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Kalıp Dünyası 

Prestij Yayıncılık

Çelik Sektöründe
Kalitenin Diğer Adı BÖHLER Türkiye’yi Dünyanın 

Üretim Üssü Yapmak

Bakan Varank, Ford Otosan’ın 
Kocaeli’deki Yeni Yatırım 
Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Elektrik Motoru Üretiminde Hedef;
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Yepyeni otomasyon sistemimize hazır- yeni MILL P 500 3 eksenli işleme
merkezi ile haberleşme (ICT), elektronik ve otomotiv sektörü dahil 
olmak üzere çok çeşitli endüstrilerdeki parçalar üzerinde, kaba 
işlemeden pürüzsüz yüzeylere kadar tekrarlanabilir sonuçlar elde edin.

İşyerinizin üretkenliğini bugün artırın.
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Laser Desen İşleme

Yenilikçi SmartPatch özelliği ile desen işlemlerini 

kendiniz, daha iyi ve daha hızlı bir şekilde 

gerçekleştirin.

Tutarlı ürün sonucu elde etmek için alüminyum 

kalıplardaki doku kalitesi sapmalarının üstesinden 

gelin.

Lazer desen tasarımının özgürlüğü ile yenilik 
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Değerli Okuyucu Dostlarımız, 

2021 yılı tüm dünyaya sağlık, barış, 

mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. 

Pandemi nedeniyle herkes yorgun, 

huzursuz ve psikolojik olarak bitmiş du-

rumda ve biran önce bu kötü günlerin 

bitmesi dileğiyle.

2020 yılını yok saymak gerekiyor. Yine de ülkemiz sanayisinde yatırımlar, 

üretimler ve ihracatlar oldu. Yeni projelerin gerçekleşmesi, savunma sana-

yisindeki milli hareket bu açıdan sevindirici olaylar. Bu arada Covid-19 dan 

dolayı yaşamlarını yitiren tüm insanlara rahmet diliyorum. Hala hastalıkla uğ-

raşanlara acil şifalar diliyorum. Bu arada artık aşı kartımızda olacak sanırım. 

Nereye gidersek yanımızda taşımamız gerekecek gibi geliyor.

Buna rağmen ülkemiz sanayicileri üzerlerine düşen görevleri fazlasıyla yapma-

ya çalışıyorlar. Dergimiz de konu ile ilgili çok güzel haberlerimiz mevcuttur.

Bizler müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla 2012 yılından beri dijital 

ortamda dergilerimizi yayınlayarak ve sosyal medyada güncelliği korumak 

amacıyla hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.

Basılı yayınlarımızı kargo yolu ile iletirken dijital ortamda sizlere ulaşılmasının 

rakamlarla raporlanmasını gerçekleştirebiliyoruz.

Yaptığımız bu hizmetlerle çağın yapay zekası ile sizlere değer katmaya 

devam ediyoruz. Bundan dolayı sektörün haber akışını sağlamak için bizleri 

desteklemenizi bekliyoruz. 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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Türkiye’yi Dünyanın 
Üretim Üssü Yapmak

Yüzde yüz yerli sermaye ile ku-
rulan, bugün bir milyon adet-
lik üretim kapasitesiyle dünya 

elektrik motoru sanayisinin önde gelen 
firmalarından biri olan Gamak, küresel 
krizin gölgesinde geçen 2020 yılında 
dahi, birçok projeye ve işbirliğine imza 
attı. Aynı ivmeyi katlayarak 2021 yılında 
da devam ettirmek istediklerini vurgu-
layan Gamak Satış Müdürü Ercan Şen-
yurt, pazardaki liderliklerini korumayı 
amaçladıklarını ifade etti.

2020 yılının pazar 
liderliği Gamak’ın oldu
Bu yılın olağanüstü koşullarla geri-
de kaldığını söyleyen Gamak Satış 
Müdürü Ercan Şenyurt; “Pandemiye 
rağmen 2020 yılı bizim için 
oldukça hareketli geçti. 
Bu başarının temelinde 
güçlü finansal yapı-
mız, entegre üretim 
anlayışımız ve sek-
töre öncülük eden 
tecrübemiz yer alıyor. 
1961 yılından beri 

Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde 
sanayi süreçlerinde varlığımızı sürdürü-
yor, bini aşan çalışanımız ve 0,06 kW’dan 
– 3000 kW güce kadar üretilen elektrik 
motorlarımızla sanayi alanındaki nere-
deyse tüm motor ihtiyacını karşılıyoruz. 
Almanya, İtalya, İspanya başta olmak 
üzere 40’tan fazla ülkeye ihracat ger-
çekleştiriyoruz, yüzde yüz yerli bir firma 
olarak ihracat, çok önem verdiğimiz ve 
yatırımlarımıza devam ettiğimiz bir konu. 

Konsolide cironun içerisindeki 
ihracat payımız yaklaşık yüz-
de 15. Dünyadaki gelişme-
lere paralel olarak istihdam 
ve yatırımlarımızla ihracat 
cirosunun iki yıl içinde 4 ka-
tına çıkmasını hedefliyoruz” 
dedi. Bu yıl birçok işbirliğine 

de devam ettiklerini 
dile getiren Ercan 
Şenyurt, küresel 
markalardan GE 
(General Elect-
ric) ve Vestas 
ile rüzgâr tür-
bin jeneratör-

lerinin üretimi konusunda çözüm ortak-
lığı yaptıklarını söyledi.

2021 yılında enerji verimliliğini 
arttıracak yatırımlar sürecek
Sanayideki enerji tüketiminde verimliliği 
merkeze alan sistemlerin önemine dikkat 
çeken Şenyurt; “Endüstri ve alt yapıda 
kullanılan elektriğin yüzde yetmişi elektrik 
motorları tarafından tüketiliyor. Hatta bazı 
sektörlerde bu oran yüzde seksenlere ka-
dar çıkabiliyor. Dolayısıyla elektrik motor-
larında verimi arttırıcı yatırımların yapılma-
sı hem enerji tüketiminde tasarruf hem de 
sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlaya-
caktır. Biz bu noktada gerekli alt yapı ça-
lışmalarımızı zaten güçlendirmiştik. Uzun 
süredir akıllı otomasyon sistemleri kulla-
narak, üretim verimliliğini de sağlayacak 
adımlar atıyoruz. Pazar ihtiyaçlarını karşı-
lamak ve modernizasyon için geçtiğimiz 
üç yılda 70 milyon $ yatırım gerçekleşti-
ren şirketimiz, yatırımlarının büyük kısmını 
robotik üretim modellerine yönlendirdi. 
Gelecek üç yıl içinde yapılması planlanan 
50 milyon $ yatırımla da motor ve jenera-
tör üretim kapasitesinin yüzde 50 arttırıl-
masını hedefliyoruz” dedi.

Sözlerine dijitalleşme vurgusu ile de-
vam eden Gamak Satış Müdürü Er-
can Şenyurt; iş ortaklarına online satış 
platformunun tamamlanmak üzere 
olduğunu, firma içerisinde tüm diğer 
süreçlerin dijital dönüşüm stratejilerine 
uygun olarak şekillendiğini dile getir-
di. 2021 yılının normalleşme ve atağa 
geçme konusunda bir geçiş yılı olaca-
ğını, geçen yıla göre çok daha hazırlıklı 
olduklarını söyleyen Şenyurt, pandemi-
den edindikleri tecrübeleri ve iş yapma 
tarzını yeni döneme entegre ettiklerini 
vurguladı.Yeni dönemde büyümenin di-
jitalleşme ve teknoloji ile sağlanacağını 
söyleyen Şenyurt, artan verimlilik ve 
rekabet gücü ile Gamak 2021 yılına da 
imzasını atacaktır dedi.

Elektrik Motoru Üretiminde Hedef; 

Türk sanayisinin itici gücünü oluşturan elektrik motoru üretiminin 
yerli temsilcisi Gamak, 2020 yılını sürdürülebilir büyüme ve kalite 
yönetimi ile yurtiçi ve yurtdışı pazar payında reel bir artışla kapattı. 
Türkiye pazarı liderliğine sahip olan Gamak, önümüzdeki iki yıllık 
süre içerisinde ise ciro beklentisini iki katına çıkarmayı hedefliyor.





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.tr10 KALIP DÜNYASI DERGİSİ  Sayı: 127 / Ocak Şubat 2021

Dünyada Çığır Açan 
Türk bilim İnsanlarına 
bİDER’den İş birliği Çağrısı

Global Bilişim Der-
neği (BİDER) Baş-
kanı Şenol Vatan-
sever, hayatlarına 
yurt dışında devam 
eden Türklerin son 
dönemde bilim 
dünyasına damga 
vuran başarıları ile 
gurur duyduklarını 
ve onlarla iş birliği 
yapmaya açık ol-
duklarını bildirdi.

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç 
Bilim Madalyası” 2019-2020 
yılı ödülleri, dünya çapında ses 

getiren ve diğer araştırmacılara ilham 
veren çalışmaları nedeniyle iki kadın bi-
lim insanına düzenlenen online törenle 
takdim edildi.

Bu kapsamda, 2019 yılına ait ödül, “İk-
tisadi, İdari, Sosyal, İnsani Bilimler ve 
Hukuk” alanlarında çığır açıcı çalışma-
lar gerçekleştiren Cornell Üniversitesi 
Ekonomi ve Toplum Çalışmaları Mer-
kezi Direktörü ve Cornell Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Filiz Garip’in oldu.

Bu yılki ödülü ise “Fen, Mühendislik ve 
Tıp Bilimleri” alanında çalışmalar gerçek-
leştiren İsviçre’de École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) Fotonik 
Doktora Okulu Direktörü ve Biyomühen-
dislik Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi olan 
Prof. Dr. Hatice Altuğ’a verildi.

BİDER Başkanı Şenol Vatansever, yurt 
dışındaki sivil toplum kuruluşları ve 
Türkler ile ortak çalışmalar ve iş birlikleri 
yapmak istediklerini belirtti. Farklı ülke-
lerdeki Türkler ile iletişime geçtiklerini 

kaydeden Vatansever, “Birbirine benzer 
hikayeleri olanlar da var, birbirinden çok 
farklı hikayeleri olanlar da… Hepsinin 
orta noktaları vatan sevgisi ve vatan 
hasreti. Türkiye’de yetişmiş iş gücünün 
maalesef son yıllarda yoğun olarak yurt 
dışına yerleşmek üzere gittiğini görüyo-
ruz. Beyin göçünün temelinde ağırlıklı 
olarak ekonomik sebepler var. Tersine 
beyin göçü olarak ifade edebileceğimiz, 
çalışmalarını yurt dışında sürdüren bilim 
insanlarının Türkiye’ye dönmelerini teş-
vik etmek amacıyla hayata geçirilen ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank’ın tam destek verdiği ‘Uluslararası 
Lider Araştırmacılar Programı’ gibi ça-

lışmalar yapılmasını önemli görüyoruz.” 
değerlendirmesini yaptı. Tersine beyin 
göçünün en iyi imkanların sağlanması 
durumunda bile sınırlı sayıda kalması-
nın doğal karşılanması gerektiğinin al-
tını çizen Vatansever, şöyle devam etti:

“Beyin göçüne sebep olan ya da tersi-
ne beyin göçüne de sebep olan koşul-
lar rutin bir hayat sürerken oluşmuyor. 
Yıkıcı etkilerle beraber adeta gemilerin 
yakılması ile tetikleniyor. Bu sebeple 
tersine beyin göçüne yönlendirebile-
cek kesin bir formül olduğunu düşün-
müyorum. İllaki tersine beyin göçü ol-
ması da gerekmiyor. Prof. Dr. Filiz Garip 
ve Prof. Dr. Hatice Altuğ gibi değerli bi-
lim insanlarının ya da teknoloji alanında 
çalışan değerli beyaz yakalıların bulun-
dukları ülkelerdeki varlıkları Türkiye’den 
desteklenebilir. Onlara destek verebile-
ceğimiz, onların bilgi birikimlerinden ve 
tecrübelerinden yararlanabileceğimiz 
modeller ve iletişim kanalları oluşturu-
labilir. Gençlerimizin dünyada yaptığı 
başarılı çalışmalarla çığır açan Türkleri 
tanımalarını ve kendilerine rol model 
olarak almalarını istiyoruz. Bunun için 
uygun zeminleri hazırlama sorumlulu-
ğumuz var. 2021 yılında BİDER olarak 
bu konulara daha fazla eğileceğiz.”
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şanların teknik ve sosyal gelişimlerine 
katkı sağlamak üzere Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile  
‘Engelsiz Gelişim Platformu Projesi’ için 
iş birliği anlaşmasını imzaladı ve proje 
kapsamındaki çalışmalara başladı.

Engelsiz Gelişim Platformu Projesi ça-
lışmaları,  TİSK Genel Sekreteri Akansel 
Koç ile TürkTraktör İK Direktörü Osman 
Özdemir liderliğinde; TürkTraktör’ün 
farklı fonksiyonlarından çalışanların da 
katılımıyla oluşan bir ekip tarafından yü-
rütülecek. 

Türktraktör’den Fırsat 
Eşitliği İçin Yeni bir Proje Daha: 
‘Engelsiz Gelişim Platformu’

Sektörün lider şirketi TürkTraktör 
‘çalışanların gelişimini destek-
leme ve tüm çalışanlara fırsat 

eşitliği sunma’ yaklaşımıyla hayata 
geçirdiği projelere bir yenisini daha 
ekliyor. TürkTraktör, engelli çalışanlara 
yönelik olarak 2018 yılında İŞKUR ta-
rafından desteklenen “İşitme Engelli-
lere Yönelik Sanal Gerçeklik Teknoloji-
siyle Teknik Eğitimler’ projesini hayata 
geçirdi. 2019 yılında da Türkiye Metal 
Sanayicileri Sendikası (MESS) ile birlik-
te “Bir İşaretin Yeter” projesinde yerini 
aldı. TürkTraktör, bu yıl ise engelli çalı-

5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen 
proje kapsamında, TİSK’e bağlı 20 üye 
işveren sendikası ve onlara bağlı ku-
rumlarla da iş birlikleri geliştirilecek. Bu 
iş birlikleriyle platformdan yararlanacak 
çalışan sayısının en üst seviyelere ta-
şınması hedefleniyor. 

enGelsiz Gelişim 
Platformu, toPlumsal 
farkındalığa da hizmet edecek
Engelsiz Gelişim Platformu projesi 
kapsamında TürkTraktör Ankara Fabri-
kası’na kurulacak olan tasarım stüdyo-
sunda e-eğitim içerikleri üretilecek ve 
bu içerikler kurulacak olan online eği-
tim platformu aracılığıyla görme, işitme 
ve bedensel engelli bireylere ücretsiz 
sunulacak. Metal sanayisinden, tarıma 
kadar geniş bir yelpazede teknik içe-
riklerin yanı sıra sosyal becerileri ge-
liştirmeye yönelik içeriklerin de sunu-
lacağı platformdan,  TİSK çatısı altında 
çalışan binlerce engelli bireyin yanı sıra 
örgün eğitim ve işgücünde bulunan 
tüm engelli vatandaşlar ile onların aile 
ve sosyal çevreleri de yararlanabilecek. 
Böylelikle Engelsiz Gelişim Platformu, 
topluma ücretsiz bir gelişim hizme-
ti sunarken; aynı zamanda bu konuda 
toplumsal farkındalığın gelişmesine de 
katkı sağlayacak.

TürkTraktör’ün TİSK ile birlikte hayata geçirdiği ‘Engelsiz 
Gelişim Platformu’ projesiyle engelli çalışanların teknik ve 
sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve endüstrideki engelli 
istihdamının desteklenmesi hedefleniyor.



Sanal marketimizden hemen sipariş edin
www.meusburger.com 

MAÇA SİSTEMİ

SADECE 
MEUSBURGER'DE

YENİ YAPRAK YAYLI RULO DURDURUCU
İDEAL MAÇA İÇİN

Yeni E 3050 yaprak yaylı rulo durdurucu ile sürtünme ve aşınma geride kaldı

   140 N‘a kadar serbest yükler için üç farklı yay seçeneği

   Entegre A tipi yaylı ve son durduruculu

   İki farklı versiyon sayesinde ayarlanabilir maça

   Sökmeden, zaman kazandıran bakım

Kendinizi hemen ikna edin:
 www.meusburger.com/yaprak-yayli-rulo-durdurucu

Tip A

Tip B
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Gnc makina Güvencesiyle 
Sunulan Tayvan markası 
‘Victor F Serisi’ kalıp, Fason ve 
Parça Üreticilerinin İlk Tercihi Oldu

GNC Makina güvencesiyle üretim sektörüne sunulan Tayvan mar-
kası ‘VICTOR’un F Serisi, üreticilerin ihtiyaçlarına en üst seviyede 
çözüm sunuyor. GNC Makina liderliğinde üretim dünyasının çözüm 
ortağı olan ve 2020 yılında yenilenen F Serisi, bir yıl içinde özellikle 
kalıp, parça ve fason işi yapan işletmelerin ilk tercihi oldu.

1954 yılında kurulan Tayvan’ın lider 
takım tezgâhı üreticisi Victor’un 
Victor Vcenter F76 ve F106 Se-

risi, 2020 yılında üretilmeye başlandı. 
Victor’un endüstri 4.0 ile üretime başla-

dığı yeni fabrikasında üretilen seri, üretim 
sektöründe büyük avantajlar sağladı.  Vi-
ctor’un F Serisi’nin gövde üretimi, Alman 
markası olan ve devasa makineler geliş-
tiren Waldrich Coburg ile yapılıyor. Göv-

de kısmının tek seferde işlenmesi, Victor 
Vcenter F76 ve F106 serisini daha nitelikli 
hale getiriyor. Seri bu özelliğiyle gövdele-
rin üzerinde çalışan kızaklarda titreme ve 
vibrasyona izin vermiyor. Fanuc İşletim 
Sistemi’nin en son sürümü ile üretilen F 
Serisi, hızlı, hassas ve dayanıklı olmasıyla 
dikkatleri çekiyor. F Serisi, 10.000 dev/dk 
iş mili ile Fanuc ortaklığı eksen motorları 
sayesinde, uzun yıllar üreticiye katkı sağ-
lıyor. Seri, F76 ile 760 mm ve F106 ile 
1060 mm boyunda olmak üzere iki farklı 
işleme ölçüsü ile hizmete sunuluyor. 

Türkiye’de GNC Makina güvencesiyle 
hizmete sunulan yeni nesil kayış aktar-
malı F Serisi’ nin, %100 uyumlu olması, 
ürünün istendiği gibi üretilmesine olanak 
sağlıyor. Seri tüm bu özellikleriyle dünya 
standartlarına uygun yapıda. 2020 yılın-
da piyasaya sürülen F serisi, ülkemizde 
bir yıl kadar kısa bir sürede özellikle kalıp, 
parça ve fason işi yapan işletmelerin ilk 
tercihi haline geldi. 

Her işletmenin kendi üretiminin ihtiyaç-
larına göre aksesuarları bulunan F Serisi, 
uygun maliyetle en efektif üretimi he-
defliyor. Üreticilerin üretimine uzun yıllar 
katkı sağlayan F Serisi, az zamanda çok 
iş başarıyor. 
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Win Eurasia 2021 
Fuar Tarih Değişikliği

Değerli Katılımcılarımız ve Ziya-
retçilerimiz,

Mart ayında yapılması planlanan WIN 
EURASIA 2021 fuarı, 10-13 Kasım 
2021 tarihlerine ertelenmiştir. Yoğun 
bir araştırma ve değerlendirme süreci 
sonunda, pandeminin küresel ölçek-
teki mevcut durumunu da göz önünde 
bulundurarak, Hannover Fairs Turkey 
olarak WIN EURASIA’yı yaklaşık dokuz 
ay erteleme kararı aldık.

Devam eden pandemi, artan kısıtlama-
lar ve yeniden başlayan sokağa çıkma 

yasakları nedeniyle piyasalarda belir-
sizlikler bulunmakta. Mevcut duruma 
göre yıl ortasına kadar aşıların insanlar 
için önemli koruma sağlayacak düzeye 
ulaşacağını umuyoruz. Bu nedenle yılın 
son çeyreğinin WIN EURASIA için daha 
uygun olacağını düşünüyoruz. Hanno-
ver Fairs Turkey, almış olduğu bu ka-
rarla, müşterilerinin ve destekçilerinin 
2021 yılı için güvenilir bir şekilde plan-
lama yapmasına da olanak sağlamayı 
amaçlamaktadır. 

Şu anda ilgili sektörlerle görüşmeler 
yaparak, fuarın konsepti ile ilgili son de-

taylar üzerinde çalışıyoruz ve Şubat ayı 
sonunda sizlere bu konuda açıklama 
yapacağız. Bu bilinçten yola çıkarak, şu 
an Hannover Fairs Turkey bünyesinde-
ki tüm fuarlarımız için, ConnectionDays 
dijital platformu üzerinden global işbirliği 
oluşturma ve yeni işbirliklerinin yaratıl-
ması noktasında fayda oluşturabilecek 
çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni yılın, 2020 yılına göre hepimiz için 
daha iyi geçeceğinden eminiz. Bu an-
lamda tüm katılımcılarımıza, ziyaretçile-
rimize ve destekçilerimize mutlu ve en 
önemlisi sağlıklı bir yıl diliyoruz.

Important Announcement New Date: November 10-13, 2021

Dear Valued Exhibitors and 
Visitors,

WIN EURASIA 2021 goes into au-
tumn, postponing its original event 
date from March to November 
10-13, 2021. Following intensive 
reflections and discussions, and 
in view of the current develop-
ments in the global incidence of 
infections of the corona pandemic, 
Hannover Fairs Turkey decided to 
postpone WIN EURASIA by around 
nine months. Due to the ongoing 
pandemic, increasing restrictions 

and the renewed lockdown, there is 
uncertainty in the market. Based on 
the current situation, we hope that 
by the middle of the year, vaccines 
will reach a level that will provide 
significant protection for people. For 
this reason, we think that the last 
quarter of the year will better suit for 
the WIN EURASIA. With this deci-
sion Hannover Fairs Turkey allows 
customers and partners reliably 
planning for 2021. 

We are currently working on the final 
details of the concept with the mar-

ket and will announce it at the end 
of February. Based on this aware-
ness, we are currently continuing 
our efforts to create global coop-
eration and new collaborations 
through the ConnectionDays digital 
platform for all our fairs which are 
organized by Hannover Fairs Turkey.

We are sure that the new year 
will be better than 2020 for all of 
us. In this sense, we wish all our 
exhibitors, visitors and supporters 
a happy and most importantly 
healthy year.



2021
Pilot Ünitesi

Tespit Pimi Emniyet
Segmanı

UBZ / UFZ Montaj Burcu

Yuvarlak Kesitli Yaylar Kalıp-içi Kenar Yolluk
Kesme Üniteleri

Pnömatik Parça
Çapak Taşıyıcı

Sıyırıcı Bağlantılı 
Kılavuz Kolon

Soğuk Çekim - Honlanmış 
Borular & Kromlu Mil

Isı Yalıtım Plakası
Yüksek Kalite

Merkezleme Pimli
Zımbalar

İndeks Pimler

Kalın Başlı Zımbalar
(ağır iş )

Grafitli, Delikli
Bronz Flanş

Bilyalı Kafes
Merkezleme Burcu

Konumlama Burcu Flanşlı Kılavuz Burç

Kod: G165

Kod: TPS

Kod: G162

Kod: G167

Kod: GTH.ALO

Kod: G135

Kod: IYPA

Kod: G168

Kod: G107

Kod: G72

Kod: MM10..

Standartlaştırılmış
Yeni Ürünlerimiz

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

“Güvenal Kalite 
Güvence Etiketli”

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

Güvenal Kalıp Elemanları  A.Ş.     “Güvenal Group Şirketleri” üyesidir.
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Pimtaş Plastiğin büyümesinin 
Tamamlayıcı Gücü Yatırımları  

Son yıllarını yatırım yaparak geçiren 
Pimtaş Plastik, 2021 yılına da güçlü 
hedefler koydu. 2021 yılında üretim 

kapasitelerini yüzde 35, cirolarında yüzde 
40 büyüme hedeflerken bu kapasite artış-
ları ile birlikte de istihdam da yüzde 15 artış 
gerçekleştirmeyi hedefledi. Yatırımlarımızın 
odak noktası ileri teknoloji, iş verimliliği, 
ulaşım ve çevre konularında. İç pazarda 
ve yurt dışında bilinen tanınan bir marka 
olan Pimtaş Plastik,  teknoloji, inovasyon 
ve kalite açısından sektörün kalbi. Pimtaş 
Plastik olarak en büyük özelliğimiz dünyada 
trendleri ve yenilikleri takip edip müşterile-
rimize devamlı yeni ürünler sunmak. 2021 
yılında da yeni ürünlerimiz pazarda olacak. 
Bu ürünler hem yurt içinde hem de yurt 
dışında sektörde ciddi talep beklediğimiz 
ürünler. Dünya çapında taleplere yönelikte 
yeni ürünler üretmeye devam edeceğiz.

yeni Projelerimiz iş  
hacmini de büyütecek
Günümüzde teknoloji ve dijitalleşme ile 
müşteri talepleri de hızla değişiyor. Bu 
doğrultuda sadece günümüzün ihtiyaç-
larını değil geleceği de göz önüne alarak 
yenilikçi yapısıyla Pimtaş, ürün yelpazesini 
genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. 
Pimtaş Plastiğin kurucusu merhum Cevat 

Tahmaz çalışmalarını günümüz ve gelecek 
koşullarını göz önünde bulundurarak yeni-
lik ve inovasyon vizyonunu Pimtaş Plastiğe 
katmıştır.Yönetim Kurulu Başkanımız Şamil 
Tahmaz’da bu vizyonu devam ettirmekte-
dir. Yenilikçi ürünler ve inovasyonun ilk şartı 
değişimin fark edildiği ve yenilikçi fikirlerin 
yaratılabileceği ortamın var olması. Yenilikçi 
ürünler ve süreçler geliştirerek 4 üniversi-
te ile iş birliği yaparak ilerliyoruz. Değişimle 
birlikte yeni projelerimizde yeşerecek. 

taleP varsa arz da var
Değişen dünyanın dinamiklerini göz önün-
de bulunduran Pimtaş, bilgi teknolojilerine 
yönelik yatırımlarına devam ediyor. Tüm 
sektörlerde olduğu gibi plastik sektörün-
de de gelişim süreklidir. Son teknolojiyi 

kullanan Pimtaş, tesislerini de 4.0 endüstri 
ile geliştirerek yatırımlarını sürdürüyor. 44 
yıldır zamanın ilerisindeki makinelerle hiz-
met verdik.  2020 yılında yatırımı gerçek-
leştirdiği 4. Fabrika tesisinin 2021 yılında 
hayata geçişi ile birlikte üretimini artırmayı 
hedefliyor. Ülkemiz ve dünya için üretme-
ye, ulaştırmaya ve tercih edilebilir olmaya 
devam etmek hedefimiz. Türkiye de üreti-
yor, global pazara sunuyoruz.

ankara dePomuzla  
Gücümüze Güç katacağız
2021 yılında iç pazarda ve ihracatta lo-
jistik ağımızın gücüne güç katmaya de-
vam edeceğiz. Kendi özgü tasarımız ile 
ürettiğimiz ürünleri ulaştırma stratejisi 
ile girdiğimiz pazarlar da güçlü yer edi-
niyoruz. Taşımacılık, depolama, lojistik, e 
ticaret alanında verdiğimiz hizmette her 
geçen gün büyüyoruz. Sınır tanımadan 
106’dan fazla ülkeye yaptığımız ihracat 
ile dünyanın altyapısına hizmet veriyo-
ruz. Her zaman güvenilir, kaliteli, profes-
yonel hizmet anlayışı ile hayatın olduğu 
her yere ulaşıyoruz. Yeni stratejimizin 
vizyonları arasında lojistiğe desteğimizi 
hem ülke hem de ihracat bazında etkin-
leştirmek bulunuyor. Plastik sektörünün 
kalbi Pimtaş Plastik olarak, gelişerek bü-
yümeye, çalışarak başarılı olmaya devam 
edeceğiz. Dünyanın her yerine ürettiği-
miz ürünlerimizi ulaştırdık. Ulaştırmaya 
da devam edeceğiz. İstikrarlı bir şekilde 
yatırım yapmak, yatırımlarımızı yaparken 
kararlı ve sabırlı olmaya devam edeceğiz. 



TOGGLE CLAMPS
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masdaf’tan müşteri 
memnuniyetini Artırma Hedefine 
Yönelik Stratejik Transfer

Enerji ve su kaynaklarının korunmasını misyon edinerek geliştirdiği 
pompa teknolojileri ile sektörünün lider firması olan Masdaf, yönetim 
kadrosunu güçlendirecek önemli bir transfer gerçekleştirdi. “Masdaf Sa-
tış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü” görevine Hüseyin İPEKOĞLU getirildi.

Dijital dönüşüm stratejileri kapsa-
mında geliştirdiği pompa tekno-
lojileri ile yüksek müşteri mem-

nuniyeti sunan Masdaf, müşterilerine 
teknolojiye dayalı hızlı ve esnek çözümler 
sunmaya devam ediyor. Şirketin, teknik 
servisler ve müşteri ilişkilerinden sorum-
lu olacak, ürün gelişimine katkı sağlamayı 
hedefleyecek şekilde konumlandırılan 
“Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü” göre-
vini Hüseyin İPEKOĞLU yürütecek. İstan-
bul Teknik Üniversitesi Makine Mühendis-
liği bölümünden mezun olan İPEKOĞLU, 
iş hayatına 1997 yılında TemSA’da Servis 
Mühendisi olarak başladı. TemSA’da 5 yıl 

süren kariyerinin ardından sırasıyla; Alarko 
Carrier’da Müşteri Hizmetleri Şefi ve Mü-
dürü, İklimSA’da Satış Sonrası Hizmetler 
Müdürü, Draeger Medikal’de Servis Müdü-
rü, TLC Klima’da Direktör ve Tip-Tek A.Ş.’de 
Genel Müdür olarak görev aldı. 

Masdaf’tan yapılan açıklamada, Türkiye 
pompa sektörünün lider firması olarak 
hem yurt içinde hem de ihracat yaptıkları 
65’ten fazla ülkede, müşteri memnuniye-
tini üst düzeye çıkarmayı hedefledikleri, 
bunun gerçekleşmesini sağlayacak en 
önemli organizasyonun ise satış sonrası 
hizmetler olduğu belirtildi.

Bilsing’s PFG Series Vacuum Cup Suited for High Speed Applications 

Suited for holding steel, aluminum 
or plastic parts

Bilsing Automation’s silicone-free 
PFG treaded vacuum cups, devel-
oped in the company’s unique bright 
yellow color, are its newest iteration in 
cup design. The 80° Shore PFG cups 
offer a larger gripping area, higher 
gripping forces and the flexibility to 
adjust to uneven formed parts or 
parts with edges in steel, aluminum 
or plastic materials.  The PFG Series 
are designed with an oil displacement 
lip on the outer edge and brake rib 
arrangement that ensures oil and 
dirt are properly dispersed for better 
gripping capability. Featuring a thin, 
hard shape, these cups also resist 
deformation and offer high stability 

and durability. The PFG Series have a 
vertical stroke holding rate of 351 N 
and lateral force of 193 N, making them 
extremely well-suited for high speed 
application.  They are suited for con-
tinuous use within temperature ranges 
from -30° to 100° C (86° – 212° F), and 
short term use up to 125°C (257° F). 

Weighing only 75g with a one-part 
body design, the PFG cups are very 
easy to exchange. Additionally, sin-
gle-body feature means less damage 
to metal sheets as compared to other 
designs. The cups are available in 
round or oval shapes and work with 
pin or ball connection adapters in 
various designs made of aluminum 
and steel. With more wear-resistance 
and longer service life than an NBR 

cup, PFG cups show hardly any signs 
of wear after 4,000,000 strokes. 
Made of thermoplastic polyurethane 
(TPU), the PFG cups are recycla-
ble.  For complete information on 
the PFG Series cups, visit https://
www.bilsing-automation.com/vacu-
um-cups-venturis-product/
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Hyundai, Türk Ortağından 
Hisselerini Satın Alıyor

Hyundai Assan’ın çoğun-
luk hissesi Hyundai Mo-
tor Company’ye geçiyor.  

Hyundai Motor Com-
pany, dün Rekabet Kuru-

muna yapılan başvuru 
ile ilgili olarak bir basın 

açıklaması paylaştı.

Hyundai Motor Company ve Ki-
bar Holding, 1990 yılından bu 
yana çeyrek asrı aşkın süredir 

karşılıklı güven ve saygıya dayalı ör-
nek bir stratejik iş birliğini sürdürüyor. 
Eşit ortaklık yapısıyla kurulan Hyun-
dai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. (HAOS), üst düzey teknoloji ya-
tırımlarıyla Türk otomotiv endüstrisi-
nin gelişiminde önemli bir rol üstlendi. 

Hyundai’nin Avrupa’daki kompakt oto-
mobillerinin üretim üssü olarak konum-
lanan ve Türkiye’deki en büyük yabancı 
yatırımlı ortak girişimlerden biri olan 
Hyundai Assan, % 70 Hyundai Motor 
Company ve % 30 Kibar Grubu ortak-
lığıyla yönetiliyor.

Ortak stratejik değerlendirmelerin ar-
dından Hyundai Motor Company ve 
Kibar Grubu, Hyundai Assan’ın çoğun-
luk yönetiminin Kibar Holding’den hisse 
satın alma yoluyla Hyundai Motor Com-
pany’ye devredilmesi konusunda bir 
anlaşmaya vardı. Kibar Holding, hisse-
lerin devredilmesinden sonra Hyundai 
Assan yönetimindeki mevcut rolünden 
ayrılacak ve yeni yapıda küçük bir his-
sedar olarak kalmaya devam edecek.
Hisse devrinin gerçekleşmesi, 2021 yı-
lının ilk çeyreği sonunda Rekabet Kuru-
mu izin süreçlerinin tamamlanmasının 
ardından bekleniyor.
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Siber güvenlikte ‘Stratejik Lider‘ Oldu

Siber güvenlik kuruluşu ESET, bağımsız test organizasyonu AV-Compa-
ratives tarafından düzenlenen test sonucu hazırlanan Uç Nokta Algıla-
ma ve Tepki (EDR) Karşılaştırma Raporu’nda ‘Stratejik Lider’ ünvanını 
aldı. Dokuz markanın karşılaştırıldığı Siber Risk Tablosu uyarınca 
verilen bu ünvana göre ESET, müşterisine en uygun maliyetle en yüksek 
yatırım geri dönüş oranı sağlayan siber güvenlik kuruluşu oldu. 

Bağımsız test kuruluşu AV-Com-
paratives, Uç Nokta Algılama ve 
Tepki (EDR-Endpoint Detection 

and Response) Karşılaştırma Raporu 
için; ürünlerin ihlalleri önleme yetenek-
lerinin yanı sıra satın alma ve doğruluk 
maliyetleri değerlendirildiği bir Kurum-
sal Siber Risk Tablosu (Enterprise EPR 
CyberRisk Quadrant™) geliştirdi. Bu 
amaçla EDR çözümü sunan dokuz si-
ber güvenlik markasını inceledi.
 
stratejik lider  
neyi ifade ediyor? 
ESET ve ESET’in sunduğu çözümler, bu 
tabloda en yüksek sırada yer alan Stra-
tejik Lider sertifikasına layık görüldü. 
Stratejik Liderler, en yüksek yatırım geri 
dönüş oranına sahip olan ve olağanüs-
tü teknik özelliklerin yanı sıra makul ma-
liyetleri sayesinde en düşük toplam sa-
hip olma maliyeti sunan ürünler olarak 
tanımlanır. Stratejik Liderler, çığır açan 
fikirler geliştirir ve bu fikirleri etkileyici 
bir şekilde ürünlerine yansıtır.

yüzde 98, yüzde 100 
ve yüzde 99 başarı
ESET, özellikle aktif tepki ve pasif tepki 
kategorilerinde ve önleme/tepki özellik-
lerinin kombinasyonu kategorisinde öne 
çıktı. Bu kategorilerde sırasıyla yüzde 98, 
yüzde 100 ve yüzde 99 başarı sağlaya-
rak testteki en yüksek derecelere sahip 
oldu. Önleme ve tepki özelliklerinin bir 
arada değerlendirildiği kategoride, teste 
katılan dokuz satıcıdan yalnızca dördü 
böyle bir sonuç elde etti. Bu teste ESET 
dahil 5 marka açık olarak katılırken, 4 

marka isimlerini saklı tutmayı tercih etti. 
ESET söz konusu teste; ESET Protect 
Yönetim Konsolu, ESET Endpoint Secu-
rity 7.3’ü ve ESET Enterprise Inspector 
1.4’ü bir araya getiren ESET’in EDR çö-
zümü ESET Protect Enterprise ile katıldı. 

tehditlerle başa çıkma başarısı
Raporda belirtildiği üzere ESET Pro-
tect Enterprise, kullanıcıyı hedef alan 
tehditlerde, özellikle tehdit kullanıcının 
ortamına girmeden önce başa çıkma 
konusunda olağanüstü bir başarıya sa-
hip. Kullanım kolaylığı sunan konsolun 
yanı sıra güvenlik analistlerine tehditleri 
önceliklendirmek, azaltmak ve daha 
ayrıntılı araştırmak amacıyla sağlanan 
bağlamsal veriler de övgü topladı. 

en düşük toPlam sahiP 
olma maliyeti sunuyor
AV-Comparatives CEO’su Andreas Cle-
menti, ESET’in başarısını şu şekilde yo-
rumladı: “ESET, testte önleme ve tepkinin 
bir arada ele alındığı kategoride en yüksek 
skora sahip olmanın yanı sıra genel algıla-
ma ve raporlama özelliklerinde de büyük 
başarı gösterdi. Sonuçlar, değerlendirilen 
tüm satıcılar arasında ESET’in en düşük 
toplam sahip olma maliyeti sunduğunu 
gösteriyor. ESET, AV-Comparatives’in 
düzenlediği bu yeni testte Stratejik Lider 
olarak konumunu garantilemiştir.”

Güçlü edr çözümleri 
sunmakta kararlıyız
ESET Teknoloji Müdürü Juraj Malcho, 
“Böylesine zorlu ve önemli bir testten 
Stratejik Lider ünvanını almaktan gurur 
duyuyoruz. Her zaman son teknoloji 
çözümler geliştirmek ve sunmak isti-
yoruz. Testlerdeki yüksek puanlar, en 
yüksek standartlarda EDR ve uç nokta 
güvenliği çözümleri sunmadaki kararlılı-
ğımızı gösteriyor“ diye konuştu.

ESET, Zorlu Uç Nokta Önleme ve Tepki (EDR)
Testinde ‘Stratejik Lider‘ Olarak Tanımlandı
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Resmi Sertifika 
kurumuna ‘Hayalet‘ Saldırısı 

ESET araştırmacıları, bir devlet sertifika kurumunu hedef alan sıradışı 
bir siber saldırıyı analiz etti. Söz konusu saldırıda, Vietnam Hükümeti 
Sertifika Kurumu’nun (VGCA) internet sitesi hedef alındı. Kamu işlerine 
yönelik dijital imza geliştirme yetkisine sahip kurumda, “PhantomNET“ 
(Hayalet) adıyla tanımlanan zararlı yazılım tespit edildi. 

Güneydoğu Asya ülkesi Viet-
nam’da yaşanan gelişmeler, bir 
tedarik zinciri saldırısı (supply 

chain attack) olarak tanımlanıyor. Si-
ber güvenlik kuruluşu ESET’in tespit ve 
analiz ettiği ihlalde, Vietnam Hükümeti 
Sertifika Kurumu’nun (Vietnam Gover-
nment Certification Authority - VGCA) 
internet sitesi (ca.gov.vn) hedef alındı. 
Siber saldırganlar, bu internet sitesinde 
yer alan indirilebilir iki yazılım yükleyiciyi 
değiştirdi ve yasal uygulamanın kullanı-
cılarının güvenliğini ihlal etmek amacıy-
la bir arka kapı ekledi.

kurum ne yaPıyor? 
Vietnam’da dijital imzaya sahip belge-
ler, ıslak imzalı belgelerle aynı derecede 
geçerli olduğundan dijital imzalar ol-

dukça yaygın. Belgeleri imzalamak için 
kullanılan kriptografik sertifikalar, Hü-
kümet Şifre Komitesi’nin (Government 
Cipher Committee) bir parçası olan 
VGCA’nın da aralarında bulunduğu yet-
kili sertifika sağlayıcılarından biri tara-
fından onaylanmış olmalı. Bu komite, ül-
kenin Bilgi ve İletişim Bakanlığı’na bağlı.

VGCA, sertifikaları yayımlamanın yanı 
sıra dijital imza kiti geliştiriyor ve dağı-
tıyor. Bu imza kiti, Vietnam Hükümeti ve 
genellikle özel şirketler tarafından dijital 
belgeleri imzalamak için kullanılıyor. Zi-
yaretçilerin, bir devlet kurumunda dijital 
imza yetkisine sahip yüksek mevkide 
kişilerin olması olasılığı yüksek oldu-
ğundan, bir onay kurumunun internet 
sitesinin ihlal edilmesi APT (Gelişmiş 

kalıcı tehdit) grupları için iyi bir fırsat 
olarak değerlendirilebilir. 

arkasında ‘hayalet‘ var
ESET verilerine göre ihlalden Phan-
tomNet yani ‘Hayalet‘ zararlı yazılımının 
değiştirilmiş bir versiyonu sorumlu. Bul-
gular, ‘Hayalet‘ arka kapısının kötü ama-
ca hizmet eden özelliklerinin, genellikle 
eklentiler yoluyla çalıştığını gösteriyor. 
Hayalet, kurbanın proxy yapılandırması-
na erişim sağlayarak, bu yapılandırmayı 
komuta ve kontrol (C&C) sunucusuna 
ulaşmak için kullanıyor. Bu durum, he-
deflerin büyük ihtimalle kurumsal bir 
ağda çalıştığını gösteriyor.

hayalet ne yaPabiliyor? 
Hayalet, siber suçlulara kurbanın sis-
temine ilişkin çeşitli bilgiler iletebiliyor. 
Bu bilgilerin arasında bilgisayar adı, ana 
makine adı, kullanıcı adı, işletim sistemi 
sürümü, kullanıcı ayrıcalıkları (yönetici 
veya değil) gibi bilgiler olabiliyor. Haya-
let ayrıca; kur, kaldır, güncelle gibi işlev-
lerle eklenti yönetimi de sağlıyor. 

Vietnam’daki saldırıda ihlal sonrası etkin-
likle ilgili veri kurtarılamadığı için saldır-
ganların amacının ne olduğuyla ilgili net 
bir bilgi oluşmadı. Ancak bu tür  tedarik 
zinciri saldırılarının siber casusluk grup-
ları için yaygın bir ihlal vektörü olduğu 
biliniyor. Kötü amaçlı kod, genellikle bir-
çok yasal kodun arasına gizlendiğinden 
tedarik zinciri saldırılarını bulmak kolay 
değil. Bu durum bu saldırıların keşfedil-
mesini önemli ölçüde zorlaştırıyor. 

ESET, konuyla ilgili Vietnam Hüküme-
ti Sertifika Kurumu’nu bilgilendirirken, 
kurum  saldırının farkında olduklarını ve 
truva atı yerleştirilmiş yazılımı indiren 
kullanıcıları bilgilendirdiklerini paylaştı. 
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Yazının devamı sayfa 30’da

Arçelik’ten %100 Geri 
Dönüştürülmüş ve Geri 
Dönüştürülebilir Ürün kutuları

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu ile sürdürülebilirlik 
alanında öncü çalışmalara imza atan Arçelik, Türkiye’de üretilen 
kutularında %100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir kâ-
ğıt kullanımına geçti. 

Arçelik CEO’su Hakan Bulgur-
lu, “Küresel üretimde karbon 
nötr olmayı başarmış bir şirket 

olarak çevresel sürdürülebilirlik perfor-
mansımızı daha da ileri taşımak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Ürün kutuları-
mızda daha önce en az bir kere kulla-
nılmış kağıtları geri dönüştürerek yeni 
hammadde ihtiyacını ortadan kaldırıyor, 
böylece geri dönüşüme destek vererek 
enerji tasarrufu sağlarken doğal varlık-
larımızı ve çevreyi koruyoruz. Ağaçlar 
yaşamları boyunca ortalama 2 ton 
karbondioksit tutarak küresel ısınmaya 
sebep olan sera etkisinin azalmasına 
yardımcı olur. 1 ton kâğıdın geri dönüş-
türülmesi 17 ağacı kurtarıyor, 26 ton su 
israfını engelliyor. Birçok ürün katego-
rimizde hayata geçirdiğimiz projemizi 
2021’de tüm markalarımıza ve küçük 

ev aletleri kategorilerimize yayarak bü-
tün kutularımızın %100 geri dönüştü-
rülmüş ve geri dönüştürülebilir kâğıt-
tan üretilmesini hedefliyoruz. Herkesi 
bu farkındalıkla hareket etmeye davet 
ediyor, sizleri de bu gurura ortak etmek 
istiyoruz” dedi.

Dünyanın geleceği için sürdürülebilir 
iş modelleri geliştiren Arçelik, doğa-
nın korunması adına önemli bir projeyi 
daha hayata geçirdi. Arçelik, Türkiye’de 
üretilen küçük ev aletleri ürünlerinin ku-
tularını %100 geri dönüştürülmüş ve 
geri dönüştürülebilir kâğıtlardan üretti.

Şirketin bu yeni proje ile gelecek nesil-
lere yeşil ve temiz bir doğa bırakmayı 
hedeflediğini vurgulayan Arçelik CEO’su 
Hakan Bulgurlu, “Küresel üretimde kar-
bon nötr olmayı başarmış bir şirket 
olarak çevresel sürdürülebilirlik perfor-
mansımızı daha da ileri taşımak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Ürün kutuları-
mızda daha önce en az bir kere kulla-
nılmış kağıtları geri dönüştürerek yeni 
hammadde ihtiyacını ortadan kaldırıyor, 
böylece geri dönüşüme destek vererek 
enerji tasarrufu sağlarken doğal varlıkla-
rı ve çevreyi koruyoruz. Ağaçlar yaşam-
ları boyunca ortalama 2 ton karbondi-
oksit tutarak küresel ısınmaya sebep 
olan sera etkisinin azalmasına yardımcı 
olur. 1 ton kâğıdın geri dönüştürülmesi 
17 ağacı kurtarıyor, 26 ton su israfını 
engelliyor. Çoğu ürün kategorimizde 
hayata geçirdiğimiz projemizi 2021’de 
tüm markalarımıza ve küçük ev aletleri 
kategorilerimize yayarak bütün kutuları-
mızın %100 geri dönüştürülmüş ve geri 
dönüştürülebilir kâğıttan üretilmesini 
hedefliyoruz. Herkesi bu farkındalıkla 
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hareket etmeye davet ediyor, sizleri de 
bu gurura ortak etmek istiyoruz” dedi.

arçelik’in bilim temelli sera Gazı 
azaltım hedefleri onaylandı
Tüm dünyayı sarsan COVID-19’un geze-
genin sürdürülebilirliği için insanları hare-
kete geçmeye zorladığına dikkat çeken 
Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, şunları 
söyledi: “İklim krizi başta olmak üzere 
çevre sorunlarına karşı gerekli adımları 
gecikmeden atmak, sorumlu üretim-tü-
ketim anlayışımız ve inovatif çevre dostu 
teknolojilerimizle doğal varlıkları koruya-
rak dünyanın geleceğine sahip çıkmak 
en önemli önceliklerimiz arasında yer 
alıyor.  Arçelik, 2017 yılından bu yana 
Bilim Temelli Hedef Girişimi’nin (Science 
Based Targets Initiative) tarafları arasın-
da yer alarak bu konudaki kararlılığını net 
bir şekilde ortaya koydu. Paris Anlaşma-
sı’nın küresel sıcaklık artışını “2°C’nin çok 
altında” sınırlama hedefiyle uyumlu 2030 
sera gazı emisyonlarını azaltma hedefle-
rimiz, geçtiğimiz günlerde Bilim Temelli 
Hedefler Girişimi (Science Based Tar-
gets Initiative) tarafından onaylandı. Bilim 
temelli hedefler belirleyerek sektörümü-

ze ve karbon nötr üretime geçişe liderlik 
etmekten gurur duyuyoruz.”

Karbon Saydamlık Projesi (CDP), BM Kü-
resel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Dünya 
Doğal Kaynaklar Enstitüsü (WRI) ve Doğal 
Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) ortak bir 
girişimi olan Bilim Temelli Hedefler Girişi-
mi, küresel ısınma artışını Paris Anlaşma-
sı’yla uyumlu olacak şekilde 1,5 derece 
veya 2 derecenin çok altında sınırlandır-
mak üzere, şirketlerin bilim temelli karbon 
azaltım hedefleri belirlemelerini ve iklim 
değişikliğiyle mücadelede aktif rol alma-
larını teşvik ediyor.  Bilim Temelli Hedefler 
Girişimi tarafından onaylanan 2030 he-
defleri doğrultusunda Arçelik 2018 baz 
yılına göre, globalde kendi operasyonla-
rından ve satın aldığı enerjiden kaynakla-
nan Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını 
%30 azaltmayı, ürünlerin kullanım fazın-
dan kaynaklanan Kapsam 3 emisyonlarını 
%15 azaltmayı hedefliyor. 

cdP iklim değişikliği 
vesu Güvenliği 
ProGramları’nda a- derecesi
Arçelik, bu yıl ayrıca dünyanın en pres-

tijli çevre girişimlerinden olan Karbon 
Saydamlık Projesi (CDP) tarafından, 
sürdürülebilirlik çalışmaları ile İklim De-
ğişikliği ve Su Güvenliği Programlarında 
“A-” derecesi ile ödüllendirildi.  2012 yı-
lından bu yana CDP İklim Programı’na 
raporlayan ve her yıl önemli başarılar 
elde eden Arçelik, 2019 yılında İklim 
Programı’nda A-, Su Programı’nda B 
derecesi almıştı. 

Arçelik Borsa İstanbul’da işlem gören 
ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında 
en iyi performans gösteren şirketlerin 
yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endek-
si’ne bu yıl 7’ncı kez girme başarısını da 
gösterdi. 

Dünyanın en büyük şirketlerinin sürdü-
rülebilirlik performanslarını değerlen-
diren Dow Jones Sürdürülebilirlik En-
deksi’nde, bu yıl ikinci kez ‘Dayanıklı Ev 
Aletleri’ kategorisinde ‘Endüstri Lideri’ 
seçilen Arçelik, Dow Jones Sürdürü-
lebilirlik Endeksi’nin ‘Gelişmekte Olan 
Piyasalar’ kategorisine 4 sene üst üste 
girme başarısını sağlayan ilk ve tek Türk 
sanayi şirketi oldu.
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“Türkiye ve birleşik krallık Arasındaki 
Ticaret Anlaşmasının İmzalanmasını 
memnuniyetle karşılıyoruz”

Brexit sürecinde Birleşik 
Krallık ve AB arasında 
Serbest Ticaret Anlaş-

ması (STA) imzalanma-
sının akabinde Türkiye 

otomotiv endüstrisi için 
kritik önem taşıyan Tür-

kiye ve Birleşik Krallık 
arasındaki ikili ticaret 

anlaşması da imzalandı. 

Ford Otosan Genel Müdürü Hay-
dar Yenigün “Türkiye ve Birleşik 
Krallık arasındaki ticari ilişkilerin 

kesintisiz yürümesine yönelik bu son 
derece önemli adımın atılmasını büyük 
memnuniyetle karşılıyoruz. Süreçteki 
gayret ve takipleri için başta Ticaret Ba-
kanımız Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakan 
Yardımcılarımız Gonca Yılmaz Batur ve 
Rıza Tuna Turagay, Genel Müdürümüz 
Hüsnü Dilemre, Genel Müdür Yardım-
cımız Atilla Bastırmacı ve Daire Baş-
kanımız Elif Yücel Gürsoy’un yanı sıra 
Birleşik Krallık (BK) Ankara Büyükelçisi 
Dominick Chilcott, BK Ticaret Komiseri 
Judith Slater ve BK Büyükelçiliği Brexit 
Görev Gücü olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ediyoruz. Anlaşma-
nın imzalanma hızının iki ülke arasındaki 

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün:

kuvvetli ekonomik bağın bir gösterge-
si olduğuna inanıyoruz. Ford ve Ford 
Otosan olarak halihazırda yüzde 10’dan 
daha fazlasını üstlendiğimiz bu ticaret 
hacminin sürdürülebilirliğinin garanti al-
tına alınması ile önümüzdeki dönemde 
ülkelerimizin refahına katkıda bulunma-
ya devam edeceğiz” dedi. 

Birleşik Krallık ve Türkiye arasında Ser-
best Ticaret Anlaşması (STA) imzalan-
masından büyük mutluluk duyduklarını 
belirten Ford Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün, Birleşik Krallığın Av-
rupa Birliği’nden ayrılmasının ardından 
ticari ilişkilerin kesintisiz devam etmesi-
nin Türk otomotiv endüstrisi için olduğu 
gibi Ford Otosan için de kritik önem ta-
şıdığını vurguladı. 

Yenigün, “Brexit süreciyle belirsizli-
ğin hakim olduğu ticari ilişkilerin, hem 
Birleşik Krallık hem Türkiye ekonomisi 
için olumlu yönde bir anlaşma ile so-
nuçlanmasını ve ticari ilişkilerin kesinti-
siz yürümesine yönelik bu son derece 
önemli adımın atılmasını büyük mem-
nuniyetle karşılıyoruz. Süreçteki takip-
leri ve gayretleri için başta Ticaret Ba-
kanımız Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakan 
Yardımcılarımız Gonca Yılmaz Batur ve 
Rıza Tuna Turagay, Genel Müdürümüz 
Hüsnü Dilemre, Genel Müdür Yardım-
cımız Atilla Bastırmacı ve Daire Baş-
kanımız Elif Yücel Gürsoy’un yanı sıra 
Birleşik Krallık (BK) Ankara Büyükelçisi 
Dominick Chilcott, BK Ticaret Komi-
seri Judith Slater ve BK Büyükelçiliği 
Brexit Görev Gücü olmak üzere iki ülke 
arasındaki Serbest Ticaret Anlaşma-
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SPESİFİK ÜRETİM 
İHTİYAÇLARINIZA
ÜSTÜN ÖLÇÜM PERFORMANSI

Gelişmiş Verimlilik Sağlar.

sı’nın hayata geçirilmesinde emeği 
geçen, katkıda bulunan herkese 
teşekkür ediyoruz. Anlaşmanın 
imzalanma hızının iki ülke arasın-
daki kuvvetli ekonomik bağın bir 
göstergesi olduğuna inanıyoruz. 
Ford ve Ford Otosan olarak haliha-
zırda yüzde 10’dan daha fazlasını 
üstlendiğimiz bu ticaret hacminin 
sürdürülebilirliğinin garanti altına 
alınması ile önümüzdeki dönem-
de ülkelerimizin refahına katkıda 
bulunmaya devam edeceğiz. Oto-
motiv sanayimizin global arenada-
ki itibarının ve rekabet avantajının 
korunması için büyük öneme sahip 
bu anlaşmayla, Birleşik Krallık ile 
olan ticaret hacminin önümüzdeki 
dönemde daha da güçlenerek bü-
yüyeceğine inanıyoruz” dedi.

“birleşik krallık ile 
otomotivdeki ticaret hacmi 
Göz ardı edilemez bir düzeyde”
Yenigün ayrıca, “Bugün Brexit kap-
samında Avrupa Birliği’nden ayrıl-
ma sürecinde olan Birleşik Krallık, 
2019 yılında 11.2 milyar dolar ile 
Almanya’nın ardından ülkemizin en 
çok ihracat yaptığı 2. pazar. İhraca-
tın lokomotifi Türk otomotiv sanayi 
için, bu ihracattan %10 pay alan 

Birleşik Krallık  kritik öneme sahip. 
2019 yılı verilerine göre, ana sanayi 
olarak Birleşik Krallığa yapılan ihra-
cat adet bazında 122.560, değer 
bazında ise 1,8 milyar USD olarak 
gerçekleşti. Diğer ülkeler üzerinden 
yapılan ihracat da dikkate alındığın-
da Türkiye’de Birleşik Krallık pazarı 
için yapılan üretimin ihracat değeri 
3 milyar USD seviyelerine yaklaştı. 
Birleşik Krallık ticari araç pazarına 
baktığımızda ise yılda yaklaşık 388 
bin adet yeni araç satışı gerçekle-
şirken, bu satışların yaklaşık 1/3’ü 
Türkiye’den ihraç edilen araçlardan 
oluşuyor ve en çok satılan ilk 10 
ticari araç içinde 1. ve 3. sırada da 
yine Türkiye’de üretilen Ford Tran-
sit model araçlar yer alıyor. Birleşik 
Krallık’ın ihracatını incelediğimizde 
ise, Türkiye, motor ihraç ettiği ülke 
sıralamasında 2. sırada, otomotiv 
ihracatında ise 5.sırada yer alıyor. 
Yıllardır süren ekonomik ve stra-
tejik iş birliği sayesinde özellikle 
otomotivde karşılıklı ticaret hacmi 
göz ardı edilemez bir düzeye ulaştı. 
Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden 
ayrılmasının ardından ticari ilişki-
lerin kesintisiz devamı bu nedenle 
son derece önemli” değerlendir-
mesinde bulundu.

www.kalipdunyasi.com.tr
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Fanuc’tan kesintisiz Teknolojiyle 
Üretimde Durmak Yok

Uzaktan servis ve analizle üretimde verimlilik ve kesintisizlik 
sağlayan FANUC Assisted Reality (FAR) teknolojisi hayata geçti. 

Pandemi döneminde güvenlik ve 
verimlilik zorluklarının giderilme-
si yönünde Endüstri 4.0 uygula-

malarını güncelleyen otomasyon lideri 
FANUC, müşterilerinin uzaktan acil ser-
vis desteği alabileceği FANUC Assisted 
Reality (FAR) teknolojisini hayata geçir-
di. Fiziki temas olmadan akıllı telefon 
veya tablet üzerinden ürün problemle-
rinin analizini sağlayan FAR teknolojisi,  
otomotiv, otomotiv yan sanayi ve gıda 
başta olmak üzere tüm lokomotif sek-
törlerde duruş maliyetlerini minimize 
ederek üretimin kesintisiz bir biçimde 
devam etmesini sağlıyor.

CNC kontrol sistemleri, Endüstriyel 
Robotlar, Robodrill (İşleme Merkezi), 

Robocut (Tel Erozyon), Roboshot (Plas-
tik Enjeksiyon) ve Robonano (Hassas 
Torna) gibi fabrika otomasyon sistem-
lerinin üretiminde dünya lideri FANUC, 
Endüstri 4.0 teknolojilerine bir yenisini 
daha ekledi. Japon devi, dünya çapında 
tüm endüstrileri tehdit eden Korona-
virüs salgınının üretim süreçlerindeki 
negatif etkisini minimize etmeyi he-
defleyen uzaktan servis hizmeti FA-
NUC Assisted Reality (FAR) teknoloji-
sini müşterilerine sundu. FAR hizmeti, 
FANUC ürünlerinin bakımıyla birlikte 
ürünlerin garanti sürelerinin arttırılması, 
7/24 telefon desteği ve yerinde servis 
gibi hizmetleri de içeriyor. “FAR,  pande-
minin ulaşımı kısıtlamasının dezavanta-
jının önüne geçerek uzaktan destekle 

arıza süresini azaltıyor ve verimliliği 
arttırırken üretimin kesintisizliğini des-
tekliyor”

FANUC ofislerinden uzakta bulunan 
veya sıkı bir üretim temposu bulunan 
firmaların talepleri doğrultusunda FAR 
teknolojisi hazırlıklarının pandemi ön-
cesine dayandığını aktaran FANUC 
Türkiye Robot Teknik Müdürü Murat 
Kısa,  pandemi ile birlikte sosyal me-
safe kurallarının oluşması, ulaşımın 
daha kısıtlı ve zor hale gelmesiyle Nisan 
2020 itibariyle hizmeti sunmaya başla-
dıklarını belirtti. Murat Kısa “FANUC As-
sisted Reality, müşterilerimizin özel bir 
ekipmana ihtiyaç duymadan uzaktan 
yardım hattımız üzerinden akıllı telefon 
veya tabletle video görüşmesi yapa-
bileceği, resim paylaşabileceği, video 
üzerinden anlık çizimler iletebileceği 



yani acil servis desteği alabileceği dijital bir sistem. 
Yardım hattımız ile müşterimizin problemini daha 
kısa sürede analiz edebiliyor ve yerinde servis hiz-
meti sağlanması gerekiyorsa parça listesini hızlıca 
oluşturabiliyoruz. Teknolojimizle 4 milyon Euro de-
ğerindeki stoklarımızda bulunan parçalarla müşte-
rimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede gideriyoruz. FAR,  
pandeminin ulaşımı kısıtlamasının dezavantajının 
önüne geçerek uzaktan destekle arıza süresini azal-
tıyor ve verimliliği arttırırken üretimin kesintisizliğini 
destekliyor” dedi. 

“servis her şeyden önce Gelir” 
Kısa, FAR teknolojisinin aynı zamanda teşhisin doğru 
yapılmasını sağlayarak ikinci kez servis ihtimalini orta-
dan kaldırdığını belitti.  “Sunmuş olduğumuz bu dijital 
servis hizmeti Endüstri 4.0 ile uyumlu olup FANUC’un 
“Service First” yani “Servis Her Şeyden Önce Gelir” 
yaklaşımını da en iyi biçimde yansıtıyor.” diyen Kısa 
“FAR, üretim kritikliği yüksek olan ve duruşa taham-
mülü olmayan otomotiv, otomotiv yan sanayi ve gıda 
başta olmak üzere tüm sektörlere uyarlanabilir bir hiz-
met. Bu hizmeti alan müşterilerimiz üretim maliyetle-
rinin çok yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak 
duruş maliyetlerini minimize etmek üzere  bize başvu-
ruyorlar.” açıklamasında bulundu.
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Savunma Sektörünün büyük 
Üreticilerinden Ermox Vıctor İle 
Üretim kapasitesini %75 Artırdı

GNC Makina ile çalışmaya başla-
dıktan sonra iş verimliliğini ar-
tıran Konya’da üretim gerçek-

leştiren Ermox, GNC makinanın Victor 
VC-P106 modeli sayesinde, günlük 200 
parçalık üretimini 350 parçaya çıkardı. 
Ermox, böylece verimliliğini yüzde 75 
oranında artırmış oldu. 

Üretim çalışmalarına 500 metrekare ka-
palı alanda başlayan Ermox, GNC Ma-
kina’nın Victor VC-P106 modeli ile kısa 
sürede büyüyerek üretimini 3000 metre-
karelik alana taşıdı. Doğru kararlarla he-
define doğru hızla yol alan Ermox, Victor 

VC-P106 sayesinde günlük kazancını 
yaklaşık olarak ikiye katladı.

az zamanda çok iş
GNC Makina’nın Victor VC-P106 mo-
deline yaptığı yatırımı iki yılda çıkaran 
Ermox, GNC’den 10 makine daha satın 
aldı. Üretim kapasitesini %75’e artıran 
Ermox yetkilileri seçimleriyle ne kadar 
doğru karar verdiklerini dile getirerek, 
“GNC Makinaları sorunsuz çalışıyor, za-
mandan tasarruf ediyoruz, üretim kapa-
sitemiz artıyor, kaliteli üretim yapıyoruz 
ve tabi ki kazanıyoruz’’ dedi. 

GNC Makina’nın uzman servis ekibinin 
hızlı çözüm üretmesinden de memnuni-
yet duyduklarını ifade eden firma yetkilisi, 
büyümeye devam edeceklerini, bu yüz-
den de GNC Makina’dan 4 makine daha 
almaya karar verdiklerini belirtti. Bundan 
sonraki yatırımlarında tamamen GNC’yi 
tercih etme yönünde karar aldıklarını söz-
lerine ekleyen firma yetkilileri, satış ve sa-
tış sonrası hizmetler açısından GNC Maki-
na’ya duydukları güveni dile getirdi. 

Sektörün ihtiyaçlarını doğru tespit ede-
rek çözüm üreten GNC Makina, Konya 
merkezli Ermox firmasına sağladıklarıy-
la üretim sektöründe dikkatleri üzerine 
çekmeyi başardı. 

Konya’da savunma sektö-
rüne üretim yapan Ermox, 

GNC Makina güvencesi 
altında bulunan, Vic-

tor’un VC-P106 modeli ile 
üretimini artırdı. Talaşlı 
imalat sanayisinin temel 

üretim araçlarından takım 
tezgâhları alanında önemli 

bir güce sahip olan GNC 
Makina’nın bu gücünden 

yararlanan Ermox, üretim 
kapasitesini %75 artırarak 
önemli bir başarı elde etti.
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2021’De Sosyal Ama 
Siber Güvende kalın! 

Bu yıl birçoğumuz yeni yılı ve ilk günlerini sevdiklerimizle sanal or-
tamda karşılıyoruz. Sosyal medya ya da görüntülü görüşmeler gibi 
iletişim teknolojilerine sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Ancak 
bu uygulamaların, düzgün kullanılmadığında büyük risk taşıdığını 
unutmamalıyız. ESET İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, 2021’e 
girerken online güvenliğimizi sağlayacak birkaç ipucu paylaşıyor. 

Zoom’a veya başka  
Görüntülü Görüşme 
Platformlarına Güvenli 

şekilde erişim sağlayın.  
İş arkadaşlarımız ve ailemizle iletişim kur-
manın başlıca yollarından biri Zoom gibi 
çeşitli görüntülü iletişim platformlarını 
kullanmaktır. Bu platformlar oldukça po-
pülerleşti ama tam da bu yüzden siber 
suçluların da hedefi haline geldi. Güven-
de olmak için, Zoom toplantısı düzen-
lerken Zoom güvenlik ayarlarını kontrol 
ettiğinizden emin olun veya güvenli gö-
rüntülü görüşme ile ilgili bilgi edinin.

• sosyal medyada kişisel bilGileri-
nizi Paylaşmadan önce iyi düşü-
nün. kiminle ne Paylaştığınızı ve 
nasıl bir etkisi olacağını tartın. 
En son ne zaman Facebook’taki ar-

kadaş listenizi gözden geçirdiniz? 
Listenizdeki herkesi gerçekten tanı-
yor musunuz? Çocuklarınızla birlikte 
yeni yıla ilişkin bir fotoğraf yüklemek 
istiyorsunuz belki, ancak bu fotoğra-
fın içerebileceği bilgileri düşündünüz 
mü? Fotoğraftaki bilgiler veya meta 
veriler, fotoğrafın çekildiği konum hak-
kında bilgi verebilir. 

• arkadaşınız yeni bir sosyal 
medya hesabı mı oluşturdu?  
bunun arkadaşınızın hesabını  
taklit eden bir hesaP  
olmadığından emin olun.
Sosyal medya hesaplarını klonlamak, 
sahtekarların dolandırma amacıyla yay-
gın olarak kullandığı bir taktiktir. Siber 
suçlu, hedefin tüm profilini kopyalar ve 
hedefin arkadaş listesindeki kişilerle 

iletişime geçmeye başlar. Hesabı taklit 
eden kişi, siber suçluların sosyal med-
ya hesabını çaldığını iddia eder; hatta 
banka hesaplarına erişim sağlayarak, 
banka hesaplarını boşaltır ve daha fazla 
para ister. Bir arkadaşınızın kendi hesa-
bına benzeyen yeni bir hesabından her-
hangi bir istek gelirse, bunun bir klon-
lama saldırısı olmadığından emin olmak 
için arkadaşınızla başka bir şekilde ileti-
şime geçerek bu durumu teyit edin.

• resmi uyGulama mağazalarını 
kullanın ve uyGulamalarınızı 
düzenli olarak Güncelleyin.
Mobil cihazınıza bir mesajlaşma platfor-
mu veya yeni bir oyun indirmeyi planlı-
yorsanız, yapmanız gereken en iyi şey, 
bu uygulamayı platformunuzun resmi 
uygulama mağazasından indirmektir. 
Alternatif veya resmi olmayan mağa-
zalar uygulamaları daha ucuza veya 
ücretsiz olarak sunabilir, ancak böyle bir 
durumda saldırılara açık hale gelebilirsi-
niz. Bu gibi mağazalardaki uygulamalar 
gerekli düzenlemelere sahip değildir ve 
sıkı onay süreçlerinden geçmemiştir. 

Yazının devamı sayfa 40’da
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• online arkadaşlıklarda,  
dolandırıcılara  
karşı dikkatli olun.
COVID-19’dan önce de oldukça po-
püler olsalar da, online arkadaşlık plat-
formları pandemiyle birlikte, diğer kişi-
lerle buluşabilmenin birkaç yolundan 
biri haline geldi. Ancak bu tür platform-
lar yoluyla biriyle buluşuyorsanız, dikkat 
etmeniz gereken şeyler var. Yeni görüş-
meye başladığınız kişi, konuşmayı baş-
ka bir mesajlaşma platformuna taşımak 
istiyor veya hızlı ilerliyorsa ve hatta para 
istemeye başladıysa, derhal şüphelen-
meye başlamalısınız. Bu kişi, kalbinizin 
ve banka hesabınızın şifresini kırabilir. 

• online oyun dolandırıcılığı 
oldukça yayGın. size Gelen  
teklif, kulağa Gerçek  
olamayacak kadar Güzel 
Görünüyorsa, mutlaka  
kontrol edin.
Online oyun, karantinadayken arkadaş-
larla iletişimde kalmak ve zaman geçir-
mek için iyi bir yol. Ancak bu yol, oyun 
düşkünlerini dolandırmak için hileler 
deneyen dolandırıcıların da favorisi. 
Diyelim ki oyun içinde bir şeye hemen 
sahip olmak istiyorsunuz, ancak bunun 
için uğraşacak sabrınız yok. Bazı oyun-
lar kısa yoldan alım yapmanızı sağlayan 
oyun içi satın alma teklifinde bulunur. 

Bu teklifin size maliyeti, ödemeyi dü-
şündüğünüzden fazlası olabilir. Dolan-
dırıcılar, ‘inanılmaz bir teklif‘ sunarak sizi 
paranızdan edebilir. Bu nedenle, bir şey 
satın almak istediğinizde mutlaka oyu-
nun resmi mağazasını kullanın.

• siber zorbalığa karşı  
dikkatli olun. ayrıca  
sakın bir zorba da olmayın.
Çocuklar kadar yetişkinler de siber zor-
balık kurbanı olabilir. Kurbansanız veya 
böyle bir duruma tanık olduysanız, asla 
sessiz kalmayın. Sesinizi duyurun! On-
line platformlar, siber zorbalığın sürekli 
olarak karşılaşılan bir sorun olduğunun 
farkında ve bu gibi davranışlarla karşı-
laşan kullanıcıların, bunu bildirmelerini 
sağlayacak araçlar bulundururlar. Böy-
le bir duruma tanık olduğunuzda, sos-
yal medyanın veya diğer platformların 
sağladığı araçları kullanabilir ve suisti-
malde bulunan kişileri bildirebilirsiniz. 
Son olarak; bu dönemde her zaman-
kinden daha hassas olabiliriz, ancak 
zorbalık hiçbir zaman kabul edilemez. 
Yorumunuzu kalabalık bir yerde yüksek 
sesle okuyamayacaksanız, o yorumu 
hiç yayınlamamanız daha iyidir. Hepi-
miz birlikte yaşamak zorundayız, bu ne-
denle online görüşmeler açık, medeni 
ve saygılı olmalıdır.
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2020 Yılında makine 
İhracatı 17,1 milyar Dolar Oldu 

İhracat ana pazarlarındaki uzun Noel 
tatiline rağmen Aralık ayında yüzde 
17,5 artış sağlayan makine sektörü, 

2020 yılını 17,1 milyar dolar ihracatla 
kapattı. Son çeyrekte büyük bir atılım 
yaparak yüzde 9 artış kaydeden sektö-
rün ihracatı, TÜİK hesaplamasına göre 
18 milyar doları aştı. Yurtdışından maki-
ne alımı yüzde 9 ile 21 arasında düşen 
Almanya, ABD ve İngiltere gibi gelişmiş 
ülkelerde, Türk makine sektörü ihracat 
düşüşünü yüzde 3’ün altında tutmayı 
başardı. Rusya ile ticari ilişkilerini güç-
lendirmeye devam eden makineciler, 
bu ülkeye ihracatını da yüzde 22 ora-
nında artırdı.  Küresel makine ticaretinin 
yaklaşık yüzde 12 düştüğü yılda, ihracat 

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) 2020 yılında Türkiye’nin 17,1 
milyar dolar makine ihraç ettiğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl 200’den 
fazla ülkeye 3,1 milyon ton mal gönderen makinecilerin en fazla 
ihracat yaptığı ülkeler her zamanki gibi Almanya, ABD ve İngiltere 
oldu. Aralık’taki yüzde 17,5 artışın da katkısıyla son çeyrekte yüzde 9 
ihracat artışı sağlayan sektörün ihracat geliri, pandemiye rağmen 
2020’de sadece yüzde 4 düştü. Yılı güçlü rakiplerinden daha verimli 
geçirdiklerine dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı 
Kutlu Karavelioğlu, “Küresel beklentilerin, sektörümüzün 2021 yılı 
performansını destekleyici nitelikte olduğunu düşünüyorum” dedi.

düşüşünü yüzde 4 seviyesinde tutabil-
mesinin Türkiye’nin küresel rekabet gü-
cünü bir kez daha ispat ettiğine işaret 
eden Makine İhracatçıları Birliği Başkanı 
Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi:

“Dünya makine ihracatının arttığı yıllarda 
tüm rakiplerimizden daha hızlı artış sağ-
ladığımız gibi, küresel ticaretin daraldığı 
bu yıl da ihracat düşüşünü daha sınır-
lı tutmayı başardık. Giderek yükselen 
teknoloji seviyemiz ve rekabetçi fiyat-
larımızın da desteğiyle düşüşü yüzde 4 
seviyesinde durdurabildik. Pandemi dö-
neminde makine ithalatı milyarlarca do-
lar azalan Almanya, ABD ve İngiltere gibi 
en güçlü olduğumuz pazarlarda ciddi bir 

kayıp yaşamayarak vazgeçilmez bir ima-
latçı olduğumuzu da kanıtladık. Karan-
tina dönemindeki bağlantılarımızın ne-
ticesinde bu üç ülkeye ihracatımız son 
çeyrekte yüzde 21 arttı. Tüm dünyada 
KOBİ’lerin krizler karşındaki esneklikleri-
ni ve çevikliklerini test eden bir süreç ya-
şandı. AB’deki makine imalatçısı KOBİ’ler 
felç olurken biz birçok büyük ekonomide 
pazar payımızı artırdık.”

“makine sektörü 
en hızlı toParlanan 
birkaç ülkeden biriyiz”
Aşı çalışmalarında beklenen başarı sağ-
lanırsa dünya mal ticaretinin baz etkisi 
ve hızlı artan emtia fiyatları sayesinde 
yüzde 10 kadar büyüyebileceğine fakat 
dış ticarette tonaj olarak önceki yıl se-
viyesine ulaşmanın bu yıl mümkün gö-
rünmediğine dikkat çeken Karavelioğlu 
şunları söyledi: “Küresel likidite bolluğu 
ve dünyadaki düşük faiz oranları, bu yıl 
başta verimlilik artırıcı modernizasyon 
projeleri olmak üzere yeni makine ya-
tırımlarına katkı sağlayacaktır. ABD’de 
korumacı politikaların sınırlanması ve 
yeşil ekonomiye geçiş yönündeki bek-
lentiler de mevcut makine parklarının 
yenilenmesini hızlandıracaktır. Küresel 
beklentilerin, sektörümüzün 2021 yılı 
performansını destekleyici nitelikte ol-
duğunu düşünüyorum.”

Karavelioğlu makine üretiminin dünya 
genelinde yüzde 5 daraldığı yılda Türk 
makine sanayisinin yüzde 7 üretim artı-
şı sağlamasının büyük bir ivme yakalan-
dığının işareti olduğuna vurgu yaparak, 
“Küresel makine ve teçhizat yatırımları-
nın salgın öncesi seviyesine gelecek yıl 
ortasında ulaşacağı tahminleri henüz 
iyileştirilmedi. Fakat ne olursa olsun, biz 
belirsizliklerin hakim olacağı bu süreci 
de önemli kazanımlarla geçireceğiz ve 
ihracat performansımızla rakiplerimiz-
den ayrışmaya devam edeceğiz” dedi. 

Yazının devamı sayfa 44’de
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“makine imalatçıları  
büyük bir alkışı hak ediyor”
Makine sektöründe kapasite kullanım 
oranının yıl içinde yüzde 50 seviye-
lerine kadar düştüğünü ancak son iki 
çeyrekte yaşanan toparlama ile KKO’yu 
yüzde 72’ye kadar çıkardıklarını belir-
ten Karavelioğlu şunları söyledi: “Kamu 
planlarında odak ve pilot sektör olma-
mıza rağmen mücbir sebep kapsamına 
alınmamış olmamız birçok kişiye şaşır-
tıcı gelmiş olsa da biz firmalarımızın bu 
yönde bir talebi olmadığını biliyorduk. 
Sektörel anketlere göre, bu yönde bek-
lentisi olan firmalarımızın sadece yüzde 
21 civarında olduğunu görüyorduk. Fir-
maların bu yönde talebinin olmamasını 
sektörümüzün kendi gücünü iyi bilme-
sinin bir işareti olarak yorumlamalıyız.”

Sektörel beklentinin vergi erteleme-
lerinden yararlanmak değil, kontratlı 
işlerdeki gecikmelerden, sipariş iptalle-
rinden, ceza ve yasaklanmalardan hu-
kuken korunabilmeye yönelik olduğuna 
dikkat çeken Karavelioğlu, “Bunun bazı 
sıkıntılarını yaşıyor olmakla birlikte, şim-
di İstikrar Kalkanı Programı’na destek 
veren sektörlerden biri olmanın konforu 
içindeyiz. Verimsiz bir dönem geçirmiş 
olsak da nitelikli personelimizi korumayı 
bildik, sanayimizin, tarımımızın, alt yapı 
ve hizmet sektörlerimizin ihtiyaçlarını 
aksatmadan yerine getirdik. En zorlu 
koşullar altında dahi Türkiye’nin toplam 
ihracatı içindeki payımızı artırarak yüzde 
11’e yaklaştırdık. Makine imalatçıları bü-
yük bir alkışı hak ediyor” dedi.

“mevzuat 11. kalkınma 
Planı ile uyumlu hale Getirilmeli”
Orta teknolojili makinelerin önde gelen 
imalatçısı Çin’in hızla toparlanıp; AB, 
ABD ve Japonya’nın imalatlarının yüz-
de 10-15 arasında düştüğü 2020’de 
üretimini yüzde 4 artırmasından ve tüm 
korumacı tedbirlere rağmen ihracat-
taki payını büyütmesinden çıkarılacak 
önemli dersler olduğunu belirten Ka-
ravelioğlu şunları söyledi: “Makinecile-
rimiz 2020’nin en az hasarla geçirile-

bilmesi için mücadele ederken, Türkiye 
ilk 11 ayda 25,2 milyar dolarlık makine 
ithal etti. İmalatçılarımızın senelerce 
çalışarak 5,5 milyar dolar seviyesine 
indirdiği makine dış ticaret açığı bu yıl 
ikiye katlandı. Asya ülkelerinden maki-
ne ithalatımız 11 ay içinde yüzde 39,5 
yükseldi. Bu yöneliş, önümüzdeki yıllar-
da bu makinelerin servis ve yedek par-
çaları için de ciddi paralar harcayacağı-
mız anlamına geliyor. Sanayimizin, Uzak 
Doğu’nun dampingli ve finansman des-
tekli mallarına gösterdiği aşırı ilgiyi hem 
sürdürülemez hem de vahim bir kaynak 
israfı olarak görüyoruz. Makinelerimizin 
yüzde 65’inden fazlasını ithal eden ge-
lişmiş ülkeler artık zamanında teslimat, 
güven ve kaliteyi öncelik olarak belirle-
mişken Türkiye’deki yatırımcıların bun-
ları görmezden gelmesinin yanlışlığına 
dikkat çekiyoruz.”

Türkiye’de tüm dünyanın parmakla gös-
terdiği, fiyat ve kalitede bir makine sektö-
rü varken son 10 yılda 298 milyar dolarlık 
makine ithal edilip, 149 milyar dolar açık 
verildiğine dikkat çeken Karavelioğlu 
sözlerini şöyle tamamladı:
 
“Bir sanayici için ülkesinde üretilen bir 
makineyi kullanmak doğal ve gurur ve-
rici bir tercih olmalı. İthalatın alabildiğine 
artmasının sebebi sadece ucuzluğa ya 
da finansman olanaklarına bağlana-
maz. Makineler Türkiye’nin ihracatında 
olduğu gibi ithalatında da ikinci büyük 
kalemdir. Bu çelişkili durumu gidermek 
ve artan iç talepte yerli makine payını 
en azından korumak için tedbirlerimizi 
sıkılaştırmalıyız. Gerek Yatırım Teşvik 
mevzuatımızın gerekse kamu alımları ve 
KÖİ projelerinin 11. Kalkınma Planı’nın 
yerli makineleri önceleyen hükümlerine 
uygun hale getirilmesini öncelikle talep 
ediyoruz. Önümüzde yerli imalatçıları-
mızı korumamız gereken çok zorlu iki 
sene varken ve rakiplerimiz korumacı 
politikalarını sürdürürken İlave Gümrük 
Vergilerinde nihai ürün ithalatını kolay-
laştırıcı indirimler yapılması için henüz 
erken olduğunu düşünüyoruz.”
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Çelik Sektöründe
kalitenin Diğer Adı bÖHLER

Nesillerdir çelik sektöründe elde ettiği başarılarla kalitenin diğer adı 
olan Böhler, her zaman daha iyiye ulaşma arzusuyla faaliyetlerini 
sürdürüyor. Bu sayımızda Voestalpine bünyesindeki Böhler Türkiye 
Satış Pazarlama Direktörü Can Tulgarer ile söyleşi gerçekleştirdik.

Can tulgarer, bize  
kendinizi tanıtır mısınız?
1979 Bursa doğumluyum. Ma-

kine mühendisliği mezunuyum. Mezun 
olduktan sonra dil eğitimimi İngiltere’de 
tamamladım. İş hayatıma otomotiv sek-
töründe Tear1 ola rak adlandırılan yan sa-
nayilerde proje departmanlarında mühen-
dis – yönetici olarak başladım. Bu süreçte 
Bilgi Üniver sitesinde MBA aldım. Oerlikon 
Balzers firmasında çalıştığım yıllarda sa-
tış tecrübesine sahip oldum. Daha sonra 
Voestalpine bün yesinde yer alan Böhler 
takım çelikle rinde önce Bölge Satış Müdü-
rü daha sonra Bursa Şube Müdürü görev-
lerinde bulundum. Şu anda Böhler Türkiye 
Satış Pazar lama Direktörlüğü pozisyonun-
da görevime devam ediyorum. Evli ve bir 
kız çocuk babasıyım.

böhler firmasından
bahseder misiniz?
Bugün BÖHLER Türkiye’de 50 yılı aşkın 
faaliyetini sürdürmekte,  kaliteli takım çeli-
ği, yüksek hız çeliği ve özel çelikler, BÖH-
LER markasıyla eşanlamlı hale gelmiş bu-
lunmakta. Dolayısıyla da “Teknik” olarak 

içeriği güçlü, bu kadar tanınmış bir marka-
dan beklentiler de bir o kadar yüksek du-
rumdadır. Bu sorumluluk bizi işimiz daha 
iyi yapma yollunda dinamik tutmakta. 

böhler global bir firma olarak 
kaç ülkede faaliyet gösteriyor?
Firmamız dünya üzerinde 50 ülkede faa-
liyet göstermektedir. Bu da bize elbette 
global oyuncular ile yapılmış çalışmaları 
ve oldukça geniş bir database ulaşma im-

kanı sağlıyor. Bizim bugün ilk kez karşılaş-
tığımız sorunlar daha önce çözülmüş ve 
çözümü ile birlikte karşımıza çıkabiliyor. 
Yıllar içerisinde edindiğimiz know-how’ ı 
müşterilerimiz ile buluşturabiliyoruz. 

böhler ürünleri 
hakkında bilgi verir misiniz?
BÖHLER çelikleri, günlük ihtiyaçlarımıza ait 
üretilen her türlü ürün ve üretim alanında 
kullanılmaktadır. Örneğin bunlardan sade-
ce bir kaçı; kesici takım sanayi, bıçak sana-
yisi, yüksek basınç döküm parçaları, plastik 
kalıp üretimi, gıda sanayi, kesme, bükme ve 
delme gibi işlemleridir. Bunu alanlar dışında 
döküm ve özel malzemelerin üretiminde, 
havacılık sanayi, türbin üretimi, enerji kaza-
nımı, tıbbi ürünler ve medikal sektörü,  cam 
endüstrisi,  petrol ve doğalgaz endüstrisin-
de de kilit rolleri üstlenmektedir. 

 Ürün gamımız şu şekilde;
• Takım Çelikleri 
• Sıcak İş takım çelikleri
• Soğuk İş takım çelikleri
• Plastik Kalıp Çelikleri
• HSS - Yüksek Hız Çelikleri
• Toz Metalürjik Malzemeler
• Özel Çelikler
• Paslanmaz Çelikler
• Valf Çelikleri
• Cam Endüstrisi için paslanmaz çelikler
•Havacılık Endüstrisi için özel çelikler
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Yolluk girişi karşısında kalan bölgede 
1000 baskı sonrası yapışma ve aşınma
problemi yaşanmaktaydı. (1,2343 ESR 
ve farklı yüzey kaplamaları) 

BÖHLER W360 ISOBLOCK ile 40K baskı 
sonrası aşınma ve yapışma problemine 
rastlanmamıştır. (W360 ISOBLOCK)

• Petrol ve doğalgaz Endüstrisi için özel 
çelikler
• İnconel alaşımları
• Sac ve Plakalar

böhlerin satış politikasından 
bahseder misiniz?
BÖHLER markası, şirket kültürün ken-
disine ve çalışanına yerleştirdiği bilinçle 
müşterisine sadece malzeme satan bir 
şirket olmak yerine kendileri ile çözüm 
ortağı olmayı tercih etmiştir. Farklı sek-
törlerin beklentilerini yerli ve yabancı 
uzman ekibi ile birlikte çözüme kavuş-
turmuştur. Müşterisini dinleyen anla-
maya çalışan kısacası müşteri odaklı 
olmayı merkezine yerleştirmiştir. 

bize bir örnek verebilir misiniz?
Bu çözüm ortağı tanımına en uygun 
partnerlerimizden biri olan ve AL Enjek-
siyon alanında ürettiği parçalar ile kendi 
alanın Türkiye de ve dünyada önemli 
aktörlerinden olan Kırpart firmasının 
Dökümhane Müdürü Kemal Atamay’ın 
görüşleri ve değerlendirmeleri şu şe-
kilde; 1998 Yılında KIRAÇA grup bün-
yesinde motor komponentleri alanında 
üretim faaliyetlerine başlayan Kırpart 
2003 yılında alüminyum döküm prosesi 
yatırımını hayata geçirmiştir.

2020 Yılına gelindiğinde ise Kırpart, Av-
rupa’daki otomotiv sektörünün ihtiyacı 
olan kaliteli ve uygun maliyetli alumin-
yum enjeksiyon döküm komponentle-
rin üretiminde çözüm ortağı olmuştur.
Çok hızlı gelişen ve rekabetin dinamik-
lerinin her gün daha zorlayıcı hale gel-
diği bu sektörde, üretimin kalbinde bu-

lunan kalıbın dizaynı ve özellikle uygun 
çelik seçimi projenin akibetinde be-
lirleyici olmaktadır. Firma bünyesinde 
yapılan çalışmalar sürecinde  pek çok 
markadan çelik ve bu çeliklere farklı ısıl 
işlemler, yüzey kaplamaları denenmiştir.

Çözüm ortağımız BOHLER ile yürütülen 
çalışmalarda, parça geometrileri ve ka-
lıp dizaynları incelenerek sürekli iyileş-
tirme kapsamında en uygun çelikler ve 
ısıl işlemler kararlaştırılmaktadır.Bu ça-
lışmalar sayesinde ortalama 25K baskı 
olan ilk bakım periyodumuz 50K baskı-
ya ulaşmış ve akabinde kalıba garanti 
edilen ömrü boyunca uygulanan bakım 

faaliyetleri de %50 oranında iyileştiril-
miştir. Kalıp çalışma koşullarına uygun 
olarak seçilen, yüksek performanslı bu 
çelikler sayesinde, çelik yüzeylerinde 
oluşan aşınma, yapışma, çatlak ve kop-
maların erken dönemde oluşumu ta-
mamen ortadan kaldırılmıştır. Böylece 
parça yüzeyinde oluşan keskin  ve sivri 
yapılı kusurlar oluşmamış, bu hatalara 
işçilik harcanmamış ve çelik bakımı için 
duruşlar/masraflar oluşmamıştır. 

Duruşların azaltılması ile OEE rakam-
larında iyileşme elde edilmiş, termal 
iletkenliği yüksek çeliklerin seçimi ile 
çevrim süreleri kısaltılmış, böylece yeni 
projeler için yatırıma gerek kalmaksizin 
kapasite yaratılmıştır.

türkiye’de çelik satışı dışında yaptı-
ğınız başka hizmetleriniz var mı? 
Çok uzun yıllardır Çelik ve ısıl işlem 
birlikte hizmet veriyoruz. Yakın bir ge-
lecekte grup şirketimiz olan Eifeler Co-
ating ile kaplama hizmeti de vermeye 
başlayacağız. Müşterilerimizin özel is-
teklerini de bu süreçte yerine getirme-
ye çalışıyoruz. (Kovan, İşleme…vs) 

20K Baskı sonrası termal çatlaklar ve 
kopmalar nedeniyle bakım yapılmak 
zorunda kaldığımız 1.2343 ESR çelik.

50K Baskı sonrası üretime devam 
eden  BÖHLER W350 ISOBLOCK.
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Sanayi ve Teknoloji bakanı Varank, 
Ford Otosan’ın kocaeli’deki Yeni 
Yatırım Çalışmalarını Yerinde İnceledi 
ve Elektrikli Araç Yatırımlarını 
Çalışanlardan Dinledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, Kocaeli Valisi Sed-
dar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir 

Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ford 
Otosan’ın Kocaeli Fabrikaları’nı ziyaret 
ederek, şirketin geçtiğimiz ay Cumhur-
başkanlığı tarafından açıklanan teşvik 
kararı kapsamında planlanan 20,5 milyar 
TL tutarındaki yeni yatırım öngörüsü ile 
2022 yılı itibarıyla devreye alınacak yeni 
nesil araç üretimi ve Batarya Montaj 
Fabrikası ile ilgili gelişmelere yönelik bil-
gi aldı. Bakan Varank, Şarj Edilebilir Hibrit 
Elektrikli Araçlar (PHEV) Atölyesini ziya-
ret ederken, yaklaşık 2 bin 300 kadına 
istihdam sağlayan Ford Otosan’ın ‘İş’te 
Eşitlik’ kapsamında kadın çalışan sayısı-
nı artırmaya yönelik yapmış olduğu pro-
jelerden övgüyle bahsederek yetkilileri 
tebrik etti.

varank: “Proje türkiye’nin  
Global arenadaki  
rekabet Gücünü artıracak”
Tüm dünyada otomotiv sektöründe 

elektrikli araç devrimi yaşandığına dikkat 
çeken Bakan Varank, “Otomotiv sektö-
rünün lider üreticilerinden olan Ford Oto-
san’ın gelecek nesil ticari araç ve batarya 
üretimine ilişkin aldığı yeni yatırım kararı 
ülkemizin ekonomisine çok önemli bir 
ilave katma değer sağlayacak. Bu yatırım 
ile dünyadaki trendlere uygun olarak tam 
elektrikli araçlar ve bunların bataryaları 
Kocaeli’de üretilecek. Bu sayede ülke-
mizin elektrikli araç üretiminde önemli 
bir merkez olmasına katkı sağlanacak. 
Bu yatırım Türkiye’ye duyulan güvenin bir 
göstergesidir. Ülkemizin nitelikli istihda-
mına ve otomotiv sanayi ekosistemine 
itici bir güç olacak yatırımlar ile global 
arenadaki rekabet gücümüz daha da 
artacak” değerlendirmelerinde bulundu.

yeniGün: “yeni yatırım 
Planı kaPsamında kadın 
çalışanlarımızın 
sayısını artıracağız”
Otomotiv sanayinin dönüşümüne ön-
cülük etmek üzere yeni nesil ticari araç 
yatırımlarına devam ettiklerini ifade 
eden Ford Otosan Genel Müdürü Hay-
dar Yenigün ise şöyle konuştu: “Ford 
Otosan olarak, 60 yıldır gerçekleştir-
diğimiz yatırımlarla bugün, ticari araç-
ta Ford’un Avrupa’nın en büyük üretim 
üssü haline geldik. Bu yatırım netice-
sinde Türk otomotiv sektöründe teda-
rikçilerimiz ve tüm ekosistemle dolaylı 
olarak 18 bin kişilik yeni istihdam im-
kanı sağlamış olacağız. Ford Otosan 
olarak, ayrıca eşit temsiliyetin olmadığı 
otomotiv sektöründe kadın işgücünü 
artırmak yönünde bir hedefimiz var. 
“İş’te Eşitlik” anlayışı ile kadın çalışan-
ların iş hayatına katılımı başta olmak 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Ford Otosan’ın 

önümüzdeki dönemde gerçek-
leştireceği uzun dönemli yatırı-
ma ilişkin incelemelerde bulun-
mak üzere Ford Otosan Kocaeli 
Fabrikaları’nı ziyaret etti. ‘İş’te 

Eşitlik’ anlayışıyla hareket eden 
ve otomotiv sektöründe kadın 

çalışan sayısını artırmak hede-
fiyle faaliyet gösteren Ford Oto-

san’da, Bakan Varank, elektrikli 
araçlar konusundaki çalışma-
ları ve yeni yatırım planlarını 

mühendis, teknisyen ve saha 
çalışanı kadınlardan dinledi.
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üzere iş hayatında fırsat eşitliğini tüm 
sektöre yaymayı amaçlıyoruz. Türki-
ye otomotiv sektörünün kadın çalışan 
istihdamında lider şirketi olarak, yeni 
yatırım planlarımız kapsamında da üre-
timde tesislerimizde kadınların sayısını 
artırmak ve yönetim kadrolarında eşit 
temsiliyeti desteklemek hedefiyle ça-
lışmalarımıza devam ediyoruz.”

iş’te eşitlik’ anlayışıyla
kadın çalışanlara 
yönelik fırsatlar sunuluyor 
Yaklaşık 12 bin kişilik istihdama sahip, 
otomotiv sektöründe kadın istihdamı 
lideri olan Ford Otosan’da toplam ça-
lışanların 2 bin 300’ü kadınlardan olu-
şuyor. Kadın çalışanlar, mühendislik, 
teknisyenlik ve sahadaki çeşitli pozis-
yonlar dahil olmak üzere birçok kritik 
süreçte görev alıyor. 

Kadın istihdamını her alanda arttırmayı 
hedefleyen Ford Otosan, farklı alan-
larda yeteneklerini geliştirmek isteyen 
kadın adaylara ücretsiz eğitimlerle katkı 
sunuyor. Yanı sıra, Ford Otosan üretim 

tesislerinde çalışan kadınları kapsayan 
gelişim programları ile kadın çalışanla-
rın gelişimlerine katkıda bulunmayı ve 
atama/terfi süreçlerinde kadın adayla-
rın eşit temsiliyette olmasını hedefliyor. 

Ford Otosan, değer zincirindeki tüm te-
darikçilerinde toplumsal cinsiyet eşitli-

ği konusunda farkındalık yaratmak için 
çalışmalarına devam ediyor. AÇEV iş 
birliği ile tedarikçilerin kendi iç eğitim-
lerini tamamlamaları sonucunda 30 bin 
kişiye dokunan Ford Otosan, 3 yıl bo-
yunca tedarikçilerindeki kadın çalışan 
sayısında önemli bir artış kaydetmeyi 
de başardı. 
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Plastik Ayıklama Tesisi Açtı

TOMRA ve Borealis, ileri teknolojiyle donatılmış tüketici kaynaklı 
plastik atık ayıklama ve gelişmiş mekanik geri dönüşüm tesisini açtı.

TOMRA ve Borealis, Almanya’nın 
Lahnstein şehrindeki gelişmiş 
mekanik geri dönüşüm demo 

tesisini faaliyete geçirdi. Tesis, eşsiz so-
nuçlