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Değerli Okuyucu Dostlarımız, 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82. ölüm 

yılında yine ona inanıp bu ülkeyi bize 

emanet eden şehitlerimizi ve atamızı 

andık. Ne mutlu ki böyle bir lidere 

sahip olduk. 

Bu arada Türk sanayisine hizmet vermiş 

değerli dostum Abdullah Akalın’ı elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntü-

sünü yaşadık. Kendisine Allahtan rahmet diliyorum. 

Bu arada kardeş ülke Azerbaycan’ın zaferini kutluyorum.

Dünyayı saran virüs ile birçok insanı kaybederken dünyadaki siyasetçilerin 

doyumsuzluğu ve savaş çığırtkanlıklarını hala anlamış değilim.

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 ulaşılması-

nın rakamlarla raporlanmasını gerçekleştirebiliyoruz. Yaptığımız bu hizmet-

lerle çağın yapay zekası ile sizlere değer katmaya devam ediyoruz. Bundan 

dolayı sektörün haber akışını sağlamak için bizleri desteklemenizi bekliyo-

ruz. Bu zamana kadar destekleyenlere teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz.

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

güvenizle 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 

bilinciyle sağlıkla kalın.
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Pandemi ve Küreselden 
Yerele Dönüşüm..

Değerli Kalıpçılar,

Korona salgını, kalıpçılık sektörünün 
en önemli halkalarından biri 
olduğu otomotiv tedarik 

zincirinin çalışma şekliyle ilgili birçok 
şeyi değiştirmeye başlamış görünüyor, 
ancak tedarik ağının devasa boyutundan 
dolayı bu değişimin uzun bir zamana 
yayılacağını söyleyebiliriz.

Korona salgını, küresel boyutta faaliyet 
gösteren otomotiv tedarik zincirlerinin 
ne kadar savunmasız olduğunu net bir 
şekilde hepimize göstermiştir.

Çin’deki üretim merkezlerinin aniden ka-
panmasıyla, küresel üreticilerin arasında 
kaosa neden olan domino etkisi, Avrupa, 
ABD , Hindistan ve Güney Amerika’da 
kademeli olarak hissedilmiştir. Bu şok et-
kisiyle birlikte, üretim faaliyetlerini düşük 
maliyetli ülkelere aktaran birçok ana ve 
yan sanayi tedarikçisi artık daha kısa veya 
yerelleştirilmiş bölgesel tedarik zincirleri 
kurmak için çabalamaya başlamıştır.

Pandemiden aylar önce bile, kritik bile-
şenlerin üretimini yerelleştirme konusun-
da küresel üreticiler arasında istişareler 
başlamıştı. ABD ve Çin arasında artan 
ticaret savaşıyla birlikte zirveye ulaşan 
gerilim, diğer bazı ülkelerde de daha 
geniş bir milliyetçi ruhun yükselmesine 
neden olmuş, korumacılığın yoğunlaş-
ması, çokuluslu otomotiv kuruluşlarının 
başa çıkması gereken gerçek bir tehdit 
haline gelmiştir.

Batılı şirketlerin büyük çoğunluğu, gü-
nümüze kadar, mümkün olan en düşük 
fiyata odaklanmış olan küresel tedarik 
ağları sayesinde nihai ürünlerin rekabetçi 
bir şekilde bir araya getirildiği ve yüksek 
kazançlı pazarlara gönderildiği düşük 
maliyetli ülkelerde, merkezi üretim te-
sisleri kurmuştu. 

Otomotiv üreticileri, özellikle daha ucuz 
oldukları için Çin’den yüksek miktarda ürün 
tedarik etmektedirler. Bununla birlikte, hızlı 
siyasi gelişmeler, doğal afetler ve ya-
şamakta olduğumuz küresel pandemi 
süreci, böyle bir uzak tedarik modelinin 
özündeki doğal zayıflığı net bir şekilde 
ortaya çıkarmıştır. Bu tür bir zayıflığa 

daha erken bir örnek vermek gerekirse, 
İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılma ni-
yetini 2016’da açıklandığında, Avrupalı 
otomotiv OEM’leri ve tedarikçileri olası 
bir tedarik aksaklığı yaşamamak için yeni 
tedarik kaynaklarına yatırım yapmak üze-
re hemen çalışmalara başlamışlardı.

Küresel otomotiv endüstrisi tarafından 
daha fazla esnekliğe ve çok seviyeli 
kaynak kullanımına yönelik bir değişiklik 
çoktan ihtiyatlı bir şekilde başlamış olsa 
da, COVID-19 şoku artık bu değişim ih-
tiyacını daha kesin ve acil bir eylem pla-
nı haline getirmiştir.

Avrupalı üreticiler, Çin’deki ilk salgınla 
birlikte sekteye uğrayan tedarik sisteminde 
gelecekte yaşanabilecek benzer so-
runlardan kaçınmak için üretimi uzak 
doğudan tekrar Avrupa’ya getirmek 
üzerine planlar yapmaya başladılar. Zira 
Çin’deki parça fabrikalarının kapanması, 
Avrupalı araç üreticilerini montaj hatlarını 
beslemek için çözüm arayışlarına itmiş, 
değişime zorlamıştır. 

Korona virüs salgını, maske, önlük gibi 
kişisel sağlık koruma ürünlerinin ne-
redeyse tamamını ucuz olduğu için 
Çin’den tedarik eden Avrupa ülkeleri için 
acı verici bir başka bağımlılık durumunu 
da ortaya çıkarmıştır.

Avrupa otomotiv satışlarını % 30 gibi 
rekor seviyede düşüren derin sektör 
çöküşüne rağmen lojistik rotalarının he-
men kısaltılması, günde 10 milyona ya-
kın parçanın oldukça rekabetçi fiyatlarla 
tedarik edildiği Çin’in tedarik zincirinden 

Şamil ÖZOĞUL  UKUB Yönetim Kurulu Başkanı

Yazının devamı sayfa 10’da
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bir anda ve tamamen çıkarılması tabii ki 
mümkün değildir.

Şu anda, önde giden küresel otomotiv 
üreticilerinin çoğu, modüller ve alt mon-
tajlar dahil olmak üzere parçalarının % 
30 ila % 60’ını Çin’den tedarik etmek-
tedir. Her biri farklı teslimat sürelerine 
sahip olan inanılmaz derecede yüksek 
parça sayısı göz önüne alındığında, 
bölgesel tedarik zincirlerine dönüş, 
son derece karmaşık, zorlu ve maliyetli 
bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Buna rağmen, COVID-19 sonrası bir 
dünyada bu zorluğun paydaşlar tarafın-
dan üstlenilmeye değer olduğu da dü-
şünülmektedir. 

Bölgesel, yerel tedarik zincirlerine dönüş 
olsun veya başka alternatif çözümler ol-
sun, neticede gerçek olan şudur ki oto-
motiv tedarik ağının yeniden yapılandırıl-
ması artık kaçınılmaz hale gelmiştir.

Üretim hacimlerinde ve programlarda 
ani dalgalanmaların yeni normal olarak 
hayatımıza girmesiyle birlikte, tedarikçi 
ve lojistik operatör zincirleri, deprem, sel, 
yangın gibi doğal afetlere, endüstriyel 
grevler, sosyal huzursuzluk ve Covid-19 
gibi belki de insan yapımı felaketlere 
karşı anında reaksiyon gösterebilecek 
duyarlılığa, sağlamlığa, esnekliğe ve çe-
vikliğe sahip olmak zorundadır. 

Tek kaynaktan tedarik risklerini azaltacak 
alternatif yeni tedarik zincirleri kurmayı 
amaçlayan OEM’ler, bileşen üreticileri 
ve alt sistem montajcıları artık stratejik 
olarak kendi bölgesel sınırları içinden 
tedarik, montaj ve teslimat imkanları-
nı araştırmaya ve yeni bölgesel lojistik 
merkezleri kurmak için çalışmalara baş-
lamışlardır.

Yeni modelde, olası bir kriz sırasında küre-
sel tedarik zincirine istikrarı geri getirmek 
için insan faktörünü etkisizleştiren, in-
sana daha az bağımlı olan protokollerin 
oluşturulması ve devreye alınması da 
dikkate alınmalıdır. 

Üretim kayıplarının neden olduğu acıya 
rağmen, tedarik zincirinin dayanıklılığını 
artırmak o kadar da basit değildir. Kü-
resel tedarik zincirlerinin uzunluğunu 
ve karmaşıklığını yeniden yapılandırmak 
ve azaltmak, tabii ki bütün zorlukları bir 
anda ortadan kaldırmayacaktır. 

Kaçınılmaz olarak, kısa vadeli maliyetlerin 
yanı sıra, gerekli olan becerilere, bilgiye ve 
deneyime sahip yeni personeli işe alma 
yeteneği ve yeterli sermayeye erişim 
zorlukları da göz önünde bulundurul-
malıdır.

Çoğu ülkede, hükümet politikaları, itha-
lat-ihracat tarifeleri ile yerel üreticilerin 
desteklenmesini teşvik etmektedir. Ye-
rel tedarikçiler alternatif olarak dikka-
te alındığında, şartnamelere ve kalite 
standartlarına göre üretim yapmak üzere 
hazır olmaları, gerekli sertifikasyonları 
ivedi olarak sağlamaları da gereklidir.

Tedarik zincirlerini kısaltmanın faydaları, 
olası kriz süreçlerinde tedarik aksaklık-
larına karşı daha fazla güvenlik ve yıkı-
mın etkilerine karşı daha fazla esneklik 
sağlaması bakımından dikkate değerdir. 
COVID-19 bunları gündemimize getir-
miş olsa da OEM’ler için tek risk bu de-
ğildir maalesef. Doğal veya insan yapımı 
olayların, güçlü ticaret ülkeleri arasında 
devam eden ticaret anlaşmazlıkları ve 
tarife savaşlarının neden olduğu sürekli 
mevcut olan tehditler, kritik hammadde 
tedarik eden bölgelerde yaşanan siyasi 

istikrarsızlıklar, milliyetçilik ve korumacı-
lığın yükselişi, dünya çapında yaşanan 
önemli sorunlar haline gelmiştir.

Dahası, Çin’in imalat sektöründeki orta-
lama ücretlerinin, örneğin Brezilya veya 
Meksika gibi ülkelere karşı artış göster-
miş olması, deniz aşırı tedarik ihtiyacını 
azaltan, güçlü ve ikna edici bir ekono-
mik argüman haline de gelmiştir.

Kalifiye personele, becerilere, teknolojiye 
ve yenilikçiliğe daha kolay ve hızlı erişim 
gibi birçok önemli faktör yerel tedarik 
merkezlerinin kurulması gerekliliğini 
ve ihtiyacını destekleyen diğer önemli 
faktörlerdir. Ana pazara yakınlık, kontrol 
edilebilir, sürdürülebilir kalite faktörleri 
de başka önemli konulardır. OEM’lerin 
her daim kaliteyi en düşük maliyetle 
tedarik etmeye odaklı oldukları dikka-
te alındığında ve eğer çalışma sistemi 
doğru kurgulanabilirse, yerel tedarikçi-
lerle çalışmanın en büyük avantajı, her 
ikisini de yani kalite ve maliyet avantajını 
sağlama becerileridir. Yerel tedarikçiler-
le çalışmak, birden çok saat dilimi, dil 
ve kültür arasında iletişim kurmayla ve 
ulaşımla ilgili zorlukları da doğal olarak 
azaltacaktır.

Tedarik zincirinin yerelleşmesini belir-
leyici faktörler arasında, üretilen bile-
şenlerin veya hizmetlerin türleri, pazar 
talebi, yanıt hızı ve kısa teslim süreleriyle 
özel mühendislik çözümleri sağlama ye-
tenekleri de mutlaka dikkate alınmalıdır.

Son yüz yılda yaşanan neredeyse en sert 
resesyona neden olan küresel salgının 
ardından, Avrupa Birliği, kilit sektörlerde 
stratejik özerklik, daha güçlü değer sağ-
lamayı hedefleyen 750 milyar Euro’luk 
bir kurtarma paketini devreye aldı. 

Yazının devamı sayfa 12’de
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Amaç tedarik zincirini yeniden Avrupa 
merkezli hale dönüştürmektir.

Başta Avrupa Merkez Bankası ve Al-
manya, Fransa, Hollanda gibi merkez 
finans kurumları, bağımsız bir şekilde 
ana sanayi şirketlerinin tedarik zincir-
lerini daha yüksek maliyetler anlamı-
na gelse bile ana sanayi fabrikalarına 
yaklaştırmayı düşünmeleri gerektiğini 
savunuyorlar.

Sahadaki gerçekler ise, her şeye rağ-
men Çin’in tedarik zincirindeki mevcut 
dominant durumu ve üretim maliyetle-
rindeki farklılık nedeniyle kısa vadede 
Avrupa’ya büyük bir geri dönüşün olası 
olmadığını gösteriyor.

Asya hakimiyetine karşı koymak için, 
politikacılar, elektrikli araç akülerinde 
olduğu gibi, şirketleri Avrupa’da yatırım 
yapmaya ikna etmek için zorlayıcı poli-
tikalara ve sübvansiyonlara başvurmak 
zorunda kalabilir. Fransa ve Almanya, 
Avrupa’da özellikle yeni nesil elektrikli 
araç ve bileşenlerinin üretimine yönelik 
bir endüstriyel değişim başlatmak için 
birlikte çalışmaya başladılar.

Fransa ve Almanya hükümetleri ve iki 
ülkenin önde giden birçok sanayi şir-
ketinin katkı sağladığı geniş kapsamlı 
bir iş birliği anlaşması imzalanarak bu 
endüstriyel değişim süreci resmi ola-
rak başlatılmış oldu. Bu değişim, tedarik 
merkezinin sadece yerinin değiştirilme-
sinden ziyade, tedarik zincirlerinin çe-
şitlendirilmesiyle, olası jeopolitik riskle-
rin azaltılmasını amaçlamaktadır.

Sanayiyi eve geri getirmeye yönelik si-
yasi çaba özellikle Fransa’da oldukça 
yoğun. Fransa hükümeti iç üretimi artır-
mak için mücadele eden otomotiv en-
düstrisine yaklaşık 8 Milyar Euro yardım 
paketi açıkladı. Bu sayede geçen yıl, 
20 yıldır ilk kez, Fransa’da kapanandan 
daha fazla fabrika açıldı.

Değerli Kalıpçılar,
Otomotiv endüstrisinin hali hazırda 
dünyanın belirli bölgelerinde küme-
lenmiş olan çok sayıda tedarikçisi, 
riskleri azaltmanın önünde büyük 
engel oluşturmaktadır. Esnek tedarik 
zincirlerini yapılandırmanın tek yolu 
tedarikçilerin sayısını azaltmak veya 
genişletmek değildir.

Yakın gelecekte, geleneksel uzun tedarik 
zinciri modelleri ile yeni gelişen alternatif 
kısa ve yerelleştirilmiş tedarik zincirlerinin bir 
bileşkesinin ortaya çıkması olası görünüyor. 

Yeni tip tedarik ağı, otomotiv bileşen-
lerini ve hizmetlerini sorunsuz tedarik 
edebilen, piyasa koşullarındaki her türlü 
değişikliklere esnek ve hızlı bir şekilde 
uyum sağlama yeteneğine sahip uzman 
tedarikçilerle işbirliği içinde kurulacaktır.

Aktardığım tüm bu bilgiler ışığında, Co-
vid-19 krizi hepimizi büyük kayıplara 
uğratmış olsa da bu krizin etkisiyle ye-
niden yapılanacak olan üretim tedarik 
zincirlerinin küreselden kısmen yerele 
dönüşecek olması ve Asya’dan Avru-
pa’ya kayacak olması yakın gelecekte 
güzel ülkemiz, Türkiye’miz için yepyeni 
fırsat kapılarını aralamıştır.

Bizlere düşen, bu fırsatları değerlendir-
meye hazır hale gelmek ve en iyi şekilde 
değerlendirmek üzere her zaman oldu-
ğu gibi bilimsel bilginin ve aklın göster-
diği yolda durmadan çalışmaktır.

Saygı, selam ve sevgilerimle,
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Mşterilerine yenilikçi, ekonomik 
ve çözüm odaklı hizmetler su-
nan Yıldız Kalıp A.Ş, 50 yılı aşkın 

süredir üstün başarısı ile otomotiv tedarik 
sanayi sektöründe yurtiçi ve yurtdışı pro-
jelerde yer almıştır. Tecrübesi ve yeteneği 
ile sektörünün öncü firmaları arasında bu-
lunan Yıldız Kalıp, Ford Otosan tarafından 
düzenlenen 2020 yılı İmalatçılar Zirvesi’n-
de en iyi tedarikçiye verilen ALTIN YILDIZ 
ödülünü ikinci kez almaya hak kazanmıştır. 
İmalatçılar Zirvesi içerisinde bulunduğu-
muz pandemi süreci dolayısıyla 2 Ekim 
2020 tarihinde online olarak gerçekleş-
tirilmiştir. Altın Yıldız ödülü, Ford Otosan 
Satınalma Direktörü Tunç Yerli tarafından 
19 Ekim 2020 tarihinde firmaya yapılan 
ziyaret ile Yıldız Kalıp adına Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemil Yıldız ve Genel Müdür Yar-
dımcısı Ensar Yıldırım’a takdim edilmiştir. 

Firma daha önce 2014 yılında Ford 
Otosan’ın tedarikçi değerlendirme ödül 
töreninde Altın Yıldız ödülünü almıştı. 
2019 yılı değerlendirmeleri ile aynı ödü-
lü kazanarak, 2002 yılından beri Ford 
Otosan’ın beklentilerini en iyi şekilde 
yerine getiren Yıldız Kalıp başarısını kıy-
metlendirmiştir. Bu başarıyla bundan 
sonraki yıllarda da devamlılığını göste-
rerek yeni projelerde de yer alacağının 
mesajını vermiştir. 

Araçların hızla gelişen teknolojik deği-
şimlerine bağlı olarak üretim yöntem-
lerinde gelişim göstermek için Yıldız 
Kalıp tüm süreçlerini yeniden şekillen-
dirmekte ve kendini geleceğe hazır-
lamaktır. Bu bağlamda Ford Otosan 
firmasının tedarikçi seçiminde dikkate 
aldığı ikmal,  denetim, kalite, maliyet 

Yıldız Kalıp A.Ş 50. Yılında 
“Ford Otosan Altın Yıldız” 
Ödülüne Birkez Daha Hak Kazandı

 50 yılı aşkın süredir üstün başarısı ile otomotiv tedarik sanayi sektö-
ründe yurtiçi ve yurtdışı projelerde yer alan Yıldız Kalıp, Ford Otosan 
tarafından düzenlenen 2020 yılı İmalatçılar Zirvesi’nde en iyi tedarik-
çiye verilen “Altın Yıldız” ödülünü ikinci kez almaya hak kazanmıştır. 
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azaltma, yeni projelere olan desteği, Ar-
Ge İnovasyon çalışmaları, finansal risk 
yönetimi gibi performans kriterleri göze 
alındığında bu ödülün ne kadar önemli 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Ford Otosan tarafından verilen Altın 
Yıldız Ödülü’ne ilişkin Yönetim Kuru-
lu Başkanı Cemil Yıldız, “Yarım asırdan 
beri aynı disiplin ve düzen ile inovasyon 
gücünü gösteren müşteri beklentilerini 
fazlasıyla yerine getiren firmam daha 
nice seneler bu ödülleri almayı başa-
racaktır. Bu başarının sahipleri olarak 
tüm Yıldız Kalıp ekibini gönülden teb-
rik ediyor, başarılarının devamının ge-
leceğine gönülden inanıyorum. Firma 
kültürü olan birlikte uyum ile çalışarak 
ikinci defa aldığımız bu ödül bizim sür-
dürülebilirliğimizi göstermektedir. Ford 
Otosan ve diğer müşterilerimizin yur-
tiçi ve yurtdışı tüm projelerinde sektör 
beklentilerini karşılayarak yer almaya 
devam ediyoruz ve edeceğiz” dedi.

Ford Otosan tarafından verilen Al-
tın Yıldız Ödül töreninde online canlı 
bağlantı ile duygularını paylaşan Ge-
nel Müdür Yardımcısı Ensar Yıldırım 

konuşması sırasında, ödülü keyifle ve 
özlemle bir arada olunan törenlerde 
almayı fakat tüm dünyanın içerisinde 
bulunduğu salgın hastalık sebebiy-
le bunun mümkün olmadığını bildirdi. 
Teknolojinin verdiği imkanla artık alış-
tığımız yeni normal çalışma düzeniyle 
uzaktan da olsa beraber olduğumuz-
dan bahseden Ensar Yıldırım bir an 
önce bu salgından kurtulmayı temenni 
etti. 2002 yılından beri Ford Otosan’ın 
beklentilerini en iyi şekilde yerine ge-
tirme ve dijital dünyaya adapte olma 
çalışmaları neticesinde 2014 yılında 
Ford Otosan’ın tedarikçi değerlendir-
me ödül töreninde Altın Yıldız ödülü 
alındığından bahsettikten sonra 2019 
yılı değerlendirmeleri ile aynı ödülü ka-
zanarak başarılarını taçlandırdıklarını 
bildirdi. Bundan sonraki seneler içinde 
bu ödülü almaya aday olacağını belir-
tip, Ford Otosan yönetici ve çalışanla-

rına ve Yıldız Kalıp ailesine teşekkürle-
rini sunmuştur.

Konuşmanın ardından Ford Otosan Sa-
tınalma Direktörü Tunç Yerli Altın Yıldız 
ödülünü iki kere almanın pek bilinen bir 
durum olmadığından, beş sene içeri-
sinde bu ödülü iki defa alarak Yıldız Ka-
lıp firmasının normalin dışında bir başarı 
gösterdiğini vurgulamıştır.

Alınan bu ödül firma içerisinde sevinç 
ile karşılanmış olup çalışanların genel 
görüşleri ortak noktalarda buluşmak-
tadır. Çalışanlar; geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de basamakları tırmanarak 
yükselmeye devam edeceklerini, alı-
nan ödülde kendilerinin katkısını gör-
mekten memnun duyduklarını, her türlü 
faaliyetlerde kendilerine gösterilen ilgi 
ve alakadan duyulan memnuniyeti dile 
getirmekteler.
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Boehlerit Türkiye’ye Çevre Ödülü

Kocaeli Sanayi Odası 26.  Şaha-
bettin Bilgisu Çevre Ödülleri, Ko-
caeli Kongre Merkezinde düzen-

lenen törenle sahiplerini buldu. Pek çok 
firmanın başvuruda bulunduğu 26. Şaha-
bettin Bilgisu Çevre Ödüllerinde jüri tara-
fından seçilen 5 firmaya ödülleri verildi.

Jürinin değerlendirmeleri sonucu 
Boehlerit,  Toyota,  Aromsa, Türk Henkel 
ve Siemens firmaları ödüle layık bulundu. 

KOBİ Teşvik Ödülünü kazanan Boehlerit 
Türkiye adına ödülü Genel Müdür Cüneyt 
Dik, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Hasan Tahsin Tuğrul’dan aldı.

“Boehlerit Türkiye olarak üretim yaparken 
bugünün ihmallerinden sorumlu olmayan 
bir geleceği şekillendirmeyi hedefliyoruz. 

Çevreye karşı sorumluluk, kurumsal politi-
kamızın yaşayan bir gerçeği ve ayrılmaz bir 
parçasıdır. Gerçekleştirdiğimiz sosyal so-
rumluluk faaliyetleri ile hem çalışanlarımız 
hem de tüm paydaşlarımız üzerinde aynı 
farkındalığı yaratmayı hedefliyoruz. İtibarın 
sadece finansal alanda yaptıklarımızla de-
ğil aynı zamanda topluma ve doğaya ka-
tıklarımızla da ilgili olduğunu unutmamak 
gerekiyor. Daha yaşanabilir bir dünya için 
şirketlere önemli görevler düşüyor.

O nedenle 
#dogayıbirliktekoruyalım diyoruz
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu ve Kocaeli Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un 
ev sahipliğinde düzenlenen ödül töre-
ninde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmir 
Kaymakamı Şevket Cinbir, İzmit Beledi-

ye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit 
Belediyesi Başkan Vekili Hakan Tanta, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Ko-
ruma Şube Müdürü Mesut Öenm, CHP İl 
Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, Körfez Tica-
ret Odası Başkanı Recep Öztürk, Çevre 
Ödülleri Juri Sözcüsü İZAYDAŞ Genel 
Müdürü Muhammet Saraç, çok sayıda 
sanayici ve davetliler katıldı.

Şahabettin Bilgisu’nun “Ekonomi ve 
ekolojide denge; işin sırrı bu dengede” 
sözünü hatırlatan Zeytinoğlu, “Türki-
ye’nin bu formattaki tek ödül organizas-
yonunu 26 yıldır sürdürülebilir bir şekilde 
düzenlemekten gurur duyuyoruz” dedi.

Boehlerit Türkiye olarak, Kocaeli Sanayi 
odası başta olmak üzere çevreye, havaya, 
suya, toprağa değer veren tüm katılımcı-
lara teşekkür eder çevreye olan duyarlılı-
ğının yaygınlaşmasını dileriz.
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İkitelli OSB’den, Pandemiye 
Rağmen Sanayiciye Büyük Destek

İkitelli OSB 2020 yılının ilk 8 
ayında sanayicilere toplamda 
10.834.240 TL tasarruf sağladı.

Türkiye ihracatına en büyük katma 
değeri sağlayan en eski ve en bü-
yük organize sanayi bölgesi İkitelli 

Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) sanayi-
cilere desteklerini sürdürmeye devam 
ediyor. Bölgedeki elektrik kullanıcılarının 
(abonelerin) son tedarikçisi olarak elekt-

rik enerjisi ihtiyacını Serbest Elektrik pi-
yasasından satın alarak karşılayan İkitelli 
OSB, bölgedeki ve İstanbul çevresindeki 
görevli tedarik şirketlerinin uyguladığı bi-
rim fiyatlara göre 2020 yılının ilk 8 ayında 
sanayicilere toplamda 10.834.240 TL ta-
sarruf sağladı. 

Konuya ilişkin İkitelli OSB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mahmut M. AYDIN “Biz İkitelli 
Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ola-

rak pandemi sürecinden önce olduğu 
gibi pandemi sürecinde de üreticimizin 
ve sanayicimizin ihtiyaçlarını ve üretim-
lerini önemsedik ve önemli çalışmalar 
yürüttük.”

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19 nedeniyle üreticilerimizi ve 
sanayicilerimizi korumak temel ilkemiz 
olmuştur. Bu nedenle yüksek gerilim sa-
nayi abonelerinde %21,7, yüksek gerilim 
sanayi harici abonelerde %32,3, alçak 
gerilim sanayi abonelerinde %26,5, al-
çak gerilim sanayi harici abonelerde 
%34.1 daha ucuza elektrik tedarik edil-
miş ve sanayicimize sunulmuştur. Enerji, 
maliyet kalemleri içerisinde sanayicimiz 
için yüksek düzeyde önem arz ettiğin-
den, onların bu konudaki yükünü hafiflet-
mek en asli sorumluluğumuz altındadır. 
Biz sanayicimizin her zaman yanında ol-
duk, olmaya da devam edeceğiz. Ayrıca 
şunu da belirtmek isterim ki; bölgemizde 
pandemi ile ilgili olarak tedbirlerimiz sıkı 
bir şekilde devam etmektedir.” dedi.

Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) Geleceğe 
Yönelik Eğitim ile İlgili Çalışmalara Devam Ediyor

Ulusal Kalıp Üreticileri 
Birliği (UKUB)adına Şa-

han Ecin olarak İTO Başkanı  
Şekib Avdagiç ve Marmara 
Üniversitesi Rektörü Prof.  
Dr. Erol Özvar  ile üniversite 
& sanayi  işbirliği geliştirme 
konuları hakkında verimli bir 
toplantı gerçekleştirdi.

 Marmara üniversitesi başta 
olmak üzere İTO ile birlikte 
üniversite ve sanayi işbirliği 

adına eğitimler, seminerler, 
iş ilişkilerinde gelişme ve 
kalıpçılık üzerine akademik 
programlar oluşturmak 
adına yapılan toplantı çok 
verimli geçti. 

Şahan Ecin:- İTO Başka-
nımıza ve değerli Rektör 
hocamıza UKUB adına sek-
törümüze verdikleri destek 
ve önem için çok teşekkür 
ederiz, dedi.



TOGGLE CLAMPS
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WWx400 - Takma Uçlu 
Freze Kesicileri

Mitsubishi Materials, geniş aralık-
da yüksek performanslı takım-
larına çok yönlü değiştirilebilir 

kesici uçlu frezeleme takımlarını ekledi. 
Yeni WWX400, yüzey, köşe ve kopyalama 
uygulamaları için gerçek 90º köşeli freze 
takımları serisidir. 6 kesme kenarlı eko-
nomik, çift taraflı üçgen kesici uçlara sa-
hip olan WWX400, modern metal kesme 
endüstrisinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere tasarlanmıştır.

Hassasiyet ve güvenilirlik
Kesici uç cebinin yenilikçi ve hassas ge-
ometrisi ile birlikte, takım gövdesi üze-
rindeki kesici uçların hassas yerleşimi, iş 
parçalarında gerçek bir 90º duvarın işlen-
mesine olanak sağlar. Bu çoğu durumda, 

ikinci kez işlemeye olan ihtiyacı ortadan 
kaldırır, böylece değerli üretim zama-
nından ve maliyetlerden tasarruf sağlar. 
WWX400 kesiciler, yüksek ilerleme hızları 
ile çok çeşitli uygulamalarda kolay kulla-
nım ve verimlilik olanakları sağlar, yüksek 
ilerleme hızlarında performans gösterirler. 
Gövdenin, kesici uç yuvası içinde dört te-
mas yüzüne sahip olması, artı büyük bir 
vidanın kullanılması özelliği,hassasiyeti 
riske atmadan yüksek kesici uç bağlama 
gücü ve istikrarı sağlar. Bu, yarı kaba ve 
finiş operasyonlarda da kullanılabileceği 
anlamına gelir. Kullanılabilirliği ve güveni-
lirliği daha da artırmak için bütün gövde-
lerde, doğrudan her bir kesici uca yüksek 
basınçlı kesme sıvısı sağlayan içten so-
ğutma kanalları mevcuttur.

yenilikçi ve ekonomik kesici uçlar
Kullanışlı 6 kesme kenarına sahip ben-
zersiz karbür kesici uçlar, özel negatif uç 
yuvası geometrisi sayesinde  pozitif, pü-
rüzsüz bir kesme işlemi sağlarken daha 
düşük maliyet ve mükemmel işleme gü-
venilirliği sunar. Bu, geleneksel tiplere kı-
yasla, kesici uç kalınlığının artması ile, dü-
şük kesme kuvvetleri üretmesi nedeniyle, 
kırılmaya karşı mükemmel direnç sağlar. 

Ayrıca, maksimum 8,2 mm’ye kadar olan 
yüksek kesme derinliği verimli köşe freze-
leme olanakları sunar. Parçanın finiş yüzey 
beklentilerini karşılamak üzere, tüm kesici 
uçların alt kısmında geleneksel silici gibi ha-
reket eden büyük radyus geometri bulunur.

Sırasıyla hafif, orta ve kaba işleme için üç 
farklı talaş kırıcı mevcuttur L, M ve R. Bunlar 
çok çeşitli malzemeleri etkili bir şekilde işle-
mek için geniş bir yelpazede seçime uygun 
8 farklı kaplamalı ve kaplamasız karbür kali-
tesinden oluşan ideal kombinasyon sağlar.

Ölçüler
WWX400 malafa tipli alın freze kesici-
leri, Ø50 - Ø250 mm arasında ölçüler-
de seyrek, sık ve ekstra sık adımlı ge-
ometrilerde bulunmaktadır. Ø50 - Ø80 
arasındaki ölçülerde şaftlı tipleri de özel 
olarak sipariş edilebilir.

8.2 MM’YE KADAR 
KESME DERİNLİĞİNDE 
90° DUVAR İŞLEME HASSASİYET VE 

GÜVENİLİRLİK İÇİN 
ÇOK YÖNLÜ KESİCİ 
UÇ BAĞLAMA YÜZEYİ

DÜŞÜK KESME 
KUVVETLERİ

www.mmc-hardmetal.com/wwx400
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Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 
4.0 Platformu tarafından gelişti-
rilen “D3A Dijital Dönüşüm De-

ğerlendirme Aracı”, Türkiye sanayisinin 
yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerin dijital 
dönüşümlerinde ayrıntılı yol haritası su-
nuyor. Organizasyon, müşteri, ürün ge-
liştirme, tedarik zinciri ve üretim yöneti-
mi olmak üzere beş boyuta odaklanan 
D3A ile KOBİ’ler ihtiyaçlarını belirleyip 
dijital dönüşüm süreçlerini sorunsuz 
yürütebilecek.
 
“Bu dÖnüşümü türkiye 
sanayisine yaymak istiyoruz”
D3A Dijital Dönüşüm Değerlendirme 
Aracı’nın TÜSSİDE aracılığıyla KOBİ’le-
re uygulanmasına yönelik gerçekleşti-
rilen iş birliği protokolü imza töreninde 
konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmed Özkan, günümüzde 

dijital dönüşümün daha da önemli hale 
geldiğini vurgulayarak şunları söyledi: 
“İş birliği iki kurumun yıllara dayalı biri-
kiminin bir araya gelmesinin bir sonucu. 
Boğaziçi Üniversitesi’nin dijital dönü-
şüm konusundaki çalışmaları pande-
mi dönemine özgü bir refleks sonucu 
gerçekleşmedi, yıllardır akademisyen-
lerimizin öncülüğünde gerek TÜBİTAK 
ile gerek de diğer sanayi ve teknoloji 
kuruluşlarıyla yürüttüğümüz çalışma-
ların getirdiği bir olgunluğa sahibiz ve 
bu olgunluğu tüm Türkiye sanayisine 
yaymak istiyoruz. Bugün gerçekleştir-
diğimiz iş birliğinin bu yönde önemli bir 
adım olacağına inanıyoruz.”
 
Bu dönüşümün tüm Türkiye’ye yayılma-
sını amaçladıklarını belirten Rektör Prof. 
Dr. Özkan, “Dijital dönüşüm küçük ku-
rumlardan başlayıp ülkenin tamamına 

yayılacak yani mikrodan makroya bü-
yümesi gereken bir süreç. Teknolojiden 
sosyolojiye birçok alanın yer aldığı bu 
süreç ülkenin tüm endüstri ekosistemi-
ni etkileyecek dönüşümün bir parçası. 
İş birliğimizin bu yönde hayırlı olmasını 
diliyorum ve emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum,” diye konuştu.
 
“Boğaziçi ile 
çalışmaktan mutluyuz”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Man-
dal ise Boğaziçi Üniversitesi ile iş yap-
maktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. 
Başkan Prof. Dr. Mandal, “Dijitalleşme 
çok geniş bir alan ancak Boğaziçi Üni-
versitesi akademik yetkinliğiyle bu ko-
nuda kendi özgün modelini oluştur-
muş bir üniversite. Ülkenin ihtiyaçlarına 
odaklanarak özel sektörün ve KOBİ’le-
rin dijital dönüşümünü ön plana koyan 
Boğaziçi Üniversitesi ile bu sürecin uy-
gulama boyutunda önemli bir rolü olan 
TÜSSİDE’nin bir araya gelmesi, yeni 
bilgi üretim yönteminin en güzel örnek-
lerinden biri. Bunun yanında geleceğin 
insan kaynaklarının yani öğrencilerimi-
zin projelerimizin içinde yer alacak ol-
maları gerçek sorunlarla karşılaşmaları-
na olanak tanıyacak. Bu süreç, birbirini 
tanıyan ve birbirine güven duyan iki ku-
rumun bir araya gelmesi sayesinde ger-
çekleşti. Süreçte emeği geçen herkese 
teşekkür ediyoruz,” dedi.
 
Protokol için yapılan imza törenine ayrı-
ca TÜSSİDE Müdürü İsmail Doğan, Bo-
ğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platfor-
mu Başkanı ve Bilgisayar Mühendisliği 
öğretim üyesi Prof. Dr. Lale Akarun ile 
Rektör Danışmanı ve Endüstri Mühen-
disliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 
Necati Aras da katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi ve 
TÜBİTAK Dijital Dönüşüm 
İçin Güçlerini Birleştiriyor

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu tarafından geliştirilen “D3A 
Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı”, TÜBİTAK TÜSSİDE (Türkiye Sa-
nayi Sevk ve İdare Enstitüsü) aracılığıyla KOBİ’lere uygulanmaya başlı-
yor. TÜSSİDE ve Boğaziçi Üniversitesi arasındaki iş birliği protokolü 23 
Ekim’de TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Boğaziçi Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın katılımıyla TÜSSİDE’de yapıldı.
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güçlü ve güvenilir 
iş ortağınız.

Makine 
özellikleri, 

konfigürasyon 
ve detaylı bilgi 

için arayınız.
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Toyota Otomotiv Sanayi
Türkiye’ye Çevre Ödülü

Türkiye’nin üretim ve ihracat li-
derleri arasında yer alan Toyota 
Otomotiv Sanayi Türkiye, çev-

reyle dost üretim gerçekleştirerek kay-
nakların daha verimli kullanılmasını sağ-
lıyor. Aynı zamanda sosyal sorumluluk 
faaliyetleriyle de çevre bilincinin artma-
sına katkı sağlamaya devam ediyor.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından dü-
zenlenen 2020 yılı Şahabettin Bilgisu 
Çevre Ödülleri 30 Eylül Çarşamba günü 
gerçekleşti. Toyota Otomotiv Sanayi 
Türkiye, saha ve jüri değerlendirmeleri 
sonucu “Büyük Ölçekli İşletme Katego-
risi Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü’ne 
layık görüldü. Ödülü Toyota Otomotiv 
Sanayi Türkiye adına Yardımcı Tesisler 
& Çevre Departmanı Müdürü Barış Kula 
aldı.  Toplumun ihtiyaçlarını göz önüne 
alarak önemli projelere imza atan To-

Çevreye duyarlı yöntem ve tek-
nolojilerle üretim faaliyetleri-
ni sürdüren Toyota Otomotiv 
Sanayi Türkiye, başarılarına 

bir yenisini daha ekledi. Toyo-
ta Otomotiv Sanayi Türkiye, 

Kocaeli Sanayi Odası tarafın-
dan verilen 2020 yılı Şahabet-
tin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde 

“Büyük Ölçekli İşletme Kate-
gorisi Otomotiv Sektörü Çevre 

Ödülü”ne layık görüldü.

  

yota Otomotiv Sanayi Türkiye, Geçtiği-
miz Ocak ayında ise Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Sakarya Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü tarafından “Sıfır Atık” pla-
ketine sahip olmuştu. Toyota Otomotiv 
Sanayi Türkiye, çevreye duyarlı yöntem 
ve teknolojilerle sektördeki gelişmelere 
öncülük etmeye devam ediyor. 



TRUVA KALIP MAKİNE SANAYİ VE TİC. AŞ
KOBİ OSB 103. Cad. No. 17 Eskişehir T. 0222-236 90 62-63 www.truvakalip.com.tr

GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR BİR PARTNER İLE 
ÜRETİM HEDEFLERİNİZİ YÜKSELTİN.

KOMPLE ÜRETİM ÜSSÜNÜZ...

KALIP-TALAŞLI İMALAT-EDM-PRES
SAVUNMA-HAVACILIK-OTOMOTİV VE KALIP ÇÖZÜMLERİ

GÜÇLÜ MAKİNE PARKI-ÜRETİM TECRÜBESİ-KALİTE

100 ,000 H/Y Kapasite
3.500m2 Üretim Alanı
55 Çalışan

10 CNC Milling Makine
14 EDM Makine
5 Torna
5 Pres /80-400t

CMM Ölçüm ve Kontrol Sistemleri
ISO 9001-EN9100 
ISO  AS9100
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COVID-19 pandemisi ile birlikte 
pek çok sektörde şirketlerin bil-
gisayar sistemlerini hedef alan 

fidye yazılımı saldırılarında artış görülüyor. 
Şirketler, mümkün olduğunca kısa süre 
içerisinde operasyonlarına devam etmek 
için fidyeyi ödemeyi tercih edebiliyor. 

Siber güvenlik kuruluşu ESET’in elde ettiği 
bilgilere göre, bu durum Amerika Birleşik 
Devletleri Hazine Bakanlığı’nı harekete 
geçirdi. Bakanlığa bağlı Yabancı Varlıkların 
Kontrolü Ofisi (OFAC), fidye yazılımı öde-
mesi yapan veya yapmayı kolaylaştıran 
kuruluşları, ABD yönetmelikleriyle zıt dü-
şebileceği ve sert yaptırımlarla karşılaşa-
bileceği konusunda uyardı. 

Uyarıda şu ifadelere yer verildi: “Finans 
kurumları ve siber sigorta firmaları gibi 

kurbanlar adına siber saldırganlara fid-
ye yazılımı ödemelerini kolaylaştıran 
şirketler ile dijital adli tıp ve olay müda-
halesinde yer alan şirketler, gelecekteki 
fidye yazılımı ödeme taleplerini teşvik 
etmekle kalmayıp, OFAC yönetmeliğini 
ihlal etme riskini de taşıyor.” 

Bu uyarı niçin yapıldı? 
Uyarı, özellikle ABD hükümetinin yaptı-
rımlarıyla karşılaşan veya herhangi bir 
şekilde kara listeye alınmış kuruluşlarla 
bağlantılı olan siber suç çetelerine, fid-
ye ödenmesini caydırmayı amaçlıyor. 
ABD hükümetine göre 2017 yılında 
WannaCry olarak da bilinen saldırıyı dü-
zenleyen Lazarus Group ve kötü amaçlı 
Dridex yazılımının arkasındaki Evil Corp, 
bu siber saldırganlara ilişkin iki örnek 
olarak öne çıkıyor. 

Fidye yazılımı nasıl işliyor?
Fidye yazılımları, genellikle kurban öde-
meyi yapana kadar cihaza veya veriye eri-
şimi engelliyor. Bazı fidye yazılımı çeteleri, 
son zamanlarda taktiklerini geliştirerek, bir 
şekilde önce kurbanların sistemlerindeki 
kişisel verilere ulaşıyor, sonra da bunları 
açıklamakla tehdit ederek ödenen fidye 
miktarını artırmaya odaklanıyor. 

yüzde 37 artış 
Fidye yazılımlarının neden olduğu zararın 
büyüklüğüne dikkat çekmek amacıyla 
OPAC, ABD Federal Polisi FBI’in verilerine 
dikkat çekti. Bu verilere göre fidye yazılımı 
olayları 2018 ile 2019 arasında yüzde 37 
oranında artış gösterdi. Fidye yazılımı sal-
dırısından kaynaklı kayıplar ise yüzde 147 
oranında yükseldi. 

Fidyenin Ödenmesi siBer 
suçluları teşvik ediyor
OFAC, kurbanların fidyeyi ödeyerek siber 
suçluları devam etmeye, operasyonlarını 
genişletmeye ve diğer kuruluşları hedef 
almaya teşvik ettiğini ifade ediyor. Ayrı-
ca, bir şirket en sonunda fidyeyi ödeme-
ye karar verse bile saldırının arkasındaki 
kişilerin sistemlerine erişimi sonlandırıp 
sonlandırmayacağı veya çalınan verileri 
geri verip vermeyeceğinin kesin olmadı-
ğına vurgu yapılıyor. 

Fidye yazılımına maruz 
kalmadan korunun!
Aslında kuruluşların, öncelikle fidye ya-
zılımlardan kaçınmalarını sağlayacak 
önlemleri almaları tavsiye edilir. Bu ön-
lemler rutin olarak en iyi siber güvenlik 
uygulamaları hakkında personel eğitim-
leri düzenlemeyi, iş sürekliliği çözümlerine 
yatırım yapmayı, düzenli yedeklemeler 
oluşturmanın yanı sıra tanınmış, çok kat-
manlı bir güvenlik çözümüne yatırım yap-
mayı da içermelidir. 

Siber Suçlulara Fidye 
Ödeyen Şirketlere Ceza 

Fidye yazılımı saldırıları, son yıllarda siber suçluların en gözde para 
kazanma yollarından birine dönüştü. Ancak ABD Hazine Bakanlığı, şa-
şırtıcı bir duyuru yaparak, verilerini geri alabilmek için siber suçlulara 
ödeme yapan şirketlerin sert yaptırımlarla karşılaşabileceğini açıkla-
dı. Siber güvenlik kuruluşu ESET’in elde ettiği bilgilere göre bakanlık, 
fidye ödeyerek siber suçluların teşvik edildiğini düşünüyor. 
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Güvenal Kalıp 23. Seminerini 
Samsun 19 Mayıs Üniv. Yeşilyurt 
Demir Çelik M.Y.O da Gerçekleştirdi

Bilgi Paylaştıkça Değer Kazanır’’ 
sloganı altında,Tüm Dünyayı 
etkisi altına alan Covid-19 pan-

demisi  gölgesinde, Sosyal mesafe ve 
hijyen şartlarına özen göstererek Güve-
nal Kalıp firmasının Teknik Müdürü Sezgin 
UZCAN ın sunumu ile 23. Seminerimini 
Samsun 19 Mayıs Üniv. Yeşilyurt Demir 
Çelik M.Y.O da 15.10.2020 tarihinde yak-
laşık 20 Sampa Otomotiv çalışanı ve öğ-
retim üyelerinin katılımı gerçekleştirdi.

Sunum örneklerimizi cam vitrin içinde 
öğrencilerin faydalanmaları amacı ile 
hediye olarak bırakılan sunuma katkıla-
rından dolayı başta M.Y.O Md. Sn. Doç. 
Dr. Kemal YILDIZLI beyefendi olmak 
üzere tüm katılımcılara Güvenal Kalıp 
firmasının Teknik Müdürü Sezgin UZ-
CAN teşekkür etti.

Güvenal Kalıp 24. Seminerini Fatih Kadırga Anadolu 
Teknik ve End. Meslek Lisesinde Gerçekleştirdi

Yaklaşık 3 yıl önce  ‘’Bilgi Paylaştıkça 
Değer Kazanır ’’  sloganı ile çıktığı-

mız paylaşım / tanıtım yolunda 24. du-
rağımız Fatih Kadırga Anadolu Teknik ve 
End. Meslek Lisesi oldu. 
 
Yaklaşık 1 yıldır yaşamı etkisi altına alan 
Covid-19 pandemisi kuralları olan, sos-
yal mesafe ve hijyen şartlarına özen 
göstererek Güvenal Kalıp firmasının 
Teknik Müdürü Sezgin UZCAN’ ın su-
numu ile 24. Seminerini Fatih Kadırga 
Anadolu Teknik ve End. Meslek Lisesin-
de 06.11.2020 tarihinde yaklaşık 20 öğ-
renci ve öğretim görevlisinin katılımıyla 
gerçekleştirdi. Sunum örneklerimizi 
cam vitrin içinde öğrencilerin faydalan-
maları amacı ile hediye olarak bırakılan 
sunuma katkılarından dolayı başta Okul 

Md.Sn. Nursel AYDEMİR hanımefendi 
olmak üzere organizasyonda emeği 
geçen Mak. Teknolojileri Bölüm Şefi Sn. 
Erdoğan KARTAL ve katılımcı öğrenci 
kardeşlerimize teşekkür ederiz. 

Not: Geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde 
Okul Show Room alanına, içinde Güve-
nal muhtelif örnek ürünlerinin olduğunu 

vitrinin 2. sini Makine Teknolojileri Atöl-
yesine Yerleştirilmek üzere teslim ettik.

‘’



Yolluk

Giriş

Ters Açılı Yolluk 
Çekici

Kalıptan Çıkan
Parçanın Görünümü

Yolluk Kesme 
Pimi

Montaj Sonrası
Giriş Profili

Keskin Kesme 
Kenarı

Plastik Parça Üzerinde 
Yuvarlak Kesme Piminin 
Oluşturduğu Kesik Profil

İtici Pim

Kalıp
Açılırken

Yolluk 
Kesilir

Plastik Parça 
Üzerinde Düz 

Kesme Piminin 
Oluşturduğu 
Kesik Profil

Kalıp-içi Kenar Yolluk Kesme Üniteleri 
(otomatik sistemler)

Kenar Yolluk Kesme Pimi seri üretimde otomasyon sağlayarak 
yolluk kesme işlemlerinizi kolaylaştırır ve başarıyla tamamlar.

Katalog Sayfası Video

Teknik Bilgi !

Ürün Çeşitleri

Yolluk parçadan ayrı bir şekilde düşer.

Ünitelere ait detaylı teknik resimleri ve 3D CAD Dataları 
www.guvenal.net adresimizden indirebilirsiniz.

Kenar Yolluk Kesme 
Pimi, Düz Kenarlı

Çap Profilli 
Kesme Pimi

Otomatik, Kenar 
Yolluk Kesme 

Enjeksiyon Memesi

Kalıp-içi Kenar Yolluk 
Kesme Pimi, Silindirik

Kalıp-içi Kenar Yolluk 
Kesme Pimi, Düz

Kalıp-içi Otomatik Kesme 
Enjeksiyon Memesi

Kalıp-içi Yolluk 
Çekici Burç

Bu tasarımın ana avantajı, pimlerin kesme hareketinin kesme 
kenarının tüm uzunluğu boyunca yayılması / etki göstermesi ve 
kesme hareketini bir bıçakla keser gibi dilimleme şeklinde 
yapmasıyla oluşudur.  Kesme işlemi direkt plastik ürüne 
yapıldığından kalıp çeliğinde hiçbir aşındırıcı etkisi bulunmaz.

1976

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

Güvenal Kalıp Elemanları San. ve Tic. A.Ş.      “Güvenal Group Şirketleri” üyesidir.

Enjeksiyon Kalıplarında
Yeni Teknoloji Sunumlar



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

HABER
NEWS

www.kalipdunyasi.com.tr30 KALIP DÜNYASI DERGİSİ  Sayı: 126 / Kasım Aralık 2020

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 
gerçekleştirdiği üretim ve ihra-
cat rakamlarıyla başarısını istik-

rarlı bir şekilde sürdürüyor. Her yıl 150’yi 
aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren To-
yota Otomotiv Sanayi Türkiye, Türki-
ye’nin ilk 1000 ihracatçı araştırmasında 
Türkiye genelinde ve kendi sektöründe 
2. büyük ihracatçı olarak ödülün sahibi 
oldu.  Ödül,  Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can tarafından Toyota Otomotiv Sanayi 
Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Nec-
det Şentürk’e takdim edildi. Ayrıca ödül 
ile beraber Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından yayınlanan “Türkiye’nin İlk 
1000 İhracatçısı Prestij Kitabı” da Şen-
türk’e verildi. 

Türkiye’nin İkinci Büyük İhracatçısı 
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Oldu

2019 yılında ürettiği 252 bin adet oto-
mobil üretiminin 227 binini ihraç eden 
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 4,4 
milyar dolar değerinde ihracat geliri 
elde etti. Üretiminin % 90’ını dünyanın 
150’yi aşkın ülkeye ihraç eden Toyota 
Otomotiv Sanayi Türkiye, halen 5500 ki-
şilik istihdamı ve 2.27 milyar $ değerinde 
toplam yatırımı ile Sakarya ve Türkiye’ye 
katma değer sağlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Amerikalı bağımsız 
araştırma şirketi JD Power tarafından da 
Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fab-
rika seçilerek “Golden Plant” ödülüne la-
yık görülen Toyota Otomotiv Sanayi Tür-
kiye bu yıl 30. yılını başarılarla kutluyor.

2019 yılında gerçekleştir-
diği 4,4 milyar dolarlık 
ihracatla, ihracatçı fir-

malar arasındaki 2’nci-
lik konumunu koruyan 

Toyota Otomotiv Sanayi 
Türkiye, Türkiye İhra-

catçılar Meclisi (TİM) ta-
rafından ödüllendirildi. 
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Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İs-
tanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP işbirliğinde bu yıl 16.’sı düzen-
lenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda kazananlar 
belli oldu. Türkiye genelinde 17 farklı üniversiteden 101 projenin de-
ğerlendirildiği yarışmada 17 proje finale kaldı ve ödüle layık görül-
dü. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Bir ambalajın tasarımı en az içinde 
bulunduğu ürün kadar değerli. Genç tasarımcılarımızın vizyonuna 
güveniyor ve sonuna kadar destekliyoruz” dedi. 

Ambalaj Tasarımının 
Genç Yıldızları Ödüllendirildi

Ambalaj Sanayicileri Derneği 
(ASD) tarafından Avrasya Am-
balaj İstanbul Fuarı katkısıyla, 

Reed TÜYAP işbirliğinde düzenlenen 
16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Ya-
rışması 2020’nin kazananları belli oldu. 
Türkiye’de tasarım eğitimi alan öğren-
cilerin ambalaj tasarımı alanına da yö-
nelmelerini sağlamak amacıyla düzen-
lenen yarışmaya 17 farklı üniversitenin 
Grafik ve Grafik Tasarım, Görsel İletisim 
Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve 
Endüstriyel Tasarım Bölümlerinden 101 
öğrenci projesi başvuru yaptı. Online 
olarak yapılan, 11 jüri üyesinin yer aldı-

ğı Seçici Kurul toplantısı 8 - 9 Temmuz 
2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Titiz-
likle yapılan değerlendirme sonrasında 
17 proje finale kalmaya hak kazandı. 
Selçuk Üniversitesi ve TOBB Ekono-
mi ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri 
Berk Can Yıldız ve Eylül Hıfzıoğlu, ortak 
geliştirdikleri ‘Crack’t’ projesi ile yarış-
mada birinci oldu. Selçuk Üniversitesi 
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğ-
rencisi İlyas Sımpil, ‘Ojo’ adlı projesiyle 
ikinci olurken, Eskişehir Teknik Üniversi-
tesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğren-
cisi Rabia Elif Bulut ‘Standbox’ projesiy-
le üçüncü olmaya hak kazandı.

Yarışmanın birincisi 6 bin TL, ikincisi 4 
bin TL, üçüncüsü ise 3 bin TL para ödü-
lünün sahibi olurken mansiyon alan üç 
öğrenci 1.500’er TL ile ödüllendirildi. 
Ayrıca ilk üçe giren öğrenciler 12 ay 
boyunca karşılıksız ASD & TÜYAP Öğ-
renim Bursu almaya da hak kazandı.

uluslararası yarışmalarda 
ülkemizi temsil etme Fırsatı
Türkiye’nin önde gelen ambalaj sana-
yicilerini bünyesinde bir araya getiren 
ASD, bu yarışma ile öğrencilerin ha-
yallerini tasarımlarına yansıtma fırsatı 
sunuyor. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, 
ambalaj tasarımında hayal gücünün 
ön planda olduğunu vurguladı: “Bir 
ambalajın tasarımı içindeki ürün ka-
dar önem taşır ve ürüne katma değer 
katar. Yarışmamızda başarıya ulaşan 
öğrencilerimiz öğrenim hayatları bo-
yunca yılda 12 ay burs almaya da hak 
kazanıyorlar. WPO-Dünya Ambalaj Ör-
gütü’nün düzenlediği WorldStar Stu-
dent ile APF-Asya Ambalaj Örgütü’nün 
düzenlediği AsiaStar Yarışmalarına 
katılabiliyor ve bu yarışmalarda dünya 
derecesi alabilmek için yeniden yarı-
şıyorlar. Geçen yıl düzenlediğimiz 15. 
Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Ya-
rışması 2019’da dereceye giren proje-
ler de AsiaStar ve WorldStar Student 
yarışmalarına katılma şansı elde etti. 
WorldStar Student’ta yarışmaya hak 
kazanan bir öğrenci projemiz dünya 
genelinde üçüncü oldu ve bronz ödü-
lü Türkiye’ye getirdi. Bu yıl da öğren-
cilerimizin uluslararası yarışmalardan 
başarıyla döneceklerine inanıyoruz. 
Öğrencilerimiz başarılı oldukça Türk 
ambalaj sektörünün küresel ölçekteki 
algısı güçlenecektir.” dedi. 
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Siber güvenlik kuruluşu ESET’in 
araştırmalarına göre CDRThief, 
Çin yapımı iki yazılım anahtarının 

kullandığı belli bir VoIP platformunu he-
def alacak şekilde tasarlanmış. Yazılım 
anahtarı, bir VoIP ağının temel unsuru-
dur; arama kontrolü, ücretlendirme ve 
yönetim imkanı sunar. Söz konusu yazı-
lım anahtarları, standart Linux sunucula-
rında çalışan yazılım tabanlı çözümleridir. 

dikkate değer Bir zararlı 
Tamamıyla yeni Linux kötü amaçlı yazı-
lım nadiren görüldüğünden, CDRThief 
dikkate değer bir yazılım olarak değer-
lendiriliyor. Bu kötü amaçlı yazılım, ihlal 
edilmiş bir yazılım anahtarından arama 
ayrıntısı kayıtları (CDR) gibi çeşitli kişisel 
verileri sızdırmaya odaklanıyor. 

CDRThief’i keşfeden ESET araştırmacısı 
Anton Cherepanov, “Bu kötü amaçlı yazı-
lımı kullanan saldırganların nihai hedefinin 
ne olduğunu bilmek çok zor. Ancak, ara-
ma meta verileri hassas bilgileri sızdırdı-
ğından amacının siber casusluk olduğu-
nu düşünebiliriz. Başka bir olasılık ise bu 
kötü amaçlı yazılımı kullanan saldırganla-

rın amacının VoIP dolandırıcılığı olduğu-
dur. Saldırganlar, VoIP yazılım anahtarları 
ve bu anahtarların ağ geçitleriyle ilgili bilgi 
elde etmek istiyor ve bu bilgiler Ulusla-
rarası Gelir Paylaşımı Dolandırıcılığı için 
kullanılabilir” tespitini yaptı. Cherepanov, 
ayrıca “CDR’ler aramalarda arayanın ve 
karşı tarafın IP adresleri, aramanın başla-
ma saati, aramanın süresi, arama ücretle-
ri ve diğer bilgiler gibi VoIP aramalarındaki 
meta verileri kapsıyor” diye konuştu. 

saldırganlar, HedeFlenen 
platFormu iyi tanıyor 
Bu meta veriyi çalmak için kötü amaçlı 
yazılım, yazılım anahtarı tarafından kul-

lanılan dahili MySQL veri tabanlarını 
sorguluyor. Bu durum saldırganların he-
deflenen platformun dahili mimarisini 
çok iyi bildiğini gösteriyor. Cherepanov, 
“Bu kötü amaçlı yazılımı, örnek paylaşım 
akışlarımızın birinde fark ettik ve tama-
mıyla yeni bir Linux kötü amaçlı yazılım 
olması, nadiren görülmesi dikkatimizi 
çekti. Ayrıca bu kötü amaçlı yazılımın 
belli bir Linux VoIP platformunu hedef 
alması durumu daha da ilginç kılıyor” 
şeklinde açıklıyor.

Yapılandırma dosyasında saklanan pa-
rola genelde şifreleniyor. Buna rağmen, 
kötü amaçlı Linux/CDRThief yazılımı bu 
parolayı okuyabiliyor ve bu parolanın 
şifresini çözebiliyor. Bu durum saldır-
ganların hedeflenen platformla ilgili 
derin bir bilgiye sahip olduğunu gös-
teriyor, çünkü kullanılan algoritma ve 
şifreleme anahtarları belgelendirilmez. 
Ayrıca, sızdırılan herhangi bir verinin 
şifresini yalnızca kötü amaçlı yazılımın 
yazarları veya operatörleri çözebilir. 
Cherepanov, “Kötü amaçlı yazılım, dis-
kte herhangi bir dosya adıyla herhangi 
bir konumda bulunabilir. Bu kötü amaçlı 
yazılımı başlatmak için nasıl bir kalıcılık 
türü kullanıldığı bilinmiyor. Ancak, kötü 
amaçlı yazılım bir kez başlatıldığında 
Linknat platformunda bulunan yasal bir 
dosya oluşturmaya çalışıyor. Bundan 
yola çıkarak, kötü amaçlı ikili dosyanın 
kalıcılık sağlamak ve Linknat yazılım 
anahtarı yazılımının bileşeni gibi görün-
mek için platformun sıradan önyükle-
me zincirine bir şekilde yerleştirildiğini 
söyleyebiliriz” açıklamasını yaptı. 

voıp nedir?
Günümüzde en çok tercih edilen tele-
komünikasyon iletişim yönetimlerin-
den biri olan VoIP (Voice Over Internet 
Protocol), internet yoluyla IP üzerinden 
ses, video veya mesaj gönderilmesidir. 
VoIP, sesi internet üzerinde yolculuk ya-
pan dijital sinyallere çevirir.

Siber Hırsızlar Ses 
Kayıtlarını Hedefliyor

ESET araştırmacıları, IP üzerinden Ses İletimi (VoIP) yazılım 
anahtarlarını hedef alan kötü amaçlı bir yazılım keşfederek analiz 
etti. ESET tarafından “CDRThief “ adı verilen bu yeni kötü amaçlı 
yazılım, sesli arama ayrıntılarını sızdırıyor. 



Coşkunöz Holding’in 
Dönüşüm Proje Koordinatörü 

Evren Özbanazi Oldu

Otomotiv, teknoloji, savun-
ma ve havacılık gibi önemli 
sektörlerde, yüksek katma 

değerli ürünler üreterek, Türkiye’nin 
kritik ülkeler arasına girmesine katkı 
sağlayan Coşkunöz Holding’in Dö-
nüşüm Proje Koordinatörü Evren 

Özbanazi oldu. Sektörün deneyimli 
ismi Özbanazi, Coşkunöz Holding 
ve holding bünyesinde faaliyet gös-
teren 12 şirketin baştan sona tüm 
süreçlerinin yalınlaştırılması, etkin-
leştirilmesi, verimliliğinin artırılması, 
dijitalleştirilmesiyle ilgili yol haritala-
rının oluşturulması ve gerçekleştiril-
mesinden sorumlu olacak. 

evren ÖzBanazi kimdir? 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maki-
na Mühendisliği Bölümü’nden 1999 
yılında lisans derecesi ile mezun olan 
Özbanazi, kariyer hayatına mezun 
olduğu yıl Bosch Bursa fabrikasında 
Üretim Planlama Mühendisi olarak 
başladı. 2002 ila 2005 yılları arasında 
Bosch GmbH’a Süreç Geliştirme & 
Üretim Mühendisi görevini üstlendi, 
2005 ila 2007 yıllarında Proje Grup 
Müdürlüğü yaptı. 2007 ila 2010 yıl-
ları arasında Lean Alliance Gmbh’ta 
Kaizen Eğitmeni görevini yürüten 
Özbanazi, 2010 ila 2013 yılları arasın-
da Operasyonlar Müdürü görevinde 
bulundu. 2013 ila 2015 yılları arasın-
da kendi şirketinde Yalın Sistem Da-
nışmanlığı yapan Özbanazi, 2015 ila 
2018 yıllarında CPS Pressform Genel 
Müdürlük görevini yerine getirdi. 2018 
yılından günümüze kadar Grossmond 
Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi, 
2019 yılından itibaren de IXON Maki-
ne Yönetici Direktör’ü olarak çalıştı.

www.kalipdunyasi.com.tr

Türkiye’nin önemli holding-
leri arasında yer alan Coş-
kunöz Holding’in Dönüşüm 
Proje Koordinatörlüğü göre-
vine Evren Özbanazi atandı. 
Ekim 2020 tarihiyle göreve 
getirilen Özbanazi, Holding 
ve bağlı tüm şirketlerin ya-
lınlaştırılması, verimliliğinin 
artırılması ve dijitalleştiril-
mesinden sorumlu olacak. 
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SPESİFİK ÜRETİM 
İHTİYAÇLARINIZA
ÜSTÜN ÖLÇÜM PERFORMANSI

Gelişmiş Verimlilik Sağlar.
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Sandvik Coromant Nadine Cra-
uwels’ten sonra Helen Blomqvist’in 
yeni Başkan olduğunu açıkladı. 

Helen Blomqvist Sandvik 
Coromant’ın Yeni Başkanı

Başkan olarak Helen, Sandvik Coromant’ın 
imalat araçları ve talaşlı imalat çözümleri 
alanındaki lider pozisyonunun arttırılmasın-
dan ve imalat sektörünü ileri taşıyan bilgi-
lerin paylaşımından sorumlu olacak. Helen 
Sandvik Talaşlı İmalat Çözümleri Başkanlı-
ğına yeni atanan Nadine Crauwels’e bağlı 
olup Sandvik Talaşlı İmalat Çözümleri Yö-
netim Ekibinin bir üyesi olacak. Kendisi 
yeni görevine 1 Aralık 2020’de başlıyor. 
Blomqvist’in Sandvik Coromant’ta güçlü 
bir geçmişi olup şirkete 2003’te araştırma 
mühendisi olarak katılmıştır. Bu 17 yıl içe-
risinde Ürün Yönetimi ve Ar-Ge yanı sıra 
satış alanlarında çeşitli yöneticilik görevleri 
yapmış — Kuzey Avrupa Bölge Satış Genel 
Müdürü olmuştur. Kendisi iki patent sahibi 
olup 2018’de Sandvik Coromant Yılın Li-
deri ödülü almıştır. Blomqvist İsveçli olup 
Stockholm Üniversitesi’nden Yapısal Kim-
ya Doktora Derecesi bulunmaktadır. 

“Müşterilerimize katma değer kazandı-
ran ürünler ve çözümler konusunda ola-
ğanüstü bir konuma sahip olan Sandvik 
Coromant şirketinin başına geçmekten 
memnuniyet ve onur duyuyorum. Sandvik 
Coromant’ın yönetim ekibi, çalışanları ve iş 
ortakları ile birlikte ürün ve hizmetlerimizi, 
yenilikçi gücümüzü geliştirmeye devam 
ederek bu sektörü daha ileri götürerek 
imalat sektörünün geleceğini belirlemeye 
yönelik stratejimizi hayata geçirmeyi umu-
yorum. Pazar lideri rolümüzün güçlendiril-
mesi ilgi odağım olacaktır.” diyor Blomqvist.

Sandvik Coromant dünya çapında 3100’ü 
aşkın patent sahibidir, bünyesinde 7600 
personel bulunmaktadır ve 150 ülkede 
temsil edilmektedir. Sandvik Coromant 
hakkında daha fazla bilgi ve en son haber-
ler için, lütfen Sandvik Coromant web site-
sini ziyaret ediniz. 

Atık İthalat Kotasına İhracat İstisnası Tanınmalı

liyetleri yürütülmesinin çevresel sorun-
ların önüne geçeceği gibi sektörü de bir 
açmaza sokmayacağı kanaatindeyiz.

Ancak bildiğiniz gibi, küresel boyutta eko-
nomik değişim yaşadığımız bir dönem-
den geçmekteyiz. Bu değişim içerisinde 
de döngüsel ekonomi bağlamıyla geri 
dönüşüm sektörü gün geçtikçe önem 
kazanmaktadır. Buna ek olarak bu dö-
nüşüm gerekli farkındalığa sahip tüketici 
profilini de beraberinde getirmektedir, gü-
nümüz tüketim alışkanları hızla değişirken 
geri dönüştürülmüş hammaddeden elde 
edilen ürünlere talep de hızla artmaktadır. 

2020/22 sayılı Atık İthalatı Genelgesi 
ile 3 Eylül 2020 tarihinde daha ön-

cesinde %80 olarak belirlenen atık it-
halatı kotası %50’ye düşürülmüş ve bu 
karar geriye dönük olarak uygulamaya 
konmuştur. Bu uygulamanın ardından 
ise geri dönüşüm sanayimizde büyük 
boşluklar oluşmuş ve bu giderilemeyen 
eksikler sebebiyle sektörün ilerleyişi 
sekteye uğramıştır. En kritik problemler-
den biri olan ülke içindeki kaynak yeter-
sizliği sebebiyle sanayicilerimiz kapasite 
kullanım oranlarını düşürmeye mecbur 
kalmıştır. Kararın ardında yatan çevresel 
hassasiyetleri paylaşmakla birlikte sade-
ce yasanın dışında hareket ederek çevre 
sorunlarına yol açan örnekleri esas al-
mak suretiyle plastik geri dönüşüm sek-
törünün tamamının geleceğini etkileyen 
bu gibi toptancı uygulamalara karşıyız. 
Bunun yerine daha yoğun denetim faa-

Dolayısıyla kapasite düşürmek zorunda 
kalan sanayicilerimizin kaybı aynı zaman-
da ülkemizin değişen bu ekonomik model 
içerisinde sektörel olarak sahip olduğu 
potansiyele rağmen gücünü kaybetme-
sine neden olmaktadır. Bu kapsamda ge-
rek plastik geri dönüşüm sektöründe atıl 
kapasite oluşmaması gerekse ülkemizin 
tüm dünyada hızlanarak devam eden bu 
dönüşümün gerisinde kalmaması adına 
girişimlerimizi sürdürüyoruz. Sıfır atık he-
deflerinin yakalanması için kritik öneme 
sahip olan ve ülkemiz ekonomisine yıllık 
1 milyar doların üzerinde katkı sağlayan 
plastik geri dönüşüm sektörünün ayakta 
kalabilmesi adına firmaların işleyerek ikin-
cil hammaddeye dönüştürdüğü ve ihraç 
ettiği atık miktarının bu kota dahilinde de-
ğerlendirilmemesi için taleplerimizi kamu 
otoriteleri ve çatı kuruluşlar nezdinde ses-
lendirmeye devam edeceğiz.
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1-4 Nisan 2021 tarihleri arasında 
gerçekleşecek Yapı Fuarı (Turkey 
Build) ile eşzamanlı olarak düzen-

lenecek Hardware Eurasia Fuarı, Endüst-
riyel Hırdavat, El Aletleri & Genel Hırdavat 
ve Mobilya & Yapı Hırdavatı olarak üç ana 
başlık altında topladığı endüstrinin geniş 
ürün yelpazesinde yer alan tüm ürün ve 
hizmetleri kapsayacak.

ilk 9 ayda 4,5 milyar dolar iHracat 
Sektörün halihazırda 200’e yakın ülke-
ye ihracat gerçekleştirdiğini belirten 
HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu 8,2 
milyar dolar büyüklüğünde ihracatı olan 
Hırdavat Sanayi sektörünün en verimli 
şekilde gelişip, global ölçekte rekabet-
çi tüm pazarlarda söz sahibi olabileceği 
zemini oluşturmak için, Hardware Eu-
rasia Fuarı’nın, hırdavat pazarına üretim 
yapan ve hırdavat ürünlerini pazarlayan 

tüm paydaşların güçlerini birleştireceği 
yeni bir platformu olacağını ifade etti. 
Pandeminin ve uluslararası konjonktü-
rün etkisi ile Amerika, Latin Amerika ve 
Uzak Doğu’dan Türk Hırdavat ürünlerine 
olan talebin arttığını belirten Tecdelioğlu, 
pandemiye rağmen ilk 9 ayda 4,5 milyar 

dolar ihracat yapan ve 2021 yıl sonu için 
7 milyar dolar ihracat hedefleyen Hırda-
vat sektörünün ihracatına fuarın ciddi 
katkı sağlayacağını ifade etti.

Yurtiçinden ve yurtdışından önemli satın 
almacıların katılımcı firmalar ile fuar or-
tamında ikili görüşmeler yapmak üzere 
İstanbul’da ağırlanacağını belirten Tec-
delioğlu, fuarın, sektörün ilk uluslararası 
etkinliği ve bir anlamda sektörün yeni 
küresel vitrini olacağını ifade etti.

HiBrit Fuar modeli uygulanacak
Yüz yüze fuarcılıktan çok daha fazla-
sını sunan yeni nesil fuarcılık uygula-
malarının yer alacağı Hardware Eurasia 
Fuarı’nda, canlı fuarın gücü ile dijital 
uygulamaların yenilikçi yüzünün bir ara-
ya getirildiği hibrit fuar modeli uygula-
nacak. Bu sayede katılımcılar ulaşmayı 
amaçladıkları tüm ziyaretçi profili ile 
temas edilebilecek. Yeni normal döne-
minin tüm gereksinimlerini kapsayan 
önlemleriyle, Hardware Eurasia Fuarı 
hem katılımcılarına hem de ziyaretçile-
rine güvenli bir fuar deneyimi sunacak. 
Gerek dijital kayıt ve kapı giriş süreçle-
riyle gerekse katılımcı portalında yapılan 
geliştirmeler ile fuar alanındaki tüm sü-
reçler temassız olarak gerçekleşecek.

250 Milyar Dolarlık Hırdavat 
Sektörü İstanbul’da Buluşacak 

Önce Avrasya’nın, sonrasında da dünyanın en kapsamlı hırdavat en-
düstrisi etkinliklerinden biri olmayı hedefleyen Hardware Eurasia 
Fuarı, Reed TÜYAP’ın uluslararası fuarcılık deneyimi ve Hırdavat Sa-
nayici ve İş Adamları Derneği’nin (HISİAD) sektörel gücü ile 1-4 Nisan 
2021 tarihleri arasında sektör profesyonellerini, konusunda uzman 
katılımcıları ile Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde buluşturacak. 
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Tüm dünya COVID-19 pandemi-
siyle mücadele etmeye devam 
ederken, ilk bakışta hassas bir 

konu gibi görünebilecek şeyler hakkın-
da yazdığım için beni affedin. Ancak bu 
global gelişmeler karşısında, bana bek-
lenmedik bir şey olursa, geride bıraktı-
ğım kişiler dijital mirasımla uğraşırken 
daha az stresli olacak.

pek çok yerde 
dijital ayak izimiz var 
Dijital ayak izimizi; finansal hesaplar, aile 
fotoğrafları, müzik koleksiyonları, sosyal 
medya ve e-posta hesaplarını içerebilir, 

ancak bunlarla sınırlı değildir. Örneğin 
Google; e-posta, fotoğraf ve bulut de-
polama alanı sağlarken, Spotify favori 
çalma listelerinizi saklıyor olabilir. 

Benim durumumda olduğu gibi, önem-
li belgeleri ve aile fotoğraflarını bulutta 
saklıyorsanız: hayatınızı kaybettiğinizde, 
bu dosyalara başkalarının erişmesi ve 
muhtemelen bunları yönetmesi gere-
kebilir. En önemli hususlardan biri, sos-
yal medya profillerinizin anılaştırılmasını 
veya silinmesini isteyip istemediğinizdir 
veya bu kararı siz öldükten sonra baş-
kalarına bırakmanızdır. 

dijital varlıkların 
sorumluluğunu 
Birine yÖnlendirin
Vasiyette, mülk, finans ve varlıklara ba-
kacak ve bunları isteklerinize göre dağı-
tacak güvenilir birini atamak yaygın bir 
uygulamadır. Bugünün dünyası, dijital 
varlıkların sorumluluğunu almak ve iş-
lemek yani hesapları-profilleri silmek, 
dönüştürmek, indirmek ve yönetmek 
için bir dijital yürütücüye de ihtiyacınız 
olabileceği anlamına gelir. Önemli fi-
nansal varlıkları listelediğiniz gibi, dijital 
varlıkları ve bunların her biri için özel 
talimatlarınızın ne olduğunu listelemek 
isteyebilirsiniz, böylece geride bırak-
tığınız insanlar arasında karışıklık veya 
anlaşmazlık olmaz. Şimdilik, tüm dev-
letler veya ülkeler dijital yürütücülerin 
yasal statüsünü tanımıyor, ancak mer-
humun kesin isteklerini gösterdiği için 
yasaların izin verdiği yerlerde yakınları 
tarafından saygı duyulacağı umuluyor.

sosyal medya platFormları 
nasıl yaklaşıyor, ne talep ediyor? 
Birisinin vefat ettiğini bildirirken çoğu 
servis sağlayıcı; vekaletname, doğum 
belgesi, vasiyetname veya miras mektu-
bu gibi ortak belgeler istemektedir. Ölüm 
belgesi gibi ölümü doğrulayan resmi 
belgelerin de sunulması gerekecektir. 
Popüler hizmetlerden bazılarının konuya 
yaklaşımını ise altta sıralamaya çalıştım: 

• Facebook, bir mirasçı atamanıza izin 
verir ve atanan kişiye hesabı anma ve 
son bir mesaj gönderme yetkisi verir. 
Mirasçı ayrıca istenmeyen anma me-
sajlarını silebilir, etiketleri kaldırabilir, 
arkadaşlık isteklerine cevap verebilir, 

Ben Ölünce Facebook 
Hesabım Da Ölüyor Mu?

Ölüm sonrasında dijital hayatımızdaki izler ne olacak ve kim ta-
kip edecek? Siber güvenlik kuruluşu ESET’ten Kıdemli Güvenlik 
Uzmanı Tony Anscombe, bu rahatsız edici ama düşünülmesi ge-
reken konuya dikkat çekiyor. Anscombe, aşağıdaki makalesinde 
Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya devlerinin diji-
tal miras ve mirasçı konusuna yaklaşımlarını inceledi. 



hesap silme talebinde bulunabilir. Facebook’ta 
mirasçı işaretlemek için “Facebook’ta hesabıma 
nasıl hesap vârisi eklerim veya hesap vârisimi na-
sıl değiştirir ya da kaldırırım?“ kısmını inceleyebilir, 
yönergeleri takip edebilirsiniz. Başka bir seçenek, 
hesabın silinmesini istemektir. Ancak unutmayın, 
silme işlemi bir kez yapıldığında geri alınamaz. 

• Garip ama Facebook’un sahip olduğu Instagram, 
bir mirasçı atamanıza izin vermiyor. Hesap, doldu-
rulması gereken farklı online formlarla anılaştırılabilir 
ve silinebilir. Bu formlar ölüm belgesi gibi ölüm ka-
nıtı sağlayan belgeleri içermelidir. Hesabın silinmesi 
isteniyorsa, bu işlem yakınlığını ve yetkilerini kanıtla-
yabilecek en yakın aile üyesi tarafından yapılmalıdır. 

• Google farklı bir yaklaşım benimsiyor ve bir “Etkin 
Olmayan Hesap Yöneticisi“  kullanıyor. Kullanıcılar 
hesaplarına belirlenen süre boyunca giriş yapmaz-
sa önceden kayıtlı bir telefon numarası ve e-pos-
ta adresine 1 ay öncesinden bildirim gönderiliyor. 
Etkin olmadan bekleme süresi 3, 6, 12 veya 18 ay 
olarak ayarlanabiliyor. Bir sonraki adım, hareketsiz-
lik süresine ulaşıldıktan sonra yanıt veremediyseniz 
kime bildirim gönderileceğini seçmek ve hangi veri 
ve hizmetlere erişebileceklerine karar vermektir; 
liste uzun. Belirlenen kişi e-posta ile bilgilendirile-
cek ve kimliği önceden tanımlanmış bir telefon nu-
marası aracılığıyla çok faktörlü kimlik doğrulaması 
kullanılarak doğrulanacaktır. Daha sonra bu kişi, se-
çilen verilerin bir kopyasını indirebilecek. Son adım, 
YouTube videoları gibi halka açık içerikleri bulunan 
hesapların silinip silinmeyeceğine karar vermektir. 
Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi birçok seçenek 
sunuyor. Bunlar, bu araştırmamda tanık olduğum 
en kapsamlı olan seçenektir.

• LinkedIn bir hesabı silmek için, onu raporlayarak 
Instagram’ınkine benzer belgelenmiş kanıtlar sun-
manızı ister. 

• Twitter, hesabı devre dışı bırakmak için bir forma 
yönlendiriyor. 

• Snapchat, sadece bir form aracılığıyla hesap sil-
me imkanı sunuyor.
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PVD Kaplama Teknolojisinde
Küresel Çözüm Ortağınız

  

 

Oerlikon Balzers Kaplama Sanayi
ve Ticaret Ltd. Şti.
NOSAB Ihlamur Cad. No:16/A
16140 Nilüfer Bursa Türkiye
Tel +90 224 411 00 77
www.oerlikon.com/balzers

Detaylı bilgi için:
www.oerlikon.com/balzers

Oerlikon Balzers gerek kesici takımlarda 
gerekse kalıpçılık sektöründe yüzey 
teknolojileri konusunun dünya lideridir. 
Dünyanın neresinde üretim yaparsanız 
yapın 34 farklı ülkede 100’ün üzerinde 
kaplama merkezimiz ile hemen 
yanıbaşınızdayız. Yenilikçi kaplama 
çözümlerimizle işinize daima değer 
katıyoruz. 
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Makine İhracatı 8 Ayda
10 Milyar Doları Aştı

Ağustos’ta Aylık Makine İhracatı Geçen Yılı Yakaladı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) yılın ilk 8 ayında, maki-
ne ihracatının 10,4 milyar dolar olduğunu açıkladı. Sektö-

rün ihracatı, ilk 8 ay sonunda geçtiğimiz yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 10,6 azaldı. Yılın ilk yarısında dünya 

makine ticaretinin yüzde 19 daraldığı göz önüne 
alınırsa Türk makine sanayiinin süreci en iyi idare 
eden oyunculardan biri olduğunun daha net görü-

lebileceğini belirten Makine İhracatçıları Birliği 
(MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Yıl sonuna 

kadar dünya makine ticaretindeki kayıp 500 
milyar doları bulacak. Evet, pasta önemli ölçüde 
küçüldü ama Türk makine sektörü sert rekabete 

rağmen kaybını en az seviyede tutacak” dedi. 

Makine sektörü pandemi nedeniyle yaşanan 
küresel durgunluğa rağmen, geçtiğimiz yıl ol-
duğu gibi bu yıl da Ağustos ayında 1,3 milyar 

dolar ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk 8 ayında ihracatı yüz-
de 10,6 daralarak 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşen 
sektörün toplam kaybı, son 12 aylık dönemde yüzde 5,9 
seviyesinde kaldı. Türkiye’nin Makinecileri’nin ihracatta 
ana pazarları Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa 
pandemiden en fazla etkilenen ülkeler oldu, bu beş ül-
kenin ihracatı ilk 6 ayda yüzde 19 düşerken, ithalatı yüz-
de 16 azaldı Türkiye’nin makine ihracatının yüzde 40’ını 
yaptığı bu 5 ülkedeki ihracat kaybı ise 14 civarında oldu.

Bugüne kadar dünya makine ticareti arttığında her-
kesten fazla ihracat artışı gerçekleştirdiklerine, daral-
ma dönemlerinde ise herkesten az düşüş yaşadık-
larına dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği (MAİB)  
Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi:

“Rakamlar uluslararası rekabet gücümüzün kanıtı. Ko-
şullar her ne olursa olsun, Türkiye’nin Makinecileri dün-
yadaki rakiplerinden daha iyi performans ortaya koyu-

yor. Fakat biz bu verileri tek başına yeterli bulmuyoruz, 
ülkemizin, makine imalatçılarımızın mevcut üretim kapa

Yazının devamı sayfa 46’da
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sitesini azami ölçüde değerlendirerek 
sınırlı döviz kaynaklarını verimli kullan-
ması gerektiğine inanıyoruz. Ağustos 
ayında bu ihtiyaç iyice görünür hale gel-
di. Ellerindeki sipariş durumunu sordu-
ğumuz imalatçılarımızın büyük bölümü, 
önümüzdeki 3 ila 9 ay arasındaki sürecin 
sektör için çok zorlu geçeceğini belirtti. 
Bugün itibariyle telafi edilemez bir hasa-
rımız yok ancak artık makine sektörüne 
kayıtsız şartsız sahip çıkma zamanı.”

“yerlilik oranımızın
yüksekliği, Bizi Bir konFor 
alanına Hapsetmiyor”
Yılsonuna kadar dünya makine ticare-
tindeki daralmanın 500 milyar doları 
bulacağını ancak bundan böyle tekno-
lojisi yüksek ürün gruplarının önünün 
daha da açılacağına dikkat çeken Kara-
velioğlu, Türkiye’nin bu konudaki avan-
tajına vurgu yaparak şunları söyledi: 

“Evet, pasta önemli ölçüde küçüldü ama 
Türk makine sektörü sert rekabete rağ-
men kaybını en az seviyede tutacak. 
Çünkü Türkiye’de çok güçlü bir üretim 
altyapısı var. 36 OECD üyesi içinde, maki-
ne ihracatında en yüksek yerli katma de-
ğer oranına sahip 6. ülkeyiz. Japonya’nın 
yüzde 90 ile birinci olduğu sıralamada biz 
yüzde 76,7 ile Almanya’nın hemen ardın-
dan geliyoruz. Bu durum dünyada çök-
mekte olan tedarik zincirlerinden rakiple-
rimiz kadar etkilenmeyişimizin de sebebi. 
Bu başarı bizi bir konfor alanına hapset-
miyor, çünkü yerlileşememiş ihtiyaçları-
mız için rakiplerimize kaynak aktarmayı 
sürdürüyoruz. Yerlilik oranımızı zirveye ta-
şımamızın koşulu, nitelikli çelik ve endüst-
riyel elektronikte yerli arzın oluşmasıdır.” 

“toplam kapasitelerin 
üçte Biri Hâlâ Boşta”
İmal ettikleri makineleri dünyanın 200 ül-
kesine ihraç ettiklerine dikkat çeken Ka-
ravelioğlu, “Mühendislik kalitemizi günbe-
gün artırarak teknolojik rekabetimizi hep 
yukarıya taşıyoruz. Ülkemizin makine sek-
törünün sağladığı rekabet gücünü arkası-
na alması gerekiyor fakat toplam kapasi-
temizin üçte biri hala boşta bekliyor” dedi.

Kapasiteler boş kaldığı müddetçe ma-
kine imalatçılarının yeni ya da tevsi mo-
dernizasyon yatırımı yapmayacağına 
ve siparişler eski seviyesine yükselene 
kadar yatırımlarını erteleyeceğine vur-
gu yapan Karavelioğlu şunları söyledi:

“Firmaların Temmuz sonu durumunu ve 
sene sonuna dair beklentilerini sorgu-
ladığımız son ankette, imalatının normal 
düzeyde sürdüğünü söyleyen firmaların 
oranı yüzde 50’nin altında kaldı. Ellerin-
deki siparişleri üç aya kadar tamamla-
yacaklarını söyleyen firmaların oranı ise 
yüzde 78,8. Oysa sektörün doluluk or-
talaması normal zamanda 6-12 ay ara-
sında değişir. Yani siparişler tamamen 
durursa her 5 firmadan 4’ü üç aya kadar 
boşa çıkacak. Bu durum, sanayi, enerji, 
madencilik, inşaat, altyapı ve sair hizmet 
sektörlerinden kullanıcıların yatırımları-
nın hala askıda olduğunu gösteriyor.” 

“Bindiğimiz dalı kesmeyelim”
Karavelioğlu dünya makine ithalatının 
yüzde 19 azaldığı ilk 7 ayda Türkiye’nin 
makine ithalatının yüzde 1,5 artarak 
14,4 milyar dolara ulaştığını ve makine 
dış ticaret açığının da 5 milyar dolara 
yaklaştığını belirterek şunları ifade etti:

“2020 yılının ilk altı ayında toplamları 82 
milyar TL’yi bulan 4 binden fazla Yatırım 
Teşvik Belgesi verildi. Bu yatırımlar kapsa-
mında 5,5 milyar dolarlık yabancı makine 
ve teçhizatın koruyucu tedbirlerden muaf 
olarak ithaline de onay verilmiş oldu. Yerli 
ve gümrük işlemleri önceden yapılmış 
ithal makineler için tahsis edilen değer 
ise 34 milyar TL’nin altında kaldı. Yatırım 
teşvik sistemi ile sağlanan avantajlar, kur 
riskine rağmen yatırımcıyı ithal makineye 
yönlendiriyor. Büyük proje ve özellikle de 
sınai yatırımlarda yerliliği özendiren, des-
tekleyen mekanizmaların hayata geçe-
meyişi büyük zaaf oluşturuyor” dedi. 

Arsa, bina sair ihtiyaçları dikkate almayıp 
sadece makine ve teçhizat için ayrılan 
bütçelere bakıldığında; hizmetlerde yüz-
de 73’e, madencilikte yüzde 68’e, tarımda 
yüzde 94’e, enerjide yüzde 54’e ulaşan 
yerli makine tercihinin, imalat sanayiinde 
yüzde 36’da kaldığına dikkat çeken Kara-
velioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu durum, Türkiye’nin yatırımlarının ya-
rıdan fazlasını yapan imalat sanayimizin 
yabancı teknolojiye bağımlılığını uzun yıl-
lar sürdüreceği anlamı da taşıyor. Rakip-
lerin teknoloji geliştirmesini destekleye-
rek bir bakıma bindiğimiz dalı kesiyoruz. 
İthal makineye talebi azaltacak bir teşvik 
mekanizması kurgulanıp yerli imalatımız 
desteklenirse, cari açığımız derhal ve 
olumlu yönde etkilenecektir. Öte yandan, 
belli ülkelerin mallarına karşı koyulan ilave 
gümrük vergileri sınırlı alanlar ve oranlar 
bakımından henüz etkin görünmese de 
irade beyanı olmaları bakımından önem-
lidir. Bu uygulamalar yaygınlaştırmalı ve 
oranlarda mütekabiliyet sağlanmalıdır.”  
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ESET Türkiye Teknik Uzmanı Sıla 
Gürbüz, Ekim ayı boyunca devam 
eden Avrupa Siber Güvenlik Ayı 

çerçevesinde online hayatımızın korun-
masına yönelik 5 öneri paylaştı. “Cüzda-
nınızı boşaltmak için bir siber suçlunun 
tek ihtiyacı, sisteminizde sızabileceği kü-
çük bir çatlak“ uyarısında bulunan Gür-
büz, cihazlarıyla internete bağlananların, 
kendilerini koruması gerektiğini belirtti, 
önerilerini şöyle sıraladı: 

Wi-Fi Bağlantısını 
sağlayan modeminize dikkat
Modemin güvenliğini sağlamak, internet 
bağlantınızı korumanın ilk adımıdır çünkü 
modeminiz, bağlantılı tüm cihazlarınıza 
erişim sağlamanın ilk yoludur. Modemi 
kurduktan sonra varsayılan ayarlarında 

kullanmak, çoğu kişinin yaptığı genel bir 
hatadır ve bu durum büyük bir güvenlik 
riski de barındırabilir. Bu nedenle mode-
minize ilk kez bağlanırken faydalandığınız 
ve ayarlarına erişim sırasında kullan-
dığınız şifreyi derhal değiştirmelisiniz. 
Modemin şifresini değiştirirken WPA2 
seçeneğini (daha yeni modellerde WPA 
3 seçeneğini) tercih edin. Ayrıca, tüm 
cihazlarda olduğu gibi modeminizi de 
sürekli olarak güncellemeyi unutmayın. 
Birçok modem otomatik olarak güncel-
lemeleri gerçekleştirse de arada sırada 
kontrol etmek ve güncel olduğundan 
emin olmak faydalı olacaktır. 

WeB traFiğinizi şiFreleyin
Web güvenliğinizi artırmanın bir diğer 
yolu da web trafiğinizi şifrelemektir. Baş-

lamak için en kolay yollardan biri, internet 
trafiğiniz için şifreli bir tünel işlevi gören 
bir sanal özel ağın yani VPN‘in kurulma-
sıdır. Bu, verilerinizi meraklı gözlerden 
korumanın yanı sıra uzakta bile olsanız 
ev ağınızda saklanan verilere güvenli 
şekilde erişim sağlamanıza da olanak ta-
nır. Ayrıca çalınma riskini azaltmak üzere 
tüm bağlantılı akıllı cihazlarınız için ayrı bir 
VPN kurmak da iyi bir önlem olabilir.

akıllı teleFonunuzu 
akıllıca kullanın
Akıllı telefon muhtemelen çoğumuzun 
en çok kullandığı cihazdır. Yalnızca ara-
ma yapmak için değil, fotoğraf çekmek, 
dosyaları saklamak, e-posta göndermek 
ve almak için kullanıyoruz. Telefonlarımız 
avucumuzun içindeki küçük bir bilgisa-
yar niteliğinde. İnternete bağlı olduğun-
dan, akıllı telefonlarımızı korumak büyük 
önem kazanıyor. Günümüzde çoğu akıllı 
telefon, birçok tehdidi uzak tutan bir anti-
virüs çözümü ile korunuyor. Aynı zaman-
da ek koruma için telefonunuzdaki tüm 
hassas verileri de şifreleyebilirsiniz. 

ciHazlarınızı güncelleyin 
En çok vurgulanması gereken nokta-
lardan biri cihazlarınızın düzenli olarak 
güncellenmesidir. Bağlantılı birçok cihaz 
için bu öneriyi uygulamak, bazen pek de 
kolay hatta bazı durumlarda mümkün de 
olmayabilir. Ancak yine de mümkün olan 
her aşamada,  belirli güvenlik açıklarına 
yönelik olsa da yayınlanır yayınlanmaz 
tüm güvenlik yamaları ve güncellemeler 
uygulanmalıdır. 

akıllı tv’nizi koruyun
Günümüzde, akıllı (smart) özelliklere sa-
hip olmayan bir televizyon bulmak zor 
hale geldi. Ne yazık ki, diğer cihazlar gibi 

Bağlıyorsanız, Koruyun

Artık neredeyse 24 saat online yaşantımız var. İnternete sürekli 
bağlıyız ve durmayan bir veri akışı söz konusu. Ama hayatımıza 
daha çok akıllı cihaz dahil ettikçe, bu cihazların güvenli olması ge-
rektiğini unutmamalıyız. Peki, siber saldırı kurbanı olma riskini 
azaltmak için ne gibi adımlar atabilirsiniz? Siber güvenlik kuru-
luşu ESET, “İnternete bağlıyorsanız, koruyun” diyerek  cihazlar ve 
içindeki verilerin korunmasına yönelik önerilerde bulundu. 

İnternete Bağladığınız Cihazlarınızın Güvenliğini Sağlayacak 5 Adım

Yazının devamı sayfa 50’de
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akıllı televizyonlar da ihlale uğrayabilir ve 
siber suçlular tarafından ele geçirilebi-
lir. Kötü amaçlı kişiler televizyonunuzu 
uzaktan kontrol etmek üzere güvenlik 
açıklarını kullanabilir veya donanımına 
zarar verebilir. Akıllı TV’nizi korumak için 
öncelikle yapmanız gereken onu doğru 
bir şekilde yapılandırmak ve ayarları-
nı ayrıntılı şekilde incelemektir. Ayrıca 
donanım güncellemelerini de kontrol 
etmelisiniz. Cihazınızın güvenliğini art-
tırmak üzere indirebileceğiniz ESET 
Smart TV Security gibi güvenlik çözüm-
leri de mevcuttur. 

Hedefli Kimlik Avıyla Bilgi Çalıyorlar

Siber güvenlik kuruluşu ESET’in 
tespitlerine göre XDSpy uygulayı-

cıları, hedefli kimlik avı e-postaları kul-
lanarak bilgi sızdırmaya odaklanıyorlar. 
E-postalar ise küçük farklılıklar göste-
riyor. Bazıları zararlı bir dosyaya bağ-
lantı içerirken, diğerleri ise ek içeriyor. 
Zararlı dosya veya ekin ilk katmanı, ge-
nellikle bir ZIP veya RAR dosyası oluyor. 
Haziran 2020’de uygulayıcılar, Internet 
Explorer’ın bir açığını (Nisan 2020’de 
yamalanan CVE-2020-0968) kullana-
rak oyunlarını bir üst noktaya taşıdılar. 
Zararlı yazılımı analiz eden ESET araş-
tırmacısı Mathieu Faou, grubun devam 
eden hedefli kimlik avı operasyonların-
da 2020’de en az iki kere COVİD-19 
konusunu kullandığını belirtti.  

daHa Önce Bilinmeyen 
Bir siBer Hırsızlık gruBu 
Mathieu Faou, diğer zararlı yazılımlarla 
kod benzerliği bulunmaması ve şebeke 
altyapısında çakışmalar gözlemlememe-
leri nedeniyle XDSpy‘ın daha önceden 
ortaya çıkmamış bir grup olduğu sonu-
cuna vardıklarını belirtti.

doğu avrupa ve 
Balkan ülkeleri HedeFte 
XDSpy grubunun etkinliklerinden Sırbis-
tan, Belarus, Moldova, Ukrayna ve Rusya 
gibi ülkelerin kamu kurumları ve özel şir-
ketleri etkilenmiş görünüyor. 

apt gruBu nedir? 
Advanced Persistent Threat (APT), Ge-
lişmiş Kalıcı Tehdit gruplarını tanımlıyor. 
Oldukça organize çalışan bu tür siber 
hırsızlık veya casusluk grupları, çeşitli 
taktiklerle sistemlere erişmeye odakla-
nır. Eriştikten sonra da zararlı yazılımlarını 
sistemlerde saklayarak, hedeflediklerini 
sonuca ulaşıncaya kadar beklerler. Sız-
dıkları sistemlerde, sürekli erişim elde et-
mek, APT gruplarının temel motivasyon-
larından biridir. Sistem sahibinin herhangi 
bir sorun farketmemesi için de eylemle-
rini zamana yayarlar.

ESET araştırmacıları, 2011 
yılından beri Doğu Avrupa 

ve Balkanlar’daki kamu 
kurumlarından belgeler 

çalan yeni bir APT (Gelişmiş 
Kalıcı Tehdit) grubunu orta-
ya çıkardı. ESET tarafından 
XDSpy olarak adlandırılan 

APT grubu, 9 yıl boyunca tes-
pit edilmeden faaliyetlerini 

büyük oranda sürdürdü. Bu 
da az rastlanılan bir durum 

olarak değerlendiriliyor.
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Çekme Kalıbı Tij Mili Optimizasyonu 
ve Yeni Tasarım Yapısı

Fatih Yaylacı, Kadir Akcan, Gürkan Erol, Burak Gürler                                         
Ford Otosan Takım Kalıp & Pres, Kocaeli

Araç kapısı, tencere, uçak parça-
sı gibi birçok sac parça, derin 
çekme kalıpları ile sacın kenar-

lardan hesaplanan kuvvette tutularak, 
metal parçaya sıvanması ile şekil1’de 
gösterildiği biçimde üretilir. 

Ford Otosan Takım Kalıp Bölümü; araç-
ların tavan, kaput, kayar kapı gibi; tasa-
rım ve imalatı deneyim ve mühendislik 
gerektiren işleri deneyimli kadrosu ile 
ortaya çıkartarak, preslerde en yüksek 
hızda üretim yapmasını sağlar. 

mevcut imalat yapısı
1- Pres tabla boyutları farklı olan Çek-
me presleri bulunmaktadır.
2- Pres tablalarında 150 mm grid’li pres 
tij yuvaları bulumaktadır.
3- Kalıp tasarımları , uygun pres hattına 
ve tij mili yapısına göre yapılmaktadır.
4- Her kalıba özgü tij mili haritası imalat 
ekibi için hazırlanır.
5- Kalıp pres’e bağlanmadan önce tij 
mili haritasına göre , pres tablasına tij 
millleri operatör tarafından konulur.
6- Tij millerinin haritaya göre doğruluğu 
kontrol edilir. 
7- Kalıp pres tablasına bağlanır.
8- Pres imalata başlar.
Mevcut kalıp yapısı ile , farklı preslere ve 
panellere uygun olacak şekilde, herbir 
çekme kalıbı için farklı sayıda ve yapıda 
tij mili haritası ortaya çıkmaktadır. Pres 
hattında operatör kalıp çevrimlerinde, 
öncelikle pres üzerindeki tij millerini 

sökerek sehpasına dizer. Resim3a’da 
gösterildiği gibi, yeni bağlanacak tij mili 
haritasına göre pres üzerindeki  ~ 350 
adet yuvadan uygun olan  30 – 70 adet 
arası tij milini daha önce belirlenmiş ha-
ritaya uygun atılmasını sağlar. Tij mille-
rinin atılması ve kontrol edilmesi ~ 15-
20 dakikalık proses süresine sahiptir. 
Bu zaman kaybı operatörün tij millerini 
yanlış atması ile artmakta ve kalıp kırıl-
ma risklerini de barındırmaktadır. 

Şekil3b’de gösterildiği gibi ~ 3,5 kg  
ağırlığındaki  tij millerinin gün içerisinde 
belirli aralıklarla sökülüp takılması, ope-
ratörlerin özellikle bel ve kol kaslarında 
ergonomik rahatsızlıkların ortaya çık-
masına sebep olabilmektedir.  
a) Prosesin Yapılması Esnasında Üst-
ten Görünüm   
b) Sökme İşlemi Sırasında Operatör 
Duruşu                  

Şekil 1: Örnek Çekme Kalıp Yapısı ve Prosesi

Pres içerisinde pot çemberinin hareketini 
ve gerekli tutma kuvvetini sağlayan siste-
me “pres yastığı” , pres yastığındaki kuv-
veti pot çemberine ileten millerede ‘‘tij mili’’ 
adı veriliyor. Mevcut tasarım sisteminde 
, pres hatlarındaki ölçü farklılıkları  ve imal 
edilecek panel ölçülerinden dolayı kalıpta-
ki tij mili yapıları farklılık göstermektedir. 

Şekil2’de örnek bir pres tablası veril-
miştir. Tabla üzerinde bulunan silin-
dirik delikler içerisinde yukarı aşağı 
doğru hareket eden tij milleri, sacın 
doğru şekilde tutulabilmesini sağla-
yarak en uygun şekilde panelin elde 
edilmesini sağlar. 

Şekil 2: Ford Otosan Gölcük Fabrikası Hat60 Pres Tablasının Üstten Görünümü
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Çekme preslerinde kalıp çevrimlerindeki 
zaman kayıplarının engellenmesi, tij milleri-
nin yanlış atılabilmesi ile kalıpta hasarlanma 
riskinin ortadan kaldırılması ve operatörler-
deki ergonomi problemlerinin azaltılması 
amacıyla, farklı pres hatları için ortak tij mili 
yapısının çıkarılması ve yeni tasarım jeneri-
ğinin hazırlanması projesine başlandı. Yeni 
projenin hedefi;  belirlenen sabit tij mili hari-
tasına göre , tüm tij millerinin kalıp içerisin-
de çalışabildiği ve preslerde tij mili çevrimi 
yapılmayan standart kalıp ölçüleri belirle-
yerek ve standartlaşmayı sağlamaktır.

Tij millerinin optimum sayıda olması, uygun 
panel çıktısını alabilmek adına son derece 
önemlidir.  Kalıba fazla miktarda tij mili ko-
yulması, kalıbın boyutununun gereğinden 
fazla büyük olmasına sebep olurken, az 
olması, çekme prosesi esnasında paneli 
tutan kuvvetin yetersiz olmasına ve panel 
kalitesinin istenilen şekilde olmamasına ve 
potlanmalara sebep olur. Bu sebeple; kalıp-
ların tasarlanması esnasında; ilgili tasarım 
mühendisi optimum sac kuvvetine sahip 
olmak ister. Bu yüzden sabit tij mili haritası 
ile yapılacak kısıtlamanın tüm panelleri ve 
pres hatlarını destekleyici olması istenir. 

Projenin ilk adımı olarak farklı boyutlar-
daki preslerde ortak tij mili yapısının be-
lirlenmesi için Türkiye’de üretimi yapılan 
Ford Transit, Transit Custom, Courier 

Şekil 3: Tij Mili Uygulaması 

Şekil 4: Elde Edilen Optimum Tij Mili Haritası

ve F-Max projelerindeki 95 adet ka-
lıp setinin çekme kalıbı tij mili haritaları 
çıkarıldı.  Kalıplarda en çok kullanılan tij 
milleri göze alınarak tüm pres hatlarını 
içine alabilen optimum tij mili haritası 
şekil4’de belirtildiği gibi belirlendi.

Belirlenen ortak tij mili haritasına göre, 
yeni çekme kalıp tasarım yapısı üzerine 
çalışıldı. Çekme kalıplarında yeni tij mili 
haritasına göre alt dökümde boşaltma-
lar yapılacağı için, döküm firmaları ile fe-
der (rib) kalınlıkları ve yapıları konusunda 
toplantılar yapıldı. Belirlenen güvenli feder 
yapıları belirlendi. Çalışan tij millerine denk 
gelen kalıp taşıma milleri bölgesi için özel 
geliştirme çalışmaları yapıldı.  Farklı pres 
hatlarına uyumlu standart kalıp yapılarının 
belirlenmesi projenin en önemli noktasını 
oluşturuyordu. Hazırlanan taşıma mili ya-
pıları için kırılma sonlu elemanlar metodu 
kullanılarak (FEM) analizleri yapılarak, Ford 
Türkiye Takım Kalıp ve Pres ekiplerine 
özgü yeni standart belirlendi. 

Hazırlanan standart kalıp yapısı ile farklı 
ölçülerdeki preslere girebilecek 14 fark-
lı ölçüde kalıp jeneriği oluşturuldu. Tüm 
bu çalışma; lider ticari araç üreticisi Ford 
Otosan’ın üreteceği yeni kalıplarda kul-
lanılmak üzere geliştirilmiş olup; 2020 
yılı sonrasında tasarımı başlanan proje-
lerde aktif şekilde kullanılacaktır. 

Yapılan standartlaştırma çalışmasıyla ;
a) Kalıp ölçüleri standartlaştırıldı. Bu da 
tasarım süreçlerinin daha hızlı ilerleme-
sini sağlayacaktır.
b) Üretilen kalıpların devreye girmesiyle; 
parça imalatı öncesi, tij millerinin pres 
tablasına demontaj ve montaj işçilikle-
rindeki zaman kayıpları engellenecektir.
c) Tij millerinin , pres tablasına montajı 
sırasında yapılabilecek hata ile kalıp kı-
rılma riski ortadan %100 kaldırılacaktır.
d) İsig ve ergonomi problemleri orta-
dan kaldırılmış olacaktır.
e) Tij millerinin sürekli pres içerisindeki 
konumlarının değişmeyecek olmasın-
dan dolayı panel kalite problemlerinin 
ortadan kalkması sağlanacaktır. 

Proje; yeni araç kalıplarının Ford Otosan 
Gölcük tesisine girmesiyle ve devreden 
çıkacak modellerin kalıplarının; yedek 
parça tedarikçilerine teslimiyle, 2030 yılı 
sonunda %100 devrede olabilecektir.

Yazar Hakkında
Fatih Yaylacı

Ford Otosan A.Ş
Kalıp Tasarım Uzmanı



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

HABER
NEWS

www.kalipdunyasi.com.tr54 KALIP DÜNYASI DERGİSİ  Sayı: 126 / Kasım Aralık 2020

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 
verilerine göre, kimya sektörü ihracatı 2020 yılı Ekim ayında 1,7 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Sektör, bu yıl ilk on ayda 14,8 milyar dolarlık 
kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. Ekim ayında 
en çok ülke ve bölgeye ihracat yapan sektörler arasında kimya sektörü 
207 ülke ve bölgeye yaptığı ihracat ile birinci sırada yer aldı. 

Kimya Sektörü Ekim Ayı 
İhracatı 1,7 Milyar Dolar Oldu

Kimya sektörü ihracat rakam-
larını değerlendiren İstanbul 
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 

İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Adil Pelister, “Küresel ola-
rak değişim ve dönüşümün yaşandığı, 
pandemi ve deprem gibi olağanüstü 
durumları deneyimlediğimiz bir süreç-
ten geçiyoruz. Ülkemizin ve sektörü-
müzün tüm bu olumsuz süreçlerden en 
az şekilde etkilenmesi ve güçlü bir şe-
kilde ayakta kalabilmesi için var gücü-
müzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda bu yıl 
Ekim ayı kimya sektörü ihracatımız 1,7 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçtiği-
miz Eylül ayına göre yüzde 5’in üzerin-

de bir artış oldu. Ekim ayında 207 ülke 
ve bölgeye yaptığımız kimyevi madde-
ler ve mamulleri ihracatı ile en çok ülke 
ve bölgeye ihracat yapan sektör olduk. 
Özellikle en çok ülke ve bölgeye ihracat 
yapan sektörler arasında Ekim ayının 
yanı sıra geçen ay ve diğer aylarda da 
genel olarak sektörümüz birinci sırada 
yer alıyor. 16 alt sektörüyle diğer tüm 
sektörlere hammadde ve yarı mamul 
veren kimya sektörü olarak pazar çe-
şitliliğini önemsiyoruz. On aylık sektör 
ihracatımız ise 14,8 milyar doları aştı. 
İKMİB olarak pandemi sürecinde tüm 
faaliyetlerimizi dijitale taşıyarak öncü 
çalışmalara imza attık. Böylece ihracat-

çılarımızı potansiyel alıcılar ile buluş-
turduk. Kimya sektörümüzün ihtiyacı 
olarak tespit ettiğimiz, içinde akretide 
edilmiş alt sektörel laboratuvarların 
olduğu, dijital kütüphanelerle, sektö-
rel start-up merkezlerin olduğu İKMİB 
Kimya Teknoloji Merkezi kurma çalış-
malarımız devam ediyor. Kimya sektö-
ründe petrokimya, ilaç sektörü başta 
olmak üzere yeni yatırımlara ihtiyacımız 
olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. 
Bu konuda İKMİB olarak bir çalışma 
başlattık. 50 milyon dolar ve üzerinde 
ithalatı yapılan, Türkiye’mizde üretilme-
yen veya çok az üretilen kimyasalların, 
hammadde veya yarı mamullerin üre-
timine yönelik bir araştırma çalışması 
yürütüyoruz. Bu çalışmamızın yatırım 
yapmak isteyenlere de yol gösterici ol-
masını hedefliyoruz. Sektörümüzün ve 
ülkemizin ihracatının artmasına ve cari 
açığın kapatılmasına katkı sağlayacağı-
na inanıyoruz” dedi.

ekim ayında en Fazla 
iHracat yapılan ülke ırak oldu
Irak, Ekim ayında en çok ihracat yapı-
lan ülke oldu. Ekim ayında Irak’ı takip 
eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise 
Almanya, ABD, Hollanda, İtalya, Belçika, 
İngiltere, Lübnan, İspanya, Romanya 
oldu. Ekim ayında ilk 10 ülke arasında 5 
ülkede artış olurken, 5 ülkede gerileme 
görülüyor. İspanya, İngiltere ve Alman-
ya artışı dikkat çekiyor. 

Irak’a yapılan kimya ihracatı 2020 yılı 
Ekim ayında 102 milyon 567 bin dolar 
olarak gerçekleşti. Ekim ayında Irak’a 
en çok “plastikler ve mamulleri”, “uçucu 
yağlar, kozmetikler ve sabun”, “boya, 

Yazının devamı sayfa 56’da
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vernik, mürekkep ve müstahzarları”, “yı-
kama müstahzarları”, “muhtelif kimyasal 
maddeler”, “eczacılık ürünleri”, “gübre-
ler”, “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünler”, “yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler” 
ve “anorganik kimyasallar” ihraç edildi.  

ocak-ekim dÖneminde ilk 10 için-
de 6 ülkeye kimya iHracatı arttı
2020 yılı Ocak-Ekim olarak on aylık 
dönemde en çok kimya ihracatı yapı-
lan ülkeler ise sırasıyla Irak, Almanya, 
Hollanda, ABD, İtalya, İngiltere, İspan-
ya, Romanya, İsrail ve Belçika olarak ilk 
onda yer aldı. Aynı dönemde bu ilk 10 
ülke arasında Irak, Hollanda, İtalya ve 
İspanya dışında 6 ülkeye yapılan kimya 

ihracatında artış oldu. Bu yıl ilk on aylık 
dönemde yine ilk 10 ülke arasında en 
fazla ihracat artışı yüzde 15,50 ile İngil-
tere’ye olurken ilk 20 ülke arasında en 
fazla ihracat artışı ise yüzde 26,16 ile 
Azebaycan-Nahçıvan’a oldu. 

ekim ayında en çok 
“plastikler ve mamulleri” 
iHracatı gerçekleştirildi
Ekim ayında kimyevi maddeler ve ma-
mulleri ürün gruplarında plastikler ve 
mamulleri ihracatı, 594 milyon 27 bin 
119 dolarla kimya ihracatında ilk sı-
rada yer aldı. İkinci sırada 298 milyon 
767 bin 763 dolarlık ihracatla mineral 
yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer 

alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 
144 milyon 941 bin 171 dolarla üçüncü 
sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı 
takiben ilk onda yer alan diğer sektör-
ler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve 
sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘eczacı-
lık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve 
müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal mad-
deler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama 
müstahzarları’ oldu. 

Ekim ayında alt sektörlerde en çok ar-
tış yüzde 39,21 ile muhtelif kimyasal 
maddeler sektöründe olurken en fazla 
daralma ise yüzde 51,58 ile mineral ya-
kıtlar, mineral yağlar ve ürünleri sektö-
ründe meydana geldi.

Turgut Işık Vefatının 30. Yılında 
Yapılan Heykeli ile Anıldı
Turgut Işık vefatının 30. 
Yılında Bartın da kurduğu 
Tuğla fabrikasının girişin-
de, Işıklar Tuğla kilinden 
yapılan bir heykeli ile anıldı.

Heykeli Bartın fabrikamızda 
heykeltraş İsmail Aksa-

kal ile Ayşe Sultan Babayiğit 
meşhur Bartın kilinden 4 aylık 
bir çalışma sonucunda üretti. 
Işıklar klinker tuğla (anadolu 
serisi) taban ve pres tuğlalardan 
yapılan bir kaideye oturmuş ve 
gençliğinden kalma tutkuyla 
ve üstün bir kabiliyetle çaldığı 
Bağlama’sı ile canlandırılan 
Turgut Işık’ın gözlerinde fabrika-
larının ve Işıklar Tuğla ürünlerinin 
gelişiminden duyduğu mutluluk 
okunabiliyor.
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AR-GE yatırımları sonucunda 
geliştirdiği inovatif pompa tek-
nolojileri ve üniversite - sanayi 

işbirliği kapsamında hayata geçirdiği 
projelerle sektörünün öncü markası 
olan Masdaf, üniversiteler arası ödüllü 
proje yarışmasıyla da sektöründe bir 
ilke imza atıyor. Üniversitelerin Makine 
Mühendisliği bölümü 4. sınıf ve yüksek 
lisans öğrencilerinin katılımı ile gerçek-
leştirilecek “Şehirleşmede Atık Ener-
jinin Geri Kazanımı ve Pompanın Rolü” 
konulu yarışmaya başvurular başladı. 

Birincinin 15.000 TL ödül kazanacağı 
yarışma kapsamında öğrencilerden; 
“Sürdürülebilir kalkınmanın temelini 
oluşturan suyu, enerjiyi verimli kullana-
cak alt yapı uygulamaları ile kaynağın-
dan, şehirlere ulaştırmaları ve pompa 
teknolojileri vasıtasıyla ısıtma sistem-
lerinde kullanılması için yenilikçi bir te-
sisat kurulumu” yapmaları bekleniyor. 
Yarışmanın yetkin öğretim görevlileri ve 
uzman makine mühendislerinden olu-
şan seçkin jürisinde ise Kocaeli Üniver-

sitesi Makine Fakültesi Öğretim Üyesi 
Pof. Dr. Kadri Süleyman Yiğit ( Jüri Baş-
kanı ), Uludağ Üniversitesi Makine Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah 
Aslanoğlu, Uludağ Üniversitesi Makine 
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Alaattin 
Metin Kaya, Çakmanus Mühendislik 
Genel Müdürü Dr. İbrahim ÇAKMANUS 
ve Masdaf İş Geliştirme Müdürü ve Ma-
kine Mühendisi Ahmet Yılmaz yer alıyor. 

Masdaf’ın sosyal sorumluluk bilinciyle 
hayata geçirdiği yarışmayla gençlerin, 
öğrenim hayatında edindikleri mesleki 
bilgi birikimlerini sergileme imkanı bula-
caklarını belirten Masdaf Yönetim Kurulu 
Üyesi Denizhan POLATOĞLU, sözleri-
ne şöyle devam etti: “Gençlerimiz bizim 
geleceğimiz, onları donanımlı bir şekilde 
yarınlara hazırlamak üniversitelerin, teş-
vik etmek ve sektörümüze kazandırmak 
ise biz sanayicilerin görevi. Masdaf ola-
rak üniversite – sanayi işbirliği kapsamın-
da hayata geçirilen bilimsel çalışmaların, 
sürdürülebilir kalkınmanın, ekonomik ve 
sosyal boyutları açısından büyük önem 

taşıdığına inanıyoruz. “Şehirleşmede Atık 
Enerjinin Geri Kazanımı ve Pompanın 
Rolü” konulu yarışmayla da hem gençle-
rin kazanmasını hem de şehirlerine katkı 
sağlayacak projeler geliştirmelerini ve 
toplumsal değişime öncülük etmelerini 
hedefledik. Bundan sonra da sürdürü-
lebilir kalkınma için üniversite-sanayi 
işbirliğini desteklemeye devam edece-
ğiz.” dedi. Yarışma kapsamında öğren-
cilerden, “suyu, enerji kaynaklarını etkili 
ve verimli bir şekilde kullanan teknolojiler 
ile son kullanıcıya ulaştıran, yenilikçi bir 
tesisat kurulumu yapmaları”nı istedik-
lerini belirten POLATOĞLU, suya hayat 
veren pompa teknolojilerinin enerji sar-
fiyatındaki önemine dikkat çekti. “Dün-
yada ki toplam enerji tüketiminin %20
’si, endüstriyel enerjinin ise ortalama 
%30’u pompalar tarafından tüketiliyor. 
Bu kapsamda enerjide dışa bağımlılıktan 
kurtulmak için ülkemizin mevcut enerji 
kaynaklarını verimli kullanan teknolojileri 
tercih etmeliyiz. Örneğin pompa tekno-
lojilerinde doğru bir sistem tasarımı ve 
seçimi ile tüketilen enerjinin %30’undan 
tasarruf edilebilmek mümkün. Bu yarış-
mayla da öğrencilerin, enerji verimliliği 
konusunda bilinçlenmesini ve etkili pro-
jeler geliştirmelerini amaçladık.”  

Türkiye’nin her köşesindeki üniversite-
lerden öğrencilerinin katılacağı yarış-
maya ön başvurular 17 Kasım’a kadar 
yarisma@masgrup.com adresi üzerin-
den yapılabilecek. 

yarışma takvimi
17 Kasım 2020  Son Başvuru                                             
01 Aralık 2020  Proje Özetinin Sunulması                            
15 Aralık 2020  Ön Değerlendirme 
Raporunun Açıklanması   
29 Ocak 2021  Ara Raporun Teslimi 
17 Mayıs 2021  Proje Teslimi
01 Haziran 2021  Değerlendirme Sonuç-
larının Açıklanması 
15 Haziran 2021  Ödül Töreni

Masdaf, geleceğin makine mühendislerinin yarışacağı “Şehirleş-
mede Atık Enerjinin Geri Kazanımı ve Pompanın Rolü” konulu üni-
versiteler arası proje yarışması ile gençlere, öğrenim hayatında 
edindikleri mesleki bilgi birikimlerini sergileme imkanı sunarak,                                           
sürdürülebilir kalkınmaya destek olmayı hedefliyor. 

“Masdaf Üniversiteler Arası Proje 
Yarışması”na Başvurular Başladı
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Koç Holding, 2020 yılının ilk 9 
ayında konsolide bazda toplam 
125,7 milyar TL gelir elde eder-

ken 6,1 milyar TL kombine yatırım ger-
çekleştirdi. İlk 9 ay finansal sonuçlarını 
değerlendiren Koç Holding CEO’su Le-
vent Çakıroğlu, “Koronavirüs salgını tüm 
dünyada zorlukları ve belirsizliği daha da 
artırırken, çevik yönetim anlayışının öne-
mini ortaya koydu. Koç Topluluğu olarak 
bu zorlu dönemde de disiplinli yönetim 
anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli 
portföy yapımız, dijital yetkinliklerimiz, 
çevik yönetimimiz, çalışma arkadaşları-
mızın üstün gayreti, kuvvetli bayi teşkila-
tımız ve etkin tedarik zincirimiz sayesin-
de güçlü konumumuzu sürdürüyoruz. 
Küresel ekonomiyi ve değer zincirlerini 
derinden etkileyen koronavirüs salgı-
nının menfi ekonomik etkilerini ihtiyatlı 
politikalarımız sayesinde azaltabildik. 
Yurt içinde tüketici talebinin devam et-
mesi, yurt dışında ise ihracat pazarla-
rında başlayan hareketlilik koronavirüs 
salgını kaynaklı ekonomik yavaşlamanın 
etkilerini nispeten azalttı. Ancak üçüncü 
çeyreğin sonu itibarıyla özellikle Avrupa 
ülkelerinde koronavirüs salgınına yöne-
lik kısıtlamaların yeniden gündeme gel-
mesi, ihracat pazarlarımızdaki belirsizlik-
lerin artabileceğinin sinyalini verdi. Koç 
Topluluğu olarak bu dönemde ülkemizin 
ekonomisine katkı sağlamak için üzeri-
mize düşen sorumluluğun bilinciyle ça-
lışmalarımıza devam ediyoruz. Yılın ilk 9 
ayında yaptığımız 6,1 milyar TL kombine 
yatırımla, son 5 senelik toplam yatırımla-
rımız 40 milyar TL’ye ulaştı” dedi.

Koç Holding CEO’su levent çakıroğlu: “Dünyayı etkisi altına alan koro-
navirüs salgını ile mücadelemiz devam ediyor. Hiç şüphe yok ki, bu sal-
gın ile birlikte bir yandan belirsizliği, bir yandan da değişim ihtiyacını 
derinden hissettiğimiz günlerden geçiyoruz. Koç topluluğu olarak sahip 
olduğumuz disiplinli yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli 
portföy yapımız, dijital yetkinliklerimiz, çevik yönetimimiz, çalışma ar-
kadaşlarımızın üstün gayreti, kuvvetli bayi teşkilatımız ve etkin teda-
rik zincirimiz bize güç veriyor. Üçüncü çeyrekte bulunduğumuz çoğu 
sektörde toparlanmanın başladığı bir ortam oluştu. Yurt içinde tüketici 
talebinin devam etmesi, yurt dışında ise ihracat pazarlarında başla-
yan hareketlilik koronavirüs salgını kaynaklı ekonomik yavaşlamanın 
etkilerini nispeten azalttı. Küresel salgının seyri ve ana ihracat pazar-
larımızdaki ülkelerin bu konuda alacakları önlemlere ilişkin belirsizlik-
lerin, önümüzdeki döneme etki edeceğini düşünüyoruz. Diğer yandan 
ülkemizin koronavirüs salgını sonrası toparlanmasına ve ekonomik 
büyümesine katkı sağlamak için üzerimize düşen sorumluluğun bilin-
ciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye ihracatçılar meclisi’nin 
gerçekleştirdiği ‘türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı listesinin zirvesinde bu 
yıl da 4 şirketimizle ilk 10 içinde yer almaktan gurur duyuyoruz.”

Koç Holding Yılın İlk 9 Ayında 125,7 
Milyar Tl Konsolide Ciro Elde Etti 6,1 
Milyar Tl Kombine Yatırım Gerçekleştirdi
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“topluluk şirketlerimiz
ile türkiye’nin toplam 
iHracatının yüzde 9’unu 
gerçekleştiriyoruz.”
Koç Topluluğu Şirketleri’nin, Türkiye’nin 
toplam ihracatının yaklaşık yüzde 9’unu 
gerçekleştirdiğine dikkat çeken Levent 
Çakıroğlu, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
hazırladığı ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 
Listesi’nde bu sene de şirketlerimiz ile en 
üst sıralarda yer aldık. Listede Ford Oto-
san ihracat şampiyonu, Tüpraş 3’üncü, 
Tofaş 7’nci ve Arçelik 9’uncu oldu” dedi. 

“Diğer yandan Avrupa Komisyonu’nun 
2019 yılında açıkladığı ‘Yeşil Mutabakat’ın 
en iyi şekilde hayata geçirilebilmesi için 
özel sektörün rolünü tanımlamak üze-
re Dünya Ekonomik Forumu tarafından 
küresel 30 şirketin CEO’sunun bir araya 
geldiği CEO Eylem Grubu’nda, ülkemizi 
temsil etmek bizim için çok önemliydi” 
diyerek sözlerini sürdüren Levent Ça-
kıroğlu şöyle devam etti: “Açıklanan ortak 
bildiri doğrultusunda, küresel yeşil topar-
lanma için gerekli yol haritasının oluştu-
rulmasına Koç Topluluğu olarak somut 
bir katkı sunacağımızı taahhüt ettik ve 
sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı 
hızlandırdık. Ayrıca Avrupa Birliği ile ticari 
ilişkileri Gümrük Birliği’ne dayanan Tür-
kiye’nin ilgili finansal teşvik mekanizma-
larından faydalanması ve Avrupa Birliği 
üyesi olmayan ülkelerdeki sürdürülebilir-
lik kriterleri açısından başarılı şirketlerin 
süreçlere dâhil olması için önerdiğimiz 
yaklaşımın yayınlanan bildiride yer alma-
sından memnuniyet duyduk.”

“Ford otosan, ticari araç 
pazarındaki geleneksel 
liderliğini yüzde 37,3’e ulaşan 
pazar payıyla devam ettirdi.”
Yılın ikinci çeyreğinden itibaren faizlerde-
ki aşağı yönlü seyrin ertelenen tüketici 
talebiyle birleşerek, özellikle otomotiv 
sektöründe yılın üçüncü çeyreğine olum-

lu yansıdığını belirten Levent Çakıroğlu, 
sözlerine şöyle devam etti: “Ford Otosan, 
yurt içi ticari araç pazarındaki gelenek-
sel liderliğini yüzde 37,3’e ulaşan pazar 
payıyla devam ettirdi. Avrupa ticari araç 
pazarının e-ticaretin etkisiyle hızla to-
parlandığı bu dönemde, Ford sektörün 
üzerinde gösterdiği performans ile pazar 
payını üçüncü çeyrekte yüzde 15,1’e çı-
kardı ve Ford markası 2015’ten bu yana 
süren Avrupa ticari araç pazarı liderliğini 
korudu. Bu dönemde Avrupa’da satılan 
Transit Ailesi araçların yüzde 85’i Ford 
Otosan tarafından üretildi. Fiat markası, 
Türkiye otomotiv pazarında 2020 yılı-
nın ilk 9 ayını lider olarak tamamlarken, 
Tofaş’ın ürün geliştirme sürecine de li-
derlik ederek, üretimini gerçekleştirdiği 
Fiat Egea, tüm model seçenekleriyle 
Türkiye’nin en çok tercih edilen otomo-
bili oldu. Tofaş 2019 Mayıs ayında aldığı 
kararla Fiat Egea’yı 225 milyon dolarlık 
yatırımla kapsamlı bir şekilde yenilerken, 
model yelpazesine ‘Egea Cross’u ekledi. 
Yenilenen Egea Model ailesinin, 2021 yılı 
başında satışa sunulması planlanıyor. Di-
ğer yandan pandemiye rağmen ihracat-
taki atılımına hız kesmeden devam eden 
Otokar, gerçekleştirdiği toplam yaklaşık 
135 milyon ABD doları tutarındaki iki yeni 
ihracat anlaşmasıyla Türkiye’nin savun-
ma alanındaki gücünü yurt dışına taşı-
mayı sürdürdü. Sektörünün lider üreticisi 
TürkTraktör ise ilk 9 ayda ürettiği traktör 
sayısını geçen seneye göre yüzde 38 
oranında arttırarak tarım sektörüne tüm 
gücüyle destek vermeye devam etti.”  

‘’Her ne kadar koronavirüs 
salgını dış ticaretteki gelişmeler  
konusunda Belirsizlik yaratsa da
arçelik’in Bu dÖnemdeki güçlü 
perFormansı, Finansal sonuçla-
rına olumlu yÖnde yansıdı.’’
Dayanıklı tüketim sektöründe ertele-
nen tüketici talebi ve değişen tüke-
tici tercihleri iç pazara olumlu yansır-

ken, dış ticaretteki toparlanmanın da 
beklenenin üzerinde gerçekleştiğine 
dikkat çeken Levent Çakıroğlu şu 
ifadeleri kullandı: “Arçelik, ikinci çey-
rekte ötelenen talebin güçlü dönüşü 
sonucunda, yüksek bir ciro büyüme-
sinin yanı sıra, güçlü operasyonel ve 
finansal yönetim ile birlikte her alan-
da başarılı sonuçlar elde etti. Her ne 
kadar koronavirüs salgını dış ticaret-
teki gelişmeler konusunda belirsizlik 
yaratsa da Arçelik’in bu dönemdeki 
güçlü performansı, finansal sonuçla-
rına olumlu yönde yansıdı. Arçelik tü-
keticilerin pandemi döneminde artan 
hijyen ihtiyacına da esnek ve çevik 
üretim anlayışı ve güçlü Ar-Ge yapısı 
ile tasarladığı Ultra Hijyen Serisi ile ya-
nıt verdi. Arçelik ayrıca sürdürülebilirlik 
yolculuğunda önemli bir adım daha 
atarak küresel üretim merkezlerinde 
2019-2020 yılı için karbon-nötr oldu.”

Bankacılık sektörüne ilişkin değerlen-
dirmelerde bulunan Levent Çakıroğlu, 
Yapı Kredi’nin, Türkiye’nin üçüncü bü-
yük özel bankası olarak, “Hizmette Sınır 
Yoktur” anlayışıyla ülke ekonomisine 
değer katmayı sürdürdüğünü ifade 
etti. Levent Çakıroğlu sözlerine şöyle 
devam etti:  “Yapı Kredi, 2020 yılının 
ilk dokuz ayında nakdi ve gayri nakdi 
kredilerini yıllık bazda yüzde 24 artıra-
rak, Türkiye ekonomisine 384,4 milyar 
TL kaynak sağladı. Nakdi kredi hacmini 
yıllık yüzde 27 artışla 283 milyar TL’ye 
çıkaran Yapı Kredi’nin özel bankalar 
arasındaki toplam kredi pazar payı 
yüzde 16,5 oldu. Ayrıca bankamız, dış 
ticaretin finansmanı ve genel kurumsal 
amaçlarla kullanılmak üzere geçtiğimiz 
günlerde 20 ülkeden 38 finansal kuru-
mun katılımıyla 367 gün vadeli yaklaşık 
toplam 805 milyon ABD Doları tutarın-
da ikinci yarının en yüksek katılımlı sen-
dikasyon kredisi anlaşmasına başarılı 
bir şekilde imza attı.
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Enerji sektörüne baktığımızda ise ko-
ronavirüs salgını küresel çapta akarya-
kıt ürünleri talebini etkilemeye devam 
ederken, enerji sektörünün ülkemizdeki 
lokomotifi Tüpraş, ülkemizin enerji ihti-
yacını başarıyla karşılamayı sürdürdü. 
Tüpraş, normalleşme sürecine para-
lel yurt içinde artan talebi karşılamaya 
yönelik üretim artışı gerçekleştirirken, 
küresel olarak havacılık yakıtları başta 
olmak üzere arz talep dengesizliğinin 
sürdüğü bu dönemde, yüksek stokların 
da etkisiyle zayıf seyreden ürün marjları 
sebebiyle bu yılın ilk dokuz ayında net 
zarar kaydetti.”

“topluluğumuzu daHa güçlü 
Bir geleceğe Hazırlayacak 
Büyük Bir kültürel dÖnüşüm 
programı yÖnetiyoruz.”
2016’dan bu yana Koç Topluluğu’nda 
uygulanan kültürel dönüşüm progra-
mına da dikkat çekerek bu alandaki 
gayretlerinin çok önemli olduğunu 
vurgulayan Levent Çakıroğlu şöyle 
konuştu: “Belirsizlik ortamında, deği-
şim dinamiklerinin getirdiği tehditleri 
bertaraf edecek, fırsatları yakalayacak 
ama esas itibariyle Topluluğumuzu ge-
leceğe daha güçlü hazırlayacak büyük 
bir kültürel dönüşüm programı yöne-

tiyoruz. Kültürel değişimi sağlayacak 
inisiyatiflerimiz; dijital dönüşüm, sıfır 
bazlı bütçeleme, çevik yönetim, ino-
vasyon ve kurum içi girişimcilik. Koç 
Topluluğu olarak birçok yenilikçi fikrin 
hayata geçirilebilmesi için uygun iklimi 
sağlamak amacıyla hayata geçirdiği-
miz kurum içi girişimcilik programımı-
zın örneklerinden birini Aygaz’da ge-
liştirdik. Aygaz’ın kurumiçi girişimcilik 
programımızda yer alan iş fikirlerinden 
AyKargo’nun şirketleşme çalışmaları, 
Koç Topluluğu’nun kurumiçi girişimci-
lik kabiliyetinin en ümit vaadeden ör-
neklerinden biri oldu” dedi.

Ford Otosan İhracat Şampiyonu
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ger-
çekleştirdiği “Türkiye’nin İlk 1000 
İhracatçısı 2019” araştırmasının zir-
vesinde Koç Topluluğu şirketleri yer 
almaya devam ediyor. “Türkiye’nin 
İlk 1000 İhracatçısı Ödül Töreni”n-
de Ford Otosan ihracat şampiyonu, 
Tüpraş 3’üncü, Tofaş 7’nci ve Arçe-
lik 9’uncu oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ger-
çekleştirdiği “Türkiye’nin İlk 1000 
İhracatçısı 2019” araştırmasının zir-
vesinde Koç Topluluğu şirketleri yer 
almaya devam ediyor. “Türkiye’nin 
İlk 1000 İhracatçısı Ödül Töreni”n-
de Ford Otosan ihracat şampiyo-
nu, Tüpraş 3’üncü, Tofaş 7’nci ve 
Arçelik 9’uncu oldu. Koç Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. 
Koç, ödülleri Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi Başkanı İsmail Gülle’den aldı.
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Katmanlı Üretim
Yüksek Basınçlı Metal Enjeksiyon kalıplarında yeni boyut

HAYALİ GERÇEK 
KILAN TEKNOLOJİ

Çığır açan voestalpine Katmanlı Üretim (Additive Manufacturing) teknolojisi ile hayalleri 

gerçeğe dönüştürün. Geleneksel üretim metodları ile üretimi mümkün olmayanı voestalpine 

metal tozu ve 3 boyutlu baskı teknolojisi ile hızlıca üretin. voestalpine, alaşım geliştirme ve 

metal tozu üretiminden başlayarak, tasarım, üretim, işleme, ısıl işlem ve kaplamada güvenilir 

çözüm ortağınızdır. voestalpine, tutkuyu teknolojiye, teknolojiyi kazanca dönüştürür.
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