÇELİKLERİNDE VAKUM ISIL  
İŞLEM HAKAN DİNÇER (BGH  
KOCAELİ ÖZEL ÇELİK AŞ SATIŞ 
VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ)

PVD YÜZEY KAPLAMA TEKNOLOJİLERİ 
KORAY ARSLAN (METISTEC) 

İşlenen konular sonunda gerçekleşen 
akşam yemeği ile güzel iki gün geçirildi.
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Bomaksan Tasarrufu Önceliğine Alıyor

Yerli üretici Bomaksan, sis-
temlerini geliştirirken yüksek 
enerji verimliliğini önceliğine 
alıyor.  ALVER serisi hava ku-
leleriyle; kaynağından emişin 
mümkün olmadığı veya yeter-

siz kaldığı her türlü çalışma 
ortamına çözüm sunuyor. 

Ayrıca bakım ve filtre değişim 
maliyetlerini en aza indiriyor.

ALVER ile Bakım ve 
Filtre Maliyetlerini Azaltıyor

daha yüksek filtrasyon verimi sağlıyor. 

oldukÇA sessiz şekilde ÇAlışıyor!
ALVER serisi hava kulelerinde, yüksek 
enerji verimliliğine sahip EC Fanlar,  yük-
sek emiş performansını düşük enerji 
tüketimi ile sağlamalarının yanı sıra ol-
dukça sessiz şekilde çalışıyor. Bu sa-
yede ALVER cihazının çalıştığı sadece 
üzerinde yer alan LED panelden anlaşı-
lıyor.  Standart olarak 7” LCD dokunma-
tik ekran ile donatılan ALVER serisi filtre 
üniteleri,  operatörlere kullanım kolaylığı 
sağlarken, akıllı bir takvim modu da içe-
riyor. Filtre temizliğinin  mola saatlerinde 
gerçekleştirilmesine imkan tanıyor. 

1986 yılından bu yana hava kirlili-
ğini azaltmaya yönelik sistemler 
ve çözümler geliştiren yerli üretici 

Bomaksan, toz toplama ve duman emiş 
ünitelerinde sınıfının en sessiz cihazlarını 
tasarlıyor. Tesislerin havasını, gürültü kir-
liliği yapmadan temizleyerek iş yerinizin 
daha verimli çalışmasına katkıda bulu-
nan marka, jet-pulse hava kuleleri seri-
sinde öne çıkan ALVER serisi ile tozların 
filtre iç yapısına penetre etmesini engel-
leyerek filtrelerin ömrünü uzatıyor. 

Daha düşük fark basıncı oluşturarak 
temizlenmesi için gerekli olan basınçlı 
hava tüketimini azaltıyor. Bunun yanı sıra 
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Yazının devamı sayfa 24’te

Açılış töreninde Hexagon Tür-
kiye Genel Müdürü Levent 
Yeşilbağ, Hexagon Başkan 

yardımcılarından Marco Pelissero, 
Hexagon Türkiye çalışanları, Hexagon 
EMEA Bölgesinden yabancı konuklar, 
TİAD Başkanı Fatih Varlık ve sektör 
temsilcileri ile davetliler bulundu.

Hexagon Türkiye  Genel müdürü Le-
vent Yeşilbağ –“ tasarımdan simülas-
yona, üretimden kalite kontrole kadar 
sanayimizin gereksinim duyduğu Akıllı 
Fabrika kavramına uygun tüm yazılım 
ve donanımların bir merkezde görülüp 
kullanılıp test edilerek kullanıcının ken-
dilerine uygun  ürünleri seçmelerine 

hexagon, Teknoloji Deneyim Merkezi 
Üçüncüsünü İstanbul’da Açtı

İsveç merkezli Hexagon, Türk 
sanayisinin ihtiyaç duydu-
ğu üretim için gereken tüm 
donanım, yazılım kalite test 
ve ekipmanlarının bir arada 
bulunduğu İstanbul Teknolo-
ji Deneyim Merkezini açtı.
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olanak sağlayacaklarını belirtti. 1992 yı-
lından beri ülkemizde otomotiv, savun-
ma sanayi, havacılık, kalıpçılık, makine 
üreticileri ve bunların yan sanayicilerine 
hizmet götürdüklerini ve Hexagon ola-
rak 15 yıldır ülkemizde başarılı işlere 
imza atarak sürekli büyüyen bir trend 
yakaladıklarını, Ankara ve Bursa’dan 
sonra üçüncü lokasyon olarak İstan-
bul’da hizmet vermeye başladıklarını ve 
bir sonraki hedefin İzmir’de benzer bir 
teknoloji deneyim merkezi açmak oldu-
ğunu söyled.”

Hexagona hayırlı olmasını diler başarı-
ların devamını dileriz.
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MachineTotal.com (Benim Makinem) 
ve Machingo.com

Kuruculuğunu Semih Doğan’ın 
üstlendiği Tepro Makine A.Ş. 
30 yılı aşkın süredir plastik sek-

töründe makine tedariki ve üretiminde 
faaliyet gösteren lider kuruluşlarından 
biridir.   Tepro Makine A. Ş.  80 kişilik de-
neyimli uzman ekibiyle plastik sektörüne 
yönelik enjeksiyon makineleri, robot oto-
masyon sistemleri, hammadde yükleme 
sistemleri ve yardımcı yan ekipmanları 
üretimini ve ticaretini sağlamaktadır.  Se-
mih Doğan’ın kurmuş olduğu Tepzone 
A.Ş. firması çatısı altında MachineTotal.
com ve machingo.com kuruluş amaçla-
rına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tecrübelerini sürekli olarak yenilenebilir 
bir bakış açısı ile değerlendiren, ulusla-
rarası pazarları ve dünya ekonomisini iyi 
takip eden, uluslararası ölçekte projelere 
imza atan ve teknolojik gelişmelere her 
daim açık olan Tepro Makine, bu özellikler 
neticesinde daha da bütünsel bir kuruluş 
unvanını elinde taşıyor. Yaptıkları çalışma-
larla daha verimli ve işlevsel pazar yerlerini 
araştırmakla yola devam eden Tepro Ma-
kine aynı zamanda yeni teknolojik faaliyet 
alanlarına girmeye cesaret verdi.

Hayatımızı etkisi altına alan COVID-19 
salgını ve pandemi süreci sebebiyle de-
ğişen yaşam koşulları, çalışma alışkan-

nentler/Yedek Parçalar, Ağaç/Ahşap/Kar-
ton ve Robot/Otomasyon kategorileriyle 
ürünleri en iyi şekilde tanıtmaya olanak 
sağlamaktadır. Diğer tüm sanayi sektör-
leri ise uzmanlarının çalışmaları ile çok 
yakında hizmete açılacaktır. Özellikle ikinci 
el ve yeni makine ticareti, makine geri dö-
nüşüm politikası ile sektörde yerli ekono-
miye katkıda sağlayıp, ihracat pazarlarına 
olanak sunarak ülke ekonomisine katkıda 
bulunmayı hedeflemektedir. 

mAchinetotAl.com ile 
birlikte yAyınA AlınAn bir 
diğer proje ise mAchinGo.com!
Endüstri ve sanayi dünyasını kapsayan 
yeni nesil yayıncılık politikası ile yayın ya-
pacak olan machingo.com’ un amaçları:
• Makine endüstrisi ve sanayi dünyası-
na hitap eden, her sektöre özgü içerikler 
üretmek ve yayınlamak.
• Robotik, yapay zekâ, endüstri 4.0, meta-
verse, blockchain, internet 3.0, otomas-
yon ve geri dönüşüm alanlarının sanayiye 
ve iş dünyasına etkilerini kapsayan yayın-
lar yapmak.
• Kadın ve çocuk hakları, hayvan ve doğa 
sevgisi, eğitimde fırsat eşitliği gibi konu-
ların hassasiyeti ile yayınlar yapmak ve 
uluslararası etik kurallar çerçevesinde bir 
yayın politikası izlemek.
•  Yayın politikası gereğince, daha yaşanı-
labilir bir dünya ve daha mutlu bir topluluk 
ilkesinden ödün vermemek.

Ayrıca sektörel konuları editörleri ile işleyen 
machingo.com haberler, araştırmalar, du-
yurular, röportajlar, videolar, podcast’lar ve 
daha birçok şekilde yayınlar ile zengin bir 
içeriğe sahip olacaktır. Her sektöre özgü 
içerik kategorisi ve yayın takvimi ile güncel 
iş dünyasının ihtiyaçlarına hizmet verecektir.

Sektörün öncü yayın organı olmayı he-
defleyen machingo.com içerik hizmetle-
rinin yanı sıra, etkileşimli dijital çözümler, 
webinar ve zirveler, konferans ve sektö-
rel eğitimler ile de kullanıcılarının ihtiyaç-
larına geniş bir yelpaze sunacaktır.

lıkları ve yeni teknolojik platformlar he-
pimizi daha farklı planlamalara yöneltti. 
Kısa sürede bu değişim rüzgarından tüm 
iş dünyası da payına düşeni aldı ve yeni 
başlangıçlar yapmaya zorlandı. 

Semih Doğan : “Ülke ekonomisine ve is-
tihdamına katkıda bulunmanın önemini 
marka DNA’mıza işlemiş olmanın verdiği 
sorumluluk ile, başta AR-GE olmak üzere 
sektörel yatırımlarımızın ve yeni projeleri-
mizin temellerini attık. Bu projelerden biri 
de MachineTotal.com!”

Yeni veya ikinci el makinelerinizi uygun 
alıcılar ile buluşturmak üzere yola çıkan 
Machinetotal.com,  satıcılara sektörün 
en kullanışlı mağaza özelliklerini sunarak 
hem ticari hem de zaman kazanımlarında 
fark yaratacak bir platform sunmaktadır. 
Alıcılar için ise, detaylı makine/ekipman 
arama özelliğinin yanı sıra güvenli ödeme 
ve alışveriş politikası ile hizmet vermek-
tedir. Süreç içinde makine ve ekipman 
sektöründe tüm kategorilerde en detaylı 
veritabanı yapısına sahip olması aracılı-
ğıyla ülkenin en güçlü makine pazar yeri 
platformu olmayı hedeflemektedir. Ma-
chineTotal kendi içerisindeki kategorileri 
en ince detaylarına kadar düşünülerek 
hazırlanmıştır. Aynı zamanda şu an Plas-
tik, Metal, Fabrika Ekipmanları, Kompo-
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Yazının devamı sayfa 30’da

Üretim için teknoloji ve inovas-
yon fuarı olan 20. MECSPE ve 
Senaf tarafından ilk kez aynı 

anda düzenlenen alüminyuma adan-
mış uluslararası fuar olan METEF’in 
12cisi   9-11 Haziran tarihleri arasında 
BolognaFiere’de Gerçekleşti. Açılışına 
Ekonomi ve Maliye Bakan Yardımcısı 
Laura Castelli’nin de katıldığı iki etkinlik, 
piyasanın canlılığını yansıttı ve 2022’de 
tüm İtalyan ve uluslararası endüstri için 
önemli merkezler olarak onaylandı: 
39.348 profesyonel, 13 tematik salonu 
ve 2.000 katılımcı firmanın stantlarını zi-
yaret ederek 92.000 metrekarelik sergi 
alanına yayılan pavyonlarda düzenle-
nen birçok özel girişim ve konferansa 
katıldılar.

2022’de MECSPE, 2023’te Mart ayına 
umut verdi. Fuara gelen profesyonel-
leri güçlü bir getiri beklentisiyle “gelin 
ve kaçırdığınız fikri bulun” sözü bir kez 
daha memnun etti.

Motor, beyaz eşya, lüks, otomatik ma-
kineler, mekanik ve plastik işleme, lojis-

METEF Fuarı ile İmalat ve 
Alüminyum Tedarik Zinciri 
İtalya Bologna’da Bir Araya Geldi

tik ve alüminyum bölgeleri, sergilenen 
2.000 şirketi ziyaret ederek yenilikçi 
insanlar ve çözümler bulmayı başar-
dı. Kahve kapsüllerinin geri dönüşü-
münden üretilen yeni malzemelerden 
plastik, metal ve büyük boyutlardaki 
en yenilikçi katkılı üretim makinelerine, 
tersine mühendislik ekipmanlarından 
en modern talaş kaldırma makinelerinin 
aşırı hassasiyetine kadar.

Fuarda, girişine yerleştirilen bir endüst-
riyel robot tarafından karşılanan ziya-
retçiler , altı Yetkinlik Merkezi ve şirket 
ile işbirliği içinde oluşturulan 2022 nin 
kalbi olan Mecspe Live Academy ala-
nını tanıtan bilgi hologramlarının kuru-
lumunu takdir ettiler. yeni teknolojilerin 
uygulanmasının şirketlerin üretim süre-
cini nasıl iyileştirebileceğini ve gençleri 
endüstriyel süreçlerin büyüleyici dün-
yasına nasıl dahil edebileceğini anlat-
mak için muazzam bir alan oldu.

Mecspe böylece, yabancı alıcıların da 
varlığı sayesinde, uzmanlaşmış me-
kanik ve Endüstri 4.0 sektöründeki 

profesyonel operatörler arasındaki si-
nerjilerin buluşması, karşılaştırılması 
ve teşvik edilmesi için stratejik rolünü 
yeniden başlatıyor. Zengin içerik ve 
özel inisiyatiflerden oluşan program, 
ticari büyüme için temel olan dijital-
leşme , sürdürülebilirlik ve eğitimin üç 
tematik kolu boyunca geliştirildi. Inno-
va Finance tarafından yönetilen Piazza 
della Finanza Facevolata da 20. yılında 
görücüye çıktı. şirketlere sunduğu mali 
ve mali araçları girişimcilere göstermek 
için yaklaşık elli toplantı düzenleyen; 
Piyasaya göre daha avantajlı koşullar-
da kredi almak ve şirketin gelişimine 
katkıda bulunmak, kaynakları optimize 
etmek, yatırımları desteklemek ve ino-
vasyonu teşvik etmek için kararlı bir 
faaliyettir.

İş dünyasının en çok hissettiği konular-
dan biri olan sürdürülebilirlik konusuna 
büyük ilgi. Bu dönüşümün başrol oyun-
cuları arasında, esnekliği ve süresiz ola-
rak yeniden kullanılabilirliği nedeniyle 
“ geleceğin metali “ olarak tanımlanan 
alüminyum, sanayi sektörünü daha da 
sürdürülebilir ve verimli hale getirmek 
için temel özellikler yer alıyor. METEF 
2022 vesilesiyle, metalin döngüsel 
ekonomi ve enerji verimliliği açısından 
potansiyelini gösteren Yeşil Alüminyum 
Konferansı dikkat çekti . Bu yılın yeniliği 
İtalyan Döküm Ödülü idi.Sürdürülebilir-
lik ve inovasyon alanında yaptığı önemli 
katkılardan dolayı Fondital’e verildi.

Gelecek yıl için MECSPE tarihi tarihlerine 
dönecek ve randevuyu ikiye katlayacak: 
METEF ile aynı anda 30 Mart - 1 Nisan 
2023 tarihleri arasında BolognaFiere’de 
gerçekleştirilecek ve ikinci kez MECSPE 
23 - 25 Kasım tarihleri arasında Bari’de 
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gerçekleştirilecek. 4.0 teknolojilerinin 
geliştirilmesine adanmış bir baskı ve 
üretim süreçlerinin sürdürülebilirliği ve 
yeniliğine giderek daha fazla odaklanan 
“Focus Mediterraneo” ile fuar daha da 
güçlenecek.
 
“Bu yılı, memnun olabileceğimiz imalat 
sektöründeki profesyonellerin geniş bir 
katılımıyla tamamladık - yorumlar Senaf 
Genel Müdürü Emilio Bianchi -Sanayi 
sektörünün son aylarda nasıl yüzle-
şeceğini bildiğini gösterdiği zorluklar, 
geleceğe bakmaya devam eden şir-
ketlerin büyüme dürtülerini etkilemedi. 
Bundan sonraki adımlar dijital dönüşüm 
ve yeşil geçiş yönünde atılacak; Bu ME-
CSPE’de, KOBİ’leri yeni teknolojilerin 
doğru kullanımı için gerekli becerileri 
güncelleme ve yeni nesilleri modern 
imalat endüstrisine yaklaştırma konu-
sunda desteklemek için yenilikçi pro-
jeler geliştirmeye devam edecektir. Bu 
nedenle, 2023’te Bari’ye dönme seçi-
mi, yerel işletmelerle zaten başlamış 
olan yola devam etmek için MECS-
PE’nin ikinci kez düzenleneceği yerde 
daha da fazla etkiye sahip “.
 
“METEF, sektörün geleceğine bakma-
ya devam ediyor ve birçok varlık doğru 
yönde gittiğimizi teyit ediyor - yorum 
yapıyor METEF Başkanı Mario Conser-
va - Gelecek yıl için de hedefimiz, farklı 
sektörler arasında bir bağlantı görevi 
görmek. ulusal ve uluslararası alümin-
yum tedarik zincirinin ruhları. 2022’de 
METEF ruhunu yeniden keşfederek, 
fuar katılımcıları ile profesyonel ziya-
retçiler arasındaki buluşmayı kolay-
laştırmak ve potansiyel yeni müşteri-
leri çekmek için değil, aynı zamanda 
sektördeki, kendilerini fuarda bulan ve 
ilişkileri yenileyen uzmanların bir araya 
gelmesi için ideal bir yer olduğunu doğ-
ruladı. ve sinerjiler”.
 
mecspe ve meteF 2022 sAyılArı
39.348 profesyonel ziyaretçi, 92.000 
metrekare sergi alanı, 2.000 şirket 
mevcut, 2.000 metrekare Cuore ME-

CSPE LIVE ACADEMY sergisi , 16 özel 
girişim ve konferans.
 
mecspe sAlonlArı
Makineler ve Aletler - Takım tezgahları, 
ekipman, aletler ve tasarım yazılımları; 
Makineler, malzemeler ve sac işleme 
- Bükme, Damgalama, Kesme, Mon-
taj, Kaynak, Malzeme ve Yazılım; Dijital 
Fabrika - Endüstriyel BT, IoT, Endüst-
riyel sensörler, Bulut üretimi, Otoma-
tik tanımlama teknolojileri, Süreçlerin 
yorumlanması ve birbirine bağlanması 
için uygulamalar, cihazlar, enstrüman-
tasyon ve akıllı bileşenler; Lojistik - Pa-
ketleme, Paketleme, Taşıma, Malzeme 
taşıma, Yalın üretim, Depo yönetim ya-
zılımı, Tedarik zinciri yönetimi, Güvenlik 
Sistemleri, KKD, Dış Kaynak Kullanımı; 
Mekanik Taşeronluk- Hassas mekanik 
işleme, Metalik marangozluk, Mekanik 
yapılar, Bağlantı Elemanları, Dökümha-
neler, Küçük parçalar, Tel işleme, Üçün-
cü şahıslar için endüstriyel işleme, 
Microlavorazioni; Elektronik Taşeronluk 
- Cem (sözleşmeli elektronik üreticisi), 
Cablaggi, Ems (elektronik üretim hiz-
meti), Pcb (baskılı devre kartı üreticile-
ri), Mühendislik ve tasarım stüdyoları; 
Eurostampi , Plastik, kauçuk ve kompo-
zit makineler ve taşeronluk - Plastik, ka-
uçuk ve kompozit malzeme işleme, Ma-
kineler ve tesisler, Yardımcı ekipman, 
Yenilikçi malzemeler, Kalıplama, Eks-
trüzyon, Paketleme, Şişirme, Kalıplar, 

Modeller, Kalıplar için normalleştirilmiş 
bileşenler, Tasarım, Yazılım simülasyon 
ve tasarım, Mikro işleme;Katmanlı İma-
lat - 3B Baskı, Hızlı Prototipleme, Hızlı 
İmalat, Tersine Mühendislik Sistem ve 
Hizmetleri, Eklemeli Teknoloji, Malze-
meler, Hizmetler, Donanım: 3B yazıcılar 
ve tarayıcılar, aksesuarlar, Simülasyon 
ve tasarım yazılımları; İşlemler ve Bitir-
meler - Yüzey İşlem Tesisleri, Fırınlar, 
Galvanik, Kimyasal ve elektronik işlem-
ler, Yıkama, Metalizasyon, Sırlama, Gal-
vanizleme, İşlemler için ürün ve akse-
suarlar, Isıl İşlemler, Boyama; Demir dışı 
malzemeler ve alaşımlar - Demir dışı 
malzemelerin işlenmesi (Alüminyum, 
Titanyum, Magnezyum, Hafif Alaşımlar), 
Kalıp dökümler, Dökümhaneler, Üçün-
cü taraf endüstriyel işleme, Teknolojiler, 
Tasarım, Mühendislik; Otomasyon ve 
Robotik- Otomasyon ve Robotik, Mon-
taj, Montaj ve Taşıma; Kontrol ve Kalite - 
Belgelendirme ve kalite kontrol, Metro-
loji, Ölçüm aletleri, Laboratuvar testleri, 
Kalibrasyon, Analiz ekipmanları, Vizyon; 
Güç Tahrik - Mekanik aktarma organları, 
Hidrolik, Pnömatik, Mekatronik, Hareket 
kontrolü, Bakım, Basınçlı hava.

meteF’in AlAnlArı
Hammaddeler | Döküm | Demir Dışı Dö-
kümhane | Demir Dökümhanesi | eks-
trüzyon | Laminasyon | Mühendislik ve 
simülasyon | Son işlem ve işleme | geri 
dönüşüm.



2022
Maça Sistemi, Açılı Burç

Grafitli Maça 
Kızak Plakası

Ayarlanabilir İtici Plaka
Kapağı

Enjeksiyon Makine Filtresi

Bar Kilit “Grup”

Hassas Baskı İzleme
Ünitesi

Plastik Enjeksiyon Ocak 
Temizleyici - Teknoclean

Bilyalı Kafes
Merkezleme Burcu

Soğutma Kanalı Test KitiPilot Ünitesi

IML / İnce Cıdarlı 
Enj. Kalıp Bombeli - Düz 
Havalı İticili Valf

Kalıp Test & Montaj
Ünitesi

Kalıp Basınç 
Gözlem Kağıdı

Yuvarlak Sıkma Plakası Sıkma Plakası Basınç ve Ayar Plakası

Kod: G61

Kod: G172

Kod: G158

Kod: G156

Kod: G152 Kod: GTH-00.. Kod: GHV / GTHV

Kod: G73

Kod: G165 Kod: MTMF Kod: G167 Kod: G170

Kod: G155

Kod: KHBG1

Kod: G154

Kod: GTH1000

Standartlaştırılmış
Yeni Ürünlerimiz

Yeni Ürünlerimizin Detaylı Bilgilerine Web Sitemizden ya da Basılı Kataloğumuzdan Ulaşabilirsiniz.

“Güvenal Kalite 
Güvence Etiketli”

www.guvenal.net +90 212 501 53 81 guvenal@guvenal.net

Güvenal Kalıp Elemanları  A.Ş.     “Güvenal Group Şirketleri” üyesidir.
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Yazının devamı sayfa 34’te

Türkiye’nin ihracatında 30 milyar 
Amerikan Doları’nın üzerinde bir 
büyüklüğe sahip otomotiv satış 

sonrası sektörünü Istanbul’da bir kez 
daha tüm dünyadan profesyonellerle 
buluşturan Automechanika Istanbul 
2022, yeni rekorlara imza attı. Çoğun-
luğu üreticilerden oluşan 12 salonda 
825 firmanın katılımıyla bu yıl 15. kez 
gerçekleşen fuarı, Türkiye’den 34.552 
ve 13.802 uluslararası profesyonel ile 
141 ülkeden toplam 48.354 kişi ziyaret 
etti. Fuar için özel olarak tasarlanan Au-
tomechanika Istanbul Dijital Platformu 
ise bir önceki fuara göre %32 oranında 
daha fazla kullanıldı.

Almanya, Kore, Fas, Pakistan, Polonya, 
Hindistan ve Çin ülke pavilyonları ile 
birlikte 170 uluslararası, 655 yerli ka-

Automechanika Istanbul 2022 
Sona Erdi: Fuarı 141 Ülkeden 
48.354 Profesyonel Ziyaret Etti

Türkiye ve komşu ülkeler dahil olmak üzere, Kuzey Afrika’dan 
Doğu Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan bölge-
nin lider uluslararası otomotiv endüstrisi ticaret fuarı Au-
tomechanika Istanbul, 2-5 Haziran 2022 tarihleri arasında 
Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey işbirliği 
ile İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

tılımcı firma, Türkiye’ye yakın ülkelerin 
yanı sıra okyanus aşırı bölgelerden de 
fuara yoğun ilgi gösteren satın alma 
profesyonelleriyle bir araya geldi. T.C. 
Ticaret Bakanlığı ve Otomotiv İhracatçı 

Birlikleri işbirliği ile organize edilen alım 
heyeti programı kapsamında ise yurt-
dışından yüksek bütçeli satın alma yet-
kilileri, fuar süresince programa kayıtlı 
katılımcılar ile B2B görüşmeler yapma 
imkanı buldu.

FuAr süresince devAm eden 
etkinlikler yoğun ilGi Gördü
Geçmişten bugüne tüm Automecha-
nika Istanbul fuarları arasında en kap-
samlı etkinlik programına sahip olan fu-
arda, geleceğin e-mobilite teknolojileri 
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hakkında otomotiv dünyasının uzman 
isimleri yorumlarını ve son gelişmeleri 
Castrol sponsorluğunda hazırlanan Au-
tomechanika Academy programında 
izleyenlere aktardı.

Popüler elektrikli araçları yakından in-
celemek ve şarj istasyonları hakkında 
detaylı bilgi almak isteyenler, E-mobi-
lity Alanı’na yoğun ilgi gösterdi. Ulus-
lararası Kaporta Sektörü Sempozyu-
mu (IBIS), fuar süresince devam eden 
oturumlarla kaporta onarım ve bakım 
profesyonellerine güncel bilgi ve sek-
törel gelişmeleri aktardı. TOBFED or-
ganizatörlüğünde düzenlenen “Ustalar 
Yarışıyor” programında, yetenek ve 
deneyimleriyle otomobillerin ilk günkü 
gibi görünmesini sağlayan profesyo-
neller, kozlarını Automechanika Istan-
bul 2022’de paylaştı. 3 farklı kategoride 
düzenlenen yarışmaların kazananları 
fuarın son günü düzenlenen törende 
ödüllendirildi. Otomotiv Satış Sonrası 
Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS)’nin 
düzenlediği 7. OSS Konferansı’nda ise 
global otomotiv satış sonrası sektörü-
nün önemli isimlerinden LKQ CEO’su 
Arnd Franz, sektörle ilgili yorum ve gö-
rüşlerini izleyicilerle paylaştı. 

Otomotiv satış sonrası sektöründe 
dünyanın lider ticaret fuar markası Au-
tomechanika’nın Türkiye’deki tek et-
kinliği olan Automechanika Istanbul, 
2023’te yine İstanbul TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.
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Yeni Nesil Kesici Takımlarımızla 
Kalıpçılık Sektöründe Daha İddialıyız

ma, 2011 yılında havacılık Eskişehir 
Havacılık Kümesine girmiş ve aktif rol 
almıştır. Yine 2011 yılında otomotiv 
sektörünün küresel aktörlerinden biri 
olan Delphi Diesel System’in önemli te-
darikçilerinden biri haline gelmiş, 2014 
yılında ise Bosch Global’in takım teda-
rikçisi olarak iş birliklerini artırmıştır. Fir-
mamızın vizyonu, kesici takım üretimin-
de mükemmele ulaşmak, ulusal alanda 
yakaladığımız başarıyı uluslararası ala-
na da yayarak sektöründe global ve li-
der bir kuruluş olmaktır.

Kalıpçılık endüstrisi sanayiye katkı açı-
sından bakıldığında oldukça önemli bir 
endüstridir. Yeni bir ürünün tasarlanıp 
üretilmesinde kalıp teknolojisinin ol-
dukça yüksek bir etkisi vardır. Kalıp sek-
törü birçok sanayi koluna etki ettiği için 

Karcan Kesici Takım Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Eskişehir’de, karbür 
kesici takımlar üretmek üzere, 

1996 yılında kurulmuş ve Türkiye’nin 
ilk kesici takım üreticisi olarak faaliyet-
lerine başlamıştır. Üretimde kullandığı 
son teknoloji ürünü 5 ve 6 eksenli CNC 
makinelerini işletmeye alarak müşte-
rilerine “limitsiz takım” seçeneklerinin 
kapısını açmıştır. Gelişen CNC ölçüm 
tekniklerini de bünyesine alan Karcan; 
lojistik alanında iyi bir sevkiyat sistemi-
nin oluşturulmasının da etkisiyle bileme 
hizmetlerini de üst segmente taşıya-
rak ürün ve hizmet sektörlerindeki iki 
uzmanlık alanını birleştirmiş ve müşte-
rilerine takımın orijinalliğini korunması 
ve bileme öncesi hassasiyetin tekrar 
yakalanması amacıyla “Geri Dönüşüm” 
hizmetini de vermeye başlamıştır.  Fir-

çok çeşitli malzemeler kullanılmakta ve 
yüksek teknolojiye sahip üretim süreç-
leri de daha iyi malzemeler elde edebil-
mek için değişmektedir. Bu durum, ka-
lıp endüstrisine sadece standart değil 
özel takımların da yapılması gerektiğini 
göstermektedir. Karcan Kesici Takım 
olarak, işlemesi zor malzemelerin de 
kullanıldığı kalıp endüstrisine, yüksek 
kaliteye sahip takımlarımızla hizmet 
vermekteyiz. 

Kalıpçılık sektörü özelinde eski nesil 
yağ çeliği deilen malzemeler kullanım-
dan kalkmaya başlamıştır. Söz konusu 
malzeme yerine ön sertleştirme yapıl-
mış 2714, Toolox 23-33-34, duplex, 
2083 gibi sertliği yüksek malzemeler 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede 
kalıpçılık sektöründe bulunan firmalar 



™ 
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malzemeyi alıp işleyip tekrar ısıl işleme göndermek 
yerine ısıl işlemli alıp maliyeti azaltarak tek basamak-
ta üretim sürecinini sonlandırmaktadırlar. Isıl işlemin 
üretim sürecinden çıkarılmasıyla da maliyet etkin bir 
üretim yöntemi elde edilmektedir. Firmaların maliyet 
etkin üretim için ön sertleştirilmiş ve sertliği daha 
yüksek malzemelere geçilmesi, söz konusu malze-
meleri işlemek için daha iyi CNC teknolojileri, daha 
iyi tutucular ve daha iyi kesici takımların kullanılma-
sını da zorunlu kılmıştır. 

Firmamız kendi sektöründe bakanlık onaylı Ar-Ge 
merkezine sahip tek şirkettir. Güçlü Ar-Ge ve alt ya-
pısıyla Karcan, kalıp sektörü için gerekli ve değişen 
üretim süreçleri ile farklılaşan malzeme özelliklerine 
yönelik yüksek kaliteye sahip özel takımları hızlıca 
üretebilmektedir. Yaptığımız Ar-Ge çalışmalarıyla 
birlikte en ekonomik serilerimizi (düz, köşe radüs, 
küre freze) dahi 55 HRC sertliğindeki malzemeyi iş-
leyecek konuma getirmeyi sağlamakla birlikte yük-
sek teknolojili ultra-bite (150, 153, 250) serilerimiz 
üzerinde de çalışma yaparak, bu seride yer alan ta-
kımlarımızın da 63 HRC sertliğine kadar olan malze-
meleri işlemesini sağladık. Ayrıca, yine yapılan ar-ge 
çalışmalarıyla birlikte 63 Rockwel sertliğe kadar ça-
lışan 112,203 ve 114 serisi takımlarımızın 73 HRC 
sertliğe kadar malzeme işleyebilen plus serilerini 
(112+, 114+, 203+) üretmeyi başardık. Tüm bunla-
rın yanında KARCAN olarak kalıp sektörüne yönelik 
özel kaplama, hammadde kaliteleri ve köşe yuvar-
lama süreçleri geliştirdik. Pazarlama anlamında ön 
plana çıkan pahalı yabancı markaların kaplamala-
rına kıyasla aynı hatta daha iyi performansa sahip, 
pazarda mavi kaplama olarak bilinen ve söz konusu 
markalara karşı yerli tek çözüm olan kaplama da bu 
çalışmalar sayesinde geliştirildi.

Üretimde kullandığımız son teknoloji ürünü olan 
hassas  5 ve 6 eksenli CNC makinelerimiz, modern 
ve güçlü ölçüm alt yapmız ve aktif bir Ar-Ge mer-
kezine sahip olmasıyla firmamız, değişen ve gelişen 
kalıpçılık sektöründe sert malzemelerin işlenebilirli-
ği konusunda yeni nesil serileri ile daha iddalıdır.
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Türkiye otomotiv tedarik sanayinin çatı kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik 
Sanayicileri Derneği (TAYSAD), küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin te-
darik zincirine etkilerini “Dijital Dönüşüm” ana temasıyla düzenlediği Te-
darik Zinciri Konferansı’nda mercek altına aldı. Konferansın açılış konuş-
masını yapan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam da tedarik 
sektörünün tüm paydaşlarına seslenerek, “Türkiye’de hat durmaz, bunu 
sağlayan da sizlersiniz” dedi. Saydam, “Tedarik Zinciri Konferansı’nın 
başka organizasyonlarımız gibi imza bir etkinlik olarak, önümüzdeki se-
nelerde de devam etmesi sizlerin desteği ile mümkün olacak” açıklamasını 
yaptı. Etkinliğin açılışında konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Tülay 
Hacıoğlu Şengül, “Artık büyük balığın küçük balığı yediği bir ortamda 
değiliz. Hızlı balığın yavaş balığı yuttuğu bir ortamdayız” diyerek, dijital 
dönüşümün tedarik sektörü açısından sunduğu avantajlara dikkat çekti. 

TAYSAD’ın Bu Yıl İlk Kez Düzenlediği 
Tedarik Zinciri Konferansı, Sektörün 
Tüm Paydaşlarını Buluşturdu!

tılan TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Tülay 
Hacıoğlu Şengül, “2020, belirsizliklerin 
hayatımızda belki de tek belirli şey olduğu-
nu gösterdi. Offline’dan dijitale, VUCA’dan 
BANI’ye geçtik. Değişken, belirsiz, karma-
şık ve muğlak ortamı ifade eden VUCA’nın 
pandemi ile birlikte anlamını bulduğunu 
düşünürken, Amerikalı bir antropolog, ya-
zar ve fütürist ‘BANI’ diye yeni bir kelimeyi 
paylaştı. BANI’deki ‘B’ kırılganlığı ifade edi-
yor. Tedarik zincirinde ve pek çok alanda 
kırılmalar yaşadığımız, yaşayacağımız bir 
dönemden geçiyoruz. Hepimize düşen 
görev ise bu kırılgan zeminde dahi operas-
yonumuzu en iyi şekilde gerçekleştirmek 
için gereken tedbirleri almak. BANI’deki 
‘A’, kaygılıyı ifade ediyor. Etrafımızdaki ki-
şilerin kaygı seviyelerinde artış olduğunu 

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD), otomotiv sek-
töründe yaşanan gelişmeler ışığın-

da “dijital” olarak da büyük bir dönüşüme 
hazırlanan tedarik zincirinin paydaşlarını; ilk 
kez bu yıl düzenlediği Tedarik Zinciri Kon-
feransı’nda buluşturdu. İstanbul’daki Elite 
World Asia’da düzenlenen etkinlikte; oto-
motiv sektörünün dönüşümü ekseninde 
hem küresel hem ulusal ölçekte tedarik 
zincirini çevreleyen gelişmeler ele alındı. 
“Dijital Dönüşüm” ana temasıyla gerçek-
leştirilen etkinlik, alanında uzman çok sayı-
da değerli ismi ağırladı. 

“oFFline’dAn dijitAle, 
vucA’dAn bAnı’ye GeÇtik”
Etkinliğe video konferans aracılığı ile ka-

görüyoruz. BANI’deki ‘N’ de doğrusal ol-
mayan… Eski bildiklerimiz, tecrübelerimiz 
bugünün problemlerinin çözümünde ye-
terli olmayabiliyor. Bu nedenle uzun vadeli 
planlar tasarlamak çok fazla anlam ifade 
etmeyebiliyor. Çok net bir başlangıç, orta 
nokta, bitiş yok. Aynı oyunun içerisinde ileri 
geri yapmaya hazır olduğumuz bir dönem-
deyiz. BANI’deki ‘I’ da anlaşılabilir olmayan 
manasına geliyor. Böyle kırılgan, kaygılı, 
doğrusal olmayan ortam; birçok olayı, ka-
rarı anlaşılamayan yapıyor” dedi.

“dijitAl olGunluk seviyemizi;
Akıllı ve otonom tedArik 
zinciri ile sürdürmeliyiz”
“Artık büyük balığın küçük balığı yediği bir 
ortamda değiliz. Hızlı balığın yavaş balığı 
yuttuğu bir ortamdayız” ifadelerini kullanan 
Şengül, “BANI dünyası her türlü kırılgan 
zeminde başarıya ulaşabilmek için değişi-
me adapte olmayı, çevikliği, esnekliği, risk 
ve fırsatları doğru yönetmeyi zorunlu hale 
getiriyor. Bu durumda dijital dönüşüm de 
kaldıraç etkisi ile hayatımızı kolaylaştıran 
önemli bir araç oluyor” diye konuştu. Oto-
motiv sektöründeki dönüşümle birlikte fir-
maların geleneksel bakış açısından sıyrıla-
rak, ezber bozan, yenilikçi düşünce yapısı 
ile yeni yetkinliklere, becerilere odaklan-
ması gerektiğini vurgulayan Şengül, “Dijital 
olgunluk seviyemizi; akıllı ve otonom teda-
rik zinciri ile sürdürmeliyiz. Bu bakımdan da 
globalleşen dünyada oyunun parçası ola-
bilmek. Türkiye’nin konumunu üst noktala-
ra ulaştırabilmek için inovatif düşünmeye, 
esnek, çevik olmaya, tüm süreçlerimizde 
yalın ve kaliteli işler yapmaya odaklanma-
lıyız” dedi.

“türkiye’de hAt durmAz, 
bunu sAğlAyAn sizlersiniz”
TAYSAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Albert 
Saydam da “Son beş yıldır Volkswagen 
yatırımı ile ilgili Türkiye’nin sunduğu fır-
satları anlatırken ya da daha bir ay evvel 
Almanya’da yapılan ve otomotiv konusun-
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daki en büyük etkinliklerden biri olan Car Semposium’da 
otomotiv sektörümüzle ilgili sunum yaparken söylediği-
miz ilk şey ‘Türkiye’ye gelin, Türkiye’de hat durmaz’ oldu. 
Bunu sağlayan sizlersiniz. Bu açıdan büyük bir teşekkürü 
hakkediyorsunuz.  Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Tedarik 
Zinciri Konferansımızın diğer etkinliklerimiz gibi imza bir 
etkinlik olarak, önümüzdeki senelerde de devam etmesi 
sizlerin desteği ile mümkün olacak” açıklamasını yaptı.

tedArik zincirinde dijitAl 
dönüşümün etkileri ele Alındı!
Konferans, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendis-
liği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan da “Te-
darik Zincirinde Dijital Dönüşüm” başlıklı konuşması ile 
devam etti. Norm Holding Tedarik Zinciri Direktörü Meh-
met Karaca da Norm Holding’deki örnek uygulamaları 
paylaşırken, İstanbul Üniversitesi Tedarik Zinciri Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Murat Erdal ise lojistikte dijital dönüşüm 
alanında yaşanan gelişmelere değindi. Konferansın öğ-
lenden sonraki bölümü de PwC Ortağı ve Tedarik Hiz-
metleri Lideri Dr. İsmail Karakış’ın konuşması ile başladı. 
Karakış, konuşmasında “Satınalmada Dijital Dönüşüm” 
konusu ile ilgili gelişmeleri paylaştı. Etkinlikte “İyi Uygula-
ma Çoşkunöz Metal Form” başlığı altında da Müşteri ve 
Üretim Planlama Müdürü Adem Akan Gözübüyük, “Müş-
teri Sefer Formlarının Sistem Entegrasyonu”, Lojistik Mü-
hendislik ve Operasyonlar Müdürü Eda Bozyel “Sevkiyat 
Sürecinde RFID Uygulaması”, Malzeme Planlama Müdü-
rü Zeynep Mete de “Hammaddelerin ASN ile Mal Kabul 
Yapılması” konuları hakkında bilgiler verdi.

tedArik zincirinde kriz ve FırsAtlAr pAneli…
Konferansta “Tedarik Zincirinde Kriz ve Fırsatlar” başlıklı 
panel de düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü KPMG 
Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Bölüm Başkanı, Vergi 
Bölümü Şirket Ortağı Murat Palaoğlu üstlendi. Ford Oto-
san Malzeme Planlama ve Lojistik Lideri Gökşen Töre 
Sancak, Bosch Lojistik Direktörü Ersin Öztürk, SOGAD 
Yönetim Kuru Üyesi ve Borçelik İcra Kurulu Üyesi Güvenç 
Temizel, Ekol Global Büyüme Direktörü Mehmet Şahin-
türk de panelin konuşmacıları arasında yer aldı. 

“‘değişime kendinden bAşlA’ 
mottosu Çok doğru bir yAklAşım”
Konferansın kapanış konuşmasını gerçekleştiren TAY-
SAD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uysal da “‘Değişime 
kendinden başla’ mottosu gerçekten de çok doğru bir 
yaklaşım. Bence en kolayı, en hızlısı öyle olur. Konferan-
sımızda; tedarik zincirindeki risk ve fırsatlar, dijital dönü-
şüm, sürdürülebilirlik, çip krizi gibi önemli konuları ele 
aldık. Etkinlikteki tüm konuşmacılara, sponsorlarımıza ve 
katılımcılara teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
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EuroBLECh 2022: 
Akıllı Geleceğe Açılan Kapı

Sac levha işleme topluluğu, dört 
yılın ardından sektörü bir araya 
getirecek olan en önemli etkin-

liği heyecanla bekliyor. Kısaca EuroB-
LECH 2022 olarak geçen 26. Uluslara-
rası Sac Levha İşleme Teknolojisi Fuarı, 
25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında Al-
manya’nın Hannover şehrindeki fuar 
alanında gerçekleşecek. Fuara dört ay 
kala 39 ülkeden yaklaşık 1300 katılım-
cı, sac levha işleme sektörü açısından 
dünyanın bir numaralı ticari etkinliği 
olan organizasyonda standlarını ayırttı 
bile. Fuara katılacağı kesinleşen bel-
li başlı ülkeler şimdilik ABD, Almanya, 
Avusturya, Belçika, Çin, Hollanda, İs-
panya, İsviçre, İtalya, Polonya, Portekiz 
ve Türkiye. Fuara katılan şirketler şimdi-
den 88.600 metre kare net fuar alanını 
kiralamış durumda. 

Organizasyondan sorumlu Mack-Bro-
oks Exhibitions kuruluşu adına EuroB-
LECH Etkinlik Müdürü Evelyn Warwick 
şu açıklamayı yapıyor: “Son birkaç yılda, 
maliyet ve kaynaklar açısından verim-
liliğe odaklanarak çok sayıda yenilik 
gerçekleştirildi. Önceki EuroBLECH 
etkinliğinde Dijitalleşme ve Endüstri 

4.0 ancak büyük şirketlerin ağırlık ver-
diği konular olsa da bugün, sektörü ileri 
götüren bu kilit faktörler küçük ve orta 
ölçekli şirketlerin fabrikalarına da ulaş-
mış bulunuyor. Bu yılki etkinlikte stand 
açanlar, bütün bir sac metal işleme 
teknolojisi zinciri boyunca üretim süre-
cinde yenilikçilik ve dijitalleşme hedefi 
doğrultusunda sundukları her şeyi ser-
gileyecektir. Zaten bu yılki EuroBLECH 
sloganı da bütün bu gelişmeleri yansı-
tıyor: ‘Akıllı geleceğe açılan kapı’. Bu et-
kinlik, sac metal işleme topluluğu içinde 
herkese bir araya gelme ve sektörün 
geleceğine göz atma fırsatı sunuyor. 
EuroBLECH’in ziyaretçilerine sundu-
ğu ise sektörde yakın zamanda ortaya 
çıkan zorluklara çözüm bulma olasılığı 
ve dünyanın her yerinden işletmeler-
le iletişim kurarak en yeni makineler 
ile yazılımları kendi üretim süreçleriyle 
bütünleştirme imkânıdır. Anlayacağınız, 
kaçırılmaması gereken bir etkinlik bu!”

EuroBLECH, sac levha işleme alanındaki 
en yeni trendleri ve makineleri keşfetmek 
için tasarım mühendisleri, üretim müdür-
leri, kalite müdürleri, alıcılar, üreticiler, tek-
nik yöneticiler ile meslek örgütlerinden 

ve Ar-Ge departmanlarından uzmanların 
mutlaka katılması gereken bir etkinliktir. 
Fuarın bu yılki ziyaretçileri, sac levha iş-
leme alanında modern üretim için akıllı 
çözümlerden ve yenilikçi makinelerden 
oluşan eksiksiz bir ürün yelpazesi bek-
leyebilir. Bu ürünler fuar standlarında bir-
çok canlı sunumla tanıtılacak. 

Evelyn Warwick, “Diğer ülkelerden Al-
manya’ya giriş konusunda uluslararası 
seyahat kısıtlamaları tamamen kalktı-
ğına göre her ülkeden ziyaretçilerimizi 
sac levha işleme teknolojisinde dünya-
nın önde gelen etkinliğinde ağırlamayı 
heyecanla bekliyoruz,” diyor. “Fuar ka-
tılımcıları, uzun zamandır dönüşü bek-
lenen etkinliğe hazırlıklarını ekim ayına 
yetiştirmek için şimdiden hummalı bir 
faaliyet içinde. Seyahat ve vize hazırlık-
ları ile ilgili olarak ziyaretçilerden de aynı 
ölçüde yoğun talep alıyoruz.”

ziyAretÇiler iÇin bilGi
Sac levha işleme sektörünün dünya 
genelindeki en büyük fuarı olan EuroB-
LECH, ziyaretçilerin en güncel yenilikçi 
üretim çözümlerini keşfedip edinebile-
ceği bir pazar yeridir. Fuar standlarında-



ki birçok canlı tanıtım, ticari kesim-
lerden gelen ziyaretçilere sac levha 
işlemenin her alanından makine ve 
sistemleri çalışırken ilk elden görme 
fırsatı sunmaktadır. EuroBLECH fuar 
profili, on beş teknoloji sektörünü, 
dolayısıyla tüm sac levha işleme 
teknoloji zincirini kapsar: sac levha, 
yarı mamul ve mamul ürünler, elleç-
leme, ayırma, şekillendirme, esnek 
sac levha işleme, boru/kesit işleme, 
birleştirme, kaynak, katmanlı üretim, 
yüzey işlemleri, hibrit yapıların iş-
lenmesi, aletler ve takım tezgâhları, 
kalite kontrolü, CAD/CAM/CIM sis-
temleri, fabrika ve depo ekipmanları 
ile birlikte Ar-Ge.

EuroBLECH web sitesinde bulabile-
ceğiniz katılımcı listesi düzenli olarak 
güncellenmektedir ve katılımcı şir-
ketlerin profillerinden tanıtım vide-
olarına ve iletişim bilgilerine kadar 
pek çok bilgi içerir. Çoğu kez fuar 
öncesinde gönderilen EuroBLECH 
bülteninde fuar, katılımcılar ve sek-
tör hakkında en son haberleri bula-
bilirsiniz. EuroBLECH Haberleri için 
abonelik formuna www.euroblech.

com adresinden ulaşılabilir. Sosyal 
medyada ise EuroBLECH’i LinkedIn 
ve YouTube üzerinden takip edebilir-
siniz. Resmi etiketimiz: #euroblech.

EuroBLECH 2022, fuar merkezi 
Hannover Messe’de 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 26 ve 27 numaralı salon-
larda düzenlenecektir. Fuar 25 Ekim 
2022 Salı gününden 28 Ekim 2022 
Cuma gününe kadar 9:00-18.00 
arasında ziyaret edilebilir. Ziyaretçi-
lerin fuara erkenden bilet alabilmesi 
için gişeler temmuz ayında açıla-
caktır. Hannover’in uluslararası uçuş 
bağlantılarının yanı sıra mükemmel 
altyapısı da uçak, otomobil ve toplu 
taşıma araçlarıyla ulaşımı son dere-
ce rahat kılmaktadır.

Vize alması gereken ziyaretçilerin se-
yahat hazırlıklarına mümkün olduğun-
ca erken başlamasını tavsiye ederiz. 
Web sitemizin seyahat sayfalarında 
değişik dillerde daha geniş bilgi bu-
labilirsiniz. Fuarın yanı sıra ulaşım ve 
konaklama hakkında detaylı bilgilere, 
fuarın web sitesi olan www.euroblech.
com adresinden ulaşılabilir.

HexagonMI.com
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Yazının devamı sayfa 44’te

ALÜMİNYUM 2022, 27 Eylül’de Düsseldorf ’ta başlayacak. Ve ni-
hayet alüminyum endüstrisinin ve uygulama endüstrilerinin 
uzun zamandır beklenen ve uluslararası endüstri buluşması 
olacak. En heyecan verici start-up’lar ve yeni başlayanlar gibi 
sektördeki merkezi oyuncular da orada olacak.

“Gerçek Bir Dünya 
Lideri Ticaret Fuarı”

endüstrisinde giderek daha önemli bir 
malzeme haline getiriyor.

katmanlı ve dijital üretim: 3D baskı, 
endüstride giderek daha fazla yer bu-
luyor. Bununla birlikte, konu tükenmek-
ten uzaktır. Düsseldorf’ta şirketler ve 
yeni kurulan şirketler, metalin malzeme 
özelliklerini, eklemeli imalatın tasarım 
özgürlüğü ile birleştirmenin heyecan 
verici yeni yollarını gösterecek.

dijitalleşme: Daha fazla verimlilik, daha 
fazla etkinlik - yenilikçi mühendislik ve 
makine yazılımı, fuarın bir diğer odak 
noktası olacak.

Dünya lideri bir ticaret fuarının, 
bugünün ve geleceğin en acil 
sorularına yanıt vermesi bekle-

niyor. ALÜMİNYUM 2022’nin içeriği, bu 
nedenle, hâlihazırda sektörü dönüştür-
mekte olan konulara odaklanacaktır.

sürdürülebilirlik: Çok az malzeme alü-
minyum kadar geri dönüşüm ve döngü-
sel ekonomi için fırsatlar sunar. Fuarda, 
iklime zarar vermeyen alüminyum anla-
mında çok sayıda yenilik sunulacak.

yeni mobilite: Araçları daha hafif hale 
getirme baskısı ve elektromobilitenin 
artan önemi, alüminyumu otomotiv 

bina ve inşaat: Akıllı ve çevre dostu 
şehirler, yakın geleceğin mega konu-
larından biridir. Cepheler veya pence-
re çerçeveleri için bir malzeme olarak 
alüminyum bunda merkezi bir rol oyna-
yacaktır.

GüÇlü ortAklArlA özel şovlAr
Bu odak konulardan ikisi kendi özel 
şovlarına yansıtılacak. Salon 5’teki 
“Katmanlı ve Dijital Üretim”, 3D baskının 
sunduğu çeşitli teknik olanakları vurgu-
layacak. Bu özel gösterinin özel ortağı, 
bu alanda dünyanın en önemli araş-
tırma merkezlerinden biri olan RWTH 
Aachen Üniversitesi’ndeki Aachen Kat-
manlı Üretim Merkezi’dir.

ALÜMİNYUM Salon 6’da her şey sür-
dürülebilirlik ve geri dönüşüm konuları 
etrafında dönecek. Döngüsel ekono-
mi anlamında malzemenin mükemmel 
özelliklerinin arka planına karşı, sayısız 
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en iyi uygulama ve yenilik, “Innovation 
Plaza Sürdürülebilirlik ve Geri Dönü-
şüm” fuarında ziyaretçilerini bekliyor.

Londra merkezli iş zekası şirketi CRU 
Group, diğer şeylerin yanı sıra alümin-
yum alanında en derinlemesine analizi 
sunuyor. CRU Grubundan uzmanlar, 
“Sürdürülebilirlik Plazası” programının 
belirlenmesinde kilit rol oynayacak.

Diğer şeylerin yanı sıra “Aluminium In-
ternational Today” yayınlayan İngiliz ti-
caret medya kuruluşu Quartz Business 
Media, ALUMINIUM’daki “Innovation 
Plaza Eklemeli ve Dijital Üretim”de de 
önemli bir rol oynayacak.

iÇerik ticAret FuArınA yön veriyor
Her iki özel gösteriye de Konuşmacı 
Köşeleri eşlik edecek. Katmanlı üre-
tim ve sürdürülebilirlikle bağlantılı en 
önemli konularda uzman sunumları, 
odaklanmış içerik ve içgörülerden 
oluşan yoğun bir program sunarlar. 
Derinlemesine bilgi sağlayacaklar ve 
ürün ve çözümlerin sunumuna yer 
verecekler. Tematik aşamalara, hem 
tematik hem de profesyonel olarak 

katkıda bulunacak birinci sınıf endüstri 
ortakları ev sahipliği yapacak.

İçeriğe odaklanma, dünyanın önde ge-
len ticaret fuarının öne çıkan özellikle-
rinden biridir. Öne çıkan olaylardan biri: 
Aluminium Deutschland’ın ana ALÜ-
MİNYUM Konferansı, 2022’den itiba-
ren fuarın ayrılmaz bir parçası olacak. 
Messe Düsseldorf’un 3. Salonunda 
“Alüminyum - çözüm sağlayıcı” başlığı 
altında gerçekleştirilecek ve fuarın ana 
temalarına odaklanacak.

üstün bir vitrin
“Eylül’de muhteşem bir performans 
şovu yaşayacağız”, ticaret fuarı pro-
je yöneticisi Malte Seifert, “sektörün 
gurur duyacağı bir ticaret fuarı olacak 
- aslında gerçek bir dünya lideri ticaret 
fuarı olacak.”
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Yazının devamı sayfa 52’de

61 ülkeden yaklaşık 3.000 firma, 
plastiğin verimli ve sorumlu kul-
lanımı için yenilikler sunuyor .

1952 yılında, plastik olan malzeme 
ile uğraşan şirketler ve dernekler, 
o zamanki adı “Nordwestdeutsc-

he Ausstellungsgesellschaft – NOWEA”, 
bugünkü Messe Düsseldorf GmbH fir-
ması ile ortaklaşa, polimer malzemelerin 
performanslarının ve çok yönlülüklerinin 
kanıtlanması amacıyla tasarlanmış bir et-
kinlik yaratmaya karar verdiler. Yığın plastik 
üretimi çağı daha yeni başlamıştı. Bu Düs-
seldorf’taki K Fuarı’nın “doğumu” idi. İlk et-
kinliğe, hem ihtisas ziyaretçilerine, hem de 
sıradan tüketicilere, her şeyden önce gün-
lük hayatı daha güzel ve daha kolay hale 
getirmek için tasarlanmış ürünler sunan, 
sadece Almanya’dan 270 firma katıldı. 

Düsseldorf’taki K Fuarı’nın, 1963 yılı gibi 
erken bir tarihte profesyonellere yönelik 
özel bir ihtisas fuarı haline gelmesi, plas-
tik ve kauçuk endüstrisi için dünyanın en 
önemli buluşma yeri olması ve bu büyük 
başarısını bugüne kadar sürdürmesi, 70 
yıl sonra yüzümüzü güldürüyor. 

Düsseldorf K 2022 Fuarı – Plastik
ve Kauçuk Endüstrisinin Önde 
Gelen İhtisas Fuarının 70. Yıldönümü 

k 2022 – dünyA ÇApındA sektörün 
en yArArlı ihtisAs FuArı 
Her 3 yılda bir olduğu gibi 2022’de de, 
Düsseldorf’taki K Fuarı, küresel plastik ve 
kauçuk endüstrisi için en uygun bilgi ve iş 
platformu olacak. Dünyanın her yerinden 
katılımcılar ve ziyaretçiler Düsseldorf’ta 
bir araya geliyor ve bu yıl 19 – 26 Ekim ta-
rihleri arasında tek bir yerde yoğunlaşan 
sektörün operasyonel mükemmelliğini 
ispatlamak, güncel trendleri tartışmak, 
yenilikleri tanıtmak ve geleceğin rotasını 
çizmek için fırsatları kullanıyorlar. Hiçbir 
yerde uluslararasılık düzeyi Düsseldorf’ta-
ki kadar yüksek değil. 

Son yapılan Düsseldorf’taki K Fuarında, 
toplam 63 ülkeden katılımcılar vardı. Top-
lamdaki 3.300 katılımcının 2.344’ü Avrupa, 
828’i Asya, 143’ü Amerika, 11’i Afrika ve 
4’ü Avustralya/Okyanusya’dan  gelmişti. 
169 ülkeden ziyaretçiler ağırlandı. Ticari 
kitlenin %73’ünü Düsseldorf’a Almanya 
dışından gelenler oluşturuyordu. Tüm zi-
yaretçilerin %57’si Avrupa’dan, %25’i As-
ya’dan, %13’ü Amerika’dan, ve %1’i Avust-
ralya/Okyanusya’dan gelmişti. K 2022, 
pandeminin neden olduğu değişikliklerin 

ardından plastik ve kauçuk endüstrisine 
taze bir yönelim sağlamak için tam doğru 
zamanda geliyor. Küresel kauçuk ve plas-
tik endüstrisinin “Kim Kimdir”leri, Düssel-
dorf Fuar Merkezi’nin tamamen dolu olan 
175.000 m² büyüklüğündeki net sergi ala-
nında yeniden temsil edilecekler. 

Bireysel ürün grupları, 18 sergi salonuna 
şu şekilde yerleştirilmiştir:  
• Makina ve ekipmanlar: 1, 3-4, 8b ve 9-17 
numaralı salonlar
• Hammaddeler, yardımcı maddeler: 5, 6, 
7, 7a, 8a, 8b salonları
• Yarı mamul ürünler, teknik bileşenler ve  
güçlendirilmiş plastik ürünler: 5, 6, 7, 7a, 
8a, 8b numaralı salonlar

Avrupa’dan, özellikle Almanya, İtalya, 
Avusturya, Türkiye, Hollanda, İsviçre ve 
Fransa ve ayrıca ABD’den tedarikçiler 
yine fuarda özellikle güçlü olarak temsil 
edilecekler. Aynı zamanda K Fuarı dünya 
pazarındaki değişiklikleri açıkça yansıt-
makta: Asya’dan gelen firmaların sayısı 
ve sunum alanları birçok yıldır yüksek 
seviyede sabit kaldı. Özellikle Çin, Tay-
van, Hindistan, Güney Kore ve Japonya 
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güçlü görünümleriyle ziyaretçileri etkile-
yecekler. Firmaların çeşitliliği ve ulusla-
rarası arakesitleri, küresel ürün çeşitliliği, 
çözümler, eğilimler ve yeniliklerin, tam 
olarak – hatta özel segmentlerde bile ta-
mamen görülmesini sağlamakta. Ayrıca, 
K 2022 Fuarı sadece endüstrinin içinde 
bulunduğu küresel zorlukların derinle-
mesine tartışıldığı bir ortam sunmayıp; 
bunların birlikte başarılı bir şekilde ele 
alındığı en iyi şartları sağlamaktadır. 

düsseldorF’tAki k FuArı 
iÇin en yüksek puAnlAr 
K Fuarı sektörün gündeminde sağlam bir 
fikstürdür. Bu sadece, katılımcı sayısı ve 
ürün çeşitliliği kalitesi tarafından yansıtıl-
mıyor, aynı zamanda ihtisas ziyaretçilerinin 
verdiği olağanüstü puanlar ile de etkile-
yici bir şekilde kanıtlanıyor: ziyaretçilerin 
%97’si geniş yelpazedeki teknik gelişme-
ler ve ileriye dönük çözümlerden övgüyle 
bahsetmekteler. Özellikle yüksek sayıdaki 
yenilikler ve tüm pazar liderlerinin fuardaki 
varlıkları, ziyaretçiler tarafından en yüksek 
puanları almakta. Ve bu sadece plastik ve 
kauçuk ve ürünlerinin üreticileri için geçerli 
değil; endüstriyel kullanıcılar da K Fuarını 
düzenli olarak ziyaret ederek, burada hem 
kendi sektörleri ve hem de kendi ürünleri 
için ilham almakta, gelecekteki uluslararası 
rekabete ideal bir şekilde hazırlanabilmele-
ri için gerekli yenilikleri bulmaktadırlar.       

Otomotiv, ambalaj, elektronik ve iletişim, 
inşaat, tıbbi cihaz teknolojisi veya hava-
cılık gibi çok çeşitli endüstrilerden pro-
fesyoneller, küresel yenilikçilik pazaryeri 
olan Düsseldorf K Fuarındaki plastik ve 
kauçuk endüstrisi uzmanlarının kendile-
rine mevcut ve vizyoner uygulamalarını 
göstermelerini sağlamak için Ren bölge-
sine geliyorlar. 

Sonuçta, K 2022 Fuarı’nda tüm değer 
zinciri, benzersiz bir genişlik ve derinlikte 
sergileniyor. Ve kauçuk da burada belirle-
yici bir rol oynuyor. Plastik segmentinden 
daha küçük olmasına rağmen, yüksek dü-
zeyde yenilikçi olan bu bu sektör, bazı kilit 
müşteri sektörleri için çok önemli olma 
özelliğini koruyor.  Kauçuk ve elastomer-

ler için merkezi iletişim noktası yine Salon 
6’daki Rubberstreet olacaktır. Bu yaklaşık 
40 yıldır Düsseldorf’taki K Fuarı’nın bir de-
mirbaşı olarak kauçuk endüstrisinin görü-
nülürlüğünü artırmaya ve yenilikçi potan-
siyelini vurgulamaya hizmet etmektedir.  

K 2022 Fuarı, dünya çapındaki popüla-
ritesi sayesinde sektördeki olağanüstü 
konumunu desteklemekle kalmıyor, aynı 
zamanda günümüzün ve çağın temel so-
runlarına, özellikle plastik ve kauçuk en-
düstrisi özelindeki sorunlara hitap ediyor.    

k 2022 FuArı’nın AnA temAlArı 
3 yıl önce düzenlenen K Fuarı’nda katılım-
cılar, oybirliği ile, tüm malzeme zincirinde 
operasyonel ve kapalı döngülere duyulan 
ihtiyacı vurguladılar. Endüstri; çevresel 
uyumluluk, kaynak koruma ve atık önleme 
alanlarındaki sorunu ele alma ve bunun 
üzerinde bu kadar uyumlu çalışma konu-
sunda daha önce hiç bu denli aynı görüşü 
paylaşmamıştı. 

Bu gelişme o zamandan beri büyük bir hız 
kazandı. K 2022 Fuarı, bu sektörün sorum-
luluk üstlendiğine ve plastiğin gelecekte 
sorundan ziyade çözümün bir parçası ola-
cağına dair etkileyici bir kanıt sunacak. 

Tam da bu nedenle, K 2022 Fuarı’nın yol 
gösterici 3 ana teması şunlar olacak: 
• Döngüsel Ekonomi
• İklim Koruma
• Dijitalleşme

Plastikler olmadan dünya ikliminin dikkatli 
yönetimi mümkün olmayacaktır. Plastikler, 
hafif yapıları, e-mobilite’yi, rüzgar ve güneş 
enerjisi üretimlerini mümkün kılmışlardır. Ve 
burada Döngüsel Ekonomi hayati önem 
taşırken, dijitalleşme, şeffaflık ve kaynak 
verimliliği için vazgeçilmez bir kolaylaştırı-
cıdır. Her 3 ana tema da K 2022 Fuarı’ndaki 
“Özellerde” ilgi odağı olacaklardır.  

Düsseldorf’taki K Fuarı, yüksek vasıflı bir 
uzmanlık organı olan K 2022 Bilimsel Kon-
seyi’nin ana temalarla ilgili yönlendirici gir-
dilerinden yararlanmaktadır. Bilim insanla-
rı, gözönüne alınması gereken konuların 

bir listesini çoktan  hazırlamışlardır. Burada 
örnek olarak sadece beş başlık verilebilir: 
kompozitlerin geri dönüşümü, geri dö-
nüştürülen maddelerin standardizasyonu, 
çevrede bulunan mikro partiküller, biyolo-
jik olarak parçalanabilen plastikler, polimer 
bileşeni olarak CO2. 

resmi özel etkinlik 
“plAstics shApe the Future”
Resmi Düsseldorf K Fuarı özel etkinliği 
“Plastics Shape the Future” yine Salon 
6’da yer alacak ve endüstrinin döngüsel 
ekonomiye dönüşümünün ana mesajını 
işleyecek. Panel tartışmaları ve bilgi-eğ-
lence etkinliklerinin yanısıra temalı günler 
ve sunumlar gerçekleştirilecek. Sektör 
uzmanları, plastiğin sürdürülebilir bir ge-
leceği nasıl şekillendirebileceğini, bugün 
hangi gelişmelerin şimdiden ortaya çık-
makta olduğunu ve gelecekte hangi viz-
yonların gerçekleşme şansının olduğunu 
gösterecekler. Ayrıca panel tartışmaların-
da, siyasi temsilciler, toplumsal ilgi grupları 
ve STK’lar yer alacaklar. Bu Alman plastik 
endüstrisinin özel etkinlik projesi olan K 
Special, PlasticsEurope Deutschland e.V. 
ve Messe Düsseldorf  himayesinde ger-
çekleştirilmektedir. 

dönGüsel ekonomi Forumu
Son K Fuarı’nda başarılı başlangıcını kut-
layan Döngüsel Ekonomi Forumu, K 2022 
Fuarı’nda yine Salon 10 ve Salon 16 ara-
sındaki açık alanda bulunacaktır. Orada, 
VDMA’ya (Alman Mühendislik Federayo-
nu) üye 13 firma, döngüsel ekonomiyi so-
mut hale getirecek ve temayı bütünüyle 
sergileyecektir. 

özel etkinlik “science cAmpus” 
K 2022’deki Bilim Kampüsü etkinliği, araş-
tırma dünyası ve iş dünyası arasındaki di-
yalogla eş anlamlıdır.  Burada, katılımcılara 
ve ziyaretçilere plastik ve kauçuk endüst-
risindeki bilimsel faaliyetler ve bulgular 
hakkında yoğun özet bilgiler verilmekte ve 
üniversiteler ile firmalar arasında fikir alış-
verişinde bulunma imkanı sunulmaktadır.  

sektör iÇin GenÇ yetenekler
Plastik endüstrisi genç yetenekleri cez-

Yazının devamı sayfa 54’de
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betmekte büyük sorunlarla karşı karşı-
ya. Genellikle okulu bırakanların plastik 
endüstrisinde sunulan çeşitli çıraklık ve 
kariyer fırsatlarından habersiz olmaları, 
gençlerin bu sektöre ilgi duymalarını zor-
laştırıyor. Gelecekte yeterli sayıda genç 
yeteneği işe alabilmek amacıyla GKV 
– Gesamtverband Kunststoffverarbei-
tende Industrie (General Association of 
the Plastics Processing Industry), 2010 
yılında,  Messe Düsseldorf gibi kuruluş-
lar ve derneklerle ortaklaşa plastik-eği-
timi-girişimini (kai), “kai – Sei dabei!” slo-
ganıyla başlattı. Sergiler ve moderatörlü 
panel tartışmalarından deneylere kadar 
çeşitli etkinliklerle gençlerin K 2022 Fu-
arında hedefli bir şekilde bu sektörü ta-
nımalarının sağlanması amaçlanıyor. 

stArt-up zone 
prömiyerini kutluyor
Genç, yaratıcı, esnek, geleceğe yönelik 
start-up’lar özellikle yenilikçi ve problem 
çözücü yaklaşımlarıyla öne çıkıyorlar. Öy-
leyse K 2022 Fuarı için, özellikle plastik 
ve kauçuk alanında yenilikçi ürünler ve 
çözümler geliştirmeye kendilerini adamış 
yeni gelenlere kendi sergi alanlarını sun-
maktan daha iyi ne olabilir? K 2022 Fuarı 
Düsseldorf Fuar Merkezi’nin Salon 8b’sin-
de bulunan START-UP ZONE’da tam ola-
rak bunu yapıyor. 

multimedyAdA etkileşim: 
the k community
Düsseldorf’taki K Fuarı’nın başarı formü-
lü, her zaman pazarın gereksinimlerine 
odaklanması ve konseptini buna göre ge-
liştirmesidir. Bu nedenle, sitedeki yüz yüze 
etkinlik, ihtisas fuarına kadar olan süreçte 
dijital içeriği de kapsayacak şekilde geniş-
letilmiştir. Bu, Düsseldorf’taki K Fuarı’nın 
lider konumunu, yüz yüze etkinlik sırasın-
da ve devamında, endüstrisinin merkezi 
iletişim ve bilgi platformu olarak sağlam-
laştırmaktadır. 

k-mAG 
Düsseldorf’taki K Fuarı, Nisan 2021’den bu 
yana kendi online dergisi, K-MAG’ı yayınla-
makta. Dergi, K Fuarı ile ilişkili tüm sektörleri 
hedefleyen, uluslararası plastik ve kauçuk 

sektörünü ilgilendiren olaylar, haberler, 
hikayeler ve trendleri tüm yıl boyunca Al-
manca ve İngilizce olarak sunmakta. Tüm 
bunlar aslında ihtisas fuarının ana temala-
rına yöneliktir. Örneğin sektör temsilcileri 
ve kanaat önderlerinin ileriye yönelik kat-
kılarıyla “Sektör Sesleri”, en son araştırma 
bulguları ve çalışmaları ileten “Bilim Ha-
berleri”, özellikle genç yetenekleri hedef-
leyen makaleler ve ipuçları içeren “Genç 
Profesyoneller”, günlük yaşamdan, tarihten 
veya farklı ülkelerden plastiklerle ilgili renkli 
konulara değinen “Apropos K” bölümleriy-
le her şeyi bir arada sunmakta.  K-MAG’ı 
olabildiğince çekici kılmak için, dergi içe-
riği özellikler, haberler, röportajlar, videolar 
ve fotoğraf galerileri gibi çeşitli biçimlerde 
sunuluyor. Erişim için URL mag.k-online.de 
şeklindedir, ancak – söylemeye gerek yok 
– K-MAG’a normal web sitesi www.k-online.
de  üzerinden de erişilebilir.  

k-monthly
K-monthly yeni K Bülteni’nin adıdır. Bül-
ten aboneleri, e-posta yoluyla aylık olarak 
K-MAG’dan en ilginç haberler ve hikayeleri 
almakla kalmaz, aynı zamanda Düssel-
dorf’taki K Fuarı ve K-Global Gate ürün aile-
sinin uluslararası ihtisas fuarları ile ilgili gün-
cel bilgilerini de alırlar. Kayıt, K Fuarı web 
sitesi veya K-MAG üzerinden mümkündür.

k-tAlk
K 2022 Fuarı şimdiden, büyük endüst-
ri etkinliği olan yeni K-Talk için parlak bir 
zemin hazırlıyor. Ocak 2022’den, sonba-
harda gerçekleşecek ihtisas fuarına kadar 
aylık K-Talk, sektör uzmanları, bilim insan-
ları, kullanıcı endüstrilerinden ve siyasi 
çevrelerden, medyadan ve STK’lardan 
temsilciler gibi değişik ortamlardan ulus-
lararası katılımcılarla heyecan verici panel 
tartışmaları sunuyor.   K-Talk değerli içgörü 
sağlar, plastiğin uygulamalarına odaklanır, 
teknolojik yeniliklere dikkat çeker ve sek-
tör için önemli zorlukları tartışır. Somut en 
iyi uygulama örnekleri veya uzun vadeli 
gelecek stratejileri olsun – panelistlerin 
vizyonları ve farklı görüşleri ilham vermek, 
yönlendirme sağlamak ve değişimi teşvik 
etmek içindir. K-Talk, İngilizce olarak k-on-
line.com üzerinden yayınlanır. Aktif katılım 

memnuniyetle karşılanır, bu nedenle tüm 
web konuşması sırasında sohbet fonksi-
yonu aracılığıyla sorular gönderilebilir.  

k-App ve mAtchmAkinG 
tool [ÇöpÇAtAnlık ArAcı]
Hem K Fuarı’na kadar olan sürede ve hem 
de fuar ziyaretleri sırasında güncel kalmak 
isteyenler, K-App’i akıllı telefonlarına (iOS 
ve Android için) indirmelidirler. Bu, ilgili tüm 
tarafların sektörün tümünden haberleri ve 
ihtisas fuarıyla ilgili faydalı ipuçlarını kalıcı 
ve uygun biçimde aramasını sağlar. Uy-
gulama ayrıca, halihazırda çevrimiçi olan 
katılımcı veritabanına erişim imkanı sağ-
lamakta. 

Matchmaking-Tool, ticari ziyaretçilerin ve 
tüm katılımcıların K-online’da Ağustos 
2022’den itibaren doğru kişileri aramaları-
na olanak verecek. İlgi alanlarınızı ve ara-
ma parametrelerinizi göndermeniz yeterli 
olacak. Ortak ilgi alanlarının hızlıca eşleş-
mesi sayesinde, öneriler ve kişiselleştiril-
miş teklifler hızlıca teslim edilebilecekler. 
Bu, katılımcıların ve ziyaretçilerin önceden 
temas etmelerini veya K Fuarı süresince 
randevular üzerinde rahatça anlaşmalarını 
sağlayacaktır.

düsseldorF – ren’in 
cAnlı metropolü
Çok yönlü, canlı ve kozmopolit: Düssel-
dorf, uzun yıllardır dünyanın en yaşanabilir 
on şehri arasında yer almaktadır. Kuzey 
Ren – Vestfalya eyaletinin başkenti sade-
ce bir alışveriş ve yaşam tarzı metropolü 
değil, aynı zamanda Avrupa’nın en yoğun 
araştırma ve eğitim kümelerinden birine 
gömülmüş anahtar bir uluslararası ticaret 
merkezidir. Ayrıca, ziyaretçiler, iletişim, ula-
şım, konaklama ve eğlence açısından ha-
rika bir altyapının keyfini çıkartmaktadırlar. 
Düsseldorf havalimanı ve Fuar Merkezi 
arasında sık bir otobüs ring seferi bağ-
lantısı vardır veya kısa bir taksi yolculuğu 
yapılabilir. Düsseldorf sadece dinamik ve 
kozmopolit havasıyla değil, aynı zamanda 
tipik Rheinland eğlencesiyle de ünlüdür. 
Düsseldorf’un ünlü Tarihi Şehri (Altstadt), 
ihtisas fuarı gününüzden şık bir şekilde 
uzaklaşmak için harika bir yerdir.
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17 ülkeden 500’den fazla katılımcı 
ve 92 ülkeden 35.728 ziyaretçinin 
bir araya gelmesiyle gerçekleşen 

WIN EURASIA, sektörden tam not aldı.

İmalat sanayiine dair bir çok yeniliğe ev 
sahipliği yapan fuarda en dikkat çeken 
konu ise Türkiye’de bir fuar alanında ilk 
kez kullanılan 5G teknolojisi oldu. Fua-
rın da bu yılki mottosu olan Endüstriyel 
Dönüşüm yolunda 5G’nin sağlayacağı 
fayda hem 5G Arena’daki partner firma 
stantlarında hem de gerçekleştirilen 
panellerde sektör profesyonelleriyle 
paylaşıldı.

Katılımcı ve ziyaretçilerin  genel memnu-
niyet oranının oldukça yüksek olduğunu 
görülen  fuar gelecek yıl  7-10 Haziran 
2023 tarihlerinde yeniden İstanbul Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

WIN EURASIA Fuarı
Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

8-11 Haziran 2022 tarihin-
de İstanbul fuar merkezinde 
gerçekleşti.



www.euroblech.com

• Sac metal, Boru, Profil • Elleçleme • Şekillendirme • Bitmiş 

ürünler, Parçalar, Montajlar • Ayırma, Kesme • Birleştirme, 

Kaynak • Esnek sac metal işleme • Boru / Çalışmabölümü 

• Kompozitler • Yüzey işleme • Aletler (Kalıp elemanları), 

Sac Kalıpları • CAD/CAM/CIM sistemleri/ Veri işleme

25 – 28 EKIM 2022 | HANNOVER, ALMANYA

26. ULUSLARARASI SAC METAL 
İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI

your

GATEWAY
to a SMARTER

FUTURE
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Zorunlu aradan sonra, pres dö-
küm için uluslararası ticaret fuarı-
nın beklentisi büyüktü. Nürnberg 

Sergi Merkezi’nin dört tam salonundaki 
ruh hali de çok iyiydi. 36 ülkeden 641 
katılımcının stantlarında mega döküm, 
sürdürülebilir üretim yöntemleri, e-mo-
biliteye geçişin devam eden dönüşü-
mü, üretimde dijitalleşme ve katmanlı 
üretim süreçleri gibi güncel konular 
tartışıldı. VDD (Alman Döküm Döküm-
haneleri Birliği) tarafından düzenlenen 
21. Pres Döküm Konferansı, ticaret 
fuarına paralel olarak gerçekleşti ve ka-
tılımcılara her zamanki gibi Nürnberg-
Messe Sergi Direktörü Christopher 
Boss, salonlardaki havayı özetleyerek, 
“Döküm ailesi, EUROGUSS 2022’deki 
değişim ve kişisel toplantıyı gözle görü-
lür şekilde dört gözle bekliyordu” diyor. 
“Nihayet!, hemen hemen her katılımcı 
ve ziyaretçiden duyulabilen ve kişisel 
alışverişten duyulan sevinci ifade eden 
kelime oldu.”

Pres dökümün kapsamlı uygulama 
olanakları, çok sayıda güncel konu ne-
deniyle iki yılı aşkın bir aradan sonra 
konuşulacak şeyler tükenmeyen çeşitli 
müşteri sektörlerinin bir araya gelme-
sini sağladı. Fuar, üreticiler, tedarikçiler, 
alıcılar ve geliştiriciler için yeni bir ba-

EUROGUSS 2022: Basınçlı Döküm 
Endüstrisinin Büyük Buluşma Sevinci

kış açısı ve iş sağladı: ae group ag’in 
genel müdürü, yeşil uzmanları Koen 
Beckers, “Salgın ve dolayısıyla ara 
EUROGUSS’un kalitesini ve izleyicileri-
ni azaltmadı” diyor. kuruluma hazır hafif 
metal döküm bileşenler. “Müşteriler için 
bir ticaret fuarı, yine de odak noktasının 
meslektaşların değişimine odaklandığı 
bir fuar.”

FArklı bir izleyici kitlesi 
iÇin Çeşitli proGrAm
Çok sayıda katılımcı ve yüksek kalibreli 
ticari izleyici, bir kez daha EUROGUSS 
2022’ye uluslararası karakterini kazan-

dırdı. “EUROGUSS’ta döküm endüstri-
sindeki dökümcülerden işleyicilere ka-
dar tüm oyuncular buluşuyor. Rakipler, 
müşteriler ve iş arkadaşları bir masanın 
etrafında oturuyor ve iklim nötrlüğü gibi 
ortak hedeflere ulaşmak için çeşitli sü-
reçleri tartışıyorlar. Nihayetinde değişi-
mi kendimiz yapacağız, hatta kendimiz 
bile yapacağız. eğer politikacılar önce 
bunun için bize adil, sürekli ve esnek 
çerçeve koşulları vermek zorundaysa,” 
diyor VDD (Alman Döküm Dökümha-
neleri Birliği) Başkanı ve STIHL Mag-
nezyum Basınçlı Döküm Genel Müdürü 
Hartmut Fischer, ülkenin ekonomik du-
rumunu tartıştı. 

Weigert, “Politika konusunda her şeyi 
bilen değiliz, bu yüzden EUROGUSS’ta-
ki gibi bir endüstri diyaloğuna ihtiyacı-
mız var” diyor. “Endüstri politikası her 
zaman aynı zamanda enerji politikasıdır 
ve birlikte Yeşil Anlaşma’yı teknolojiye 
açık bir şekilde hayata geçirmeliyiz. An-
cak bu aynı zamanda piyasada verimli 
ve öngörülebilir bir sonuç sağlayan sı-
nıflandırma anlamına da gelir.”

Yenilikçi pres döküm ürünlerine, yeni 
makine ve sistemlere, alet ve kalıp 
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yapımındaki süreçlere ve gelişme-
lere ek olarak, beraberindeki tekno-
lojiler ilk elden deneyimlenebilir. Bu, 
EUROGUSS’u sektördeki teknolojinin, 
süreçlerin ve ürünlerin geleceği hak-
kında fikir alışverişinde bulunmak ve 
ağ oluşturmayı geliştirmek için ideal 
bir buluşma yeri haline getirdi. Bu yıl 
fuarın üç gününde 61 ülkeden top-
lam 10.707 ziyaretçi Nürnberg’e geldi. 
Katılımcılar, karar vericilerin büyük bir 
bölümünü ve tartışmaların yüksek ka-
litesini vurguladılar.

Pres dökümhaneler, otomotiv endüst-
risi, üniversiteler ve şirket temsilcilerin-
den konuşmacıların somut çözümler, 
en son gelişmeler ve fikirleri sunduğu 
21. Pres Döküm Konferansı öne çıkan-
lar arasındaydı. Eklemeli imalat ve yü-
zey teknolojisi, çeşitli güncel konularda 
rehberli turlar, panel tartışmaları ve alı-
cılar günü gibi konularda destek prog-
ramı, EUROGUSS ziyareti için bir kez 
daha çok iyi notlar alan halk tarafından 
çok iyi karşılandı.

Fuarın ilk gününde genç yetenekler de 
EUROGUSS Yetenek Ödülü ile onur-
landırıldı. Ödül, pres döküm alanında 
mezunları ve seçkin tezleri onurlandırı-
yor. Bu yılın kazananı, Stuttgart’taki Ba-
den-Württemberg Cooperative State 
Üniversitesi’nden son beş en iyi aday 
arasında yer alan ve aynı zamanda se-
yirci ödülünü kazanan Julia Dölling oldu.

sürdürülebilirlik - euroGuss 
2022’de önemli bir konu
Bu yıl özellikle basınçlı döküm en-
düstrisini harekete geçiren konular, 
sürdürülebilir iş modelleri ve iklim 
nötrlüğüne giden yol. Friedrich-A-
lexander-University (FAU) Erlan-
gen-Nürnberg’den Prof. Dr Matthias 
Fifka, “Sonuç olarak, artık hiç kimse 
sürdürülebilirlik konusundan kaçına-
maz. Bu sadece elektrikle ilgili değil, 
aynı zamanda sosyal bileşenle ilgili” 
diyor ve ayrıntılı bir şekilde açıkladı. 

Sürdürülebilir iş modelleri konusun-
daki sunumunda bu konuya değindi. 
Pres döküm endüstrisindeki sürdürüle-
bilirliğin statükosuna ilişkin çalışmanın 
sunumu bazı güzel sürprizler sağladı: 
Enerji yoğun döküm endüstrisi, itibarın-
dan çok daha çevrecidir. EUROGUSS 
tarafından görevlendirilen katılımcılar 
arasında yapılan bağımsız sürdürüle-
bilirlik anketinin ortaya koyduğu gibi, 
üretimin kendisinde ve aynı zamanda 
malzeme tedarikinde, endüstri birçok 
durumda inisiyatif gösteriyor.

FAU’daki Kurumsal Sürdürülebilirlik 
Başkanı Laura Therese Heinl sonuçları 
sundu, iklim değişikliğini, tedarik zinciri 
güvenliğini, kalifiye işçi eksikliğini ele 
aldı ve özetledi: “Örneğin geri dönüşüm 
yönünde gönüllü olarak zaten çok şey 
oluyor. ve basınçlı döküm endüstrisinin 
kısmen farkında bile olmadığı döngüsel 
ekonomi. Bu yüzden sürdürülebilirlik 
hedeflerini iletmek ve sürdürülebilir bil-
gi birikimini paylaşmak çok önemli.”

sonrAki euroGuss ocAk 2024’te
Bir sonraki EUROGUSS, her zaman-
ki 16. – 18 Ocak 2024 tarihinde yine 
Nürnberg’de yapılacak. “Bu yılki EURO-
GUSS, basınçlı döküm endüstrisinde 
yüz yüze değişim isteğini tatmin etme-
di, ancak önemini bir kez daha vurgula-
dı. ”diyor Patron. “EUROGUSS’un sek-
tör içinde kendisini bir aile olarak gören 

ve yeni gelenleri de söyleme kolayca 
entegre eden bir topluluğu bir araya 
getirmesinden memnunuz.”
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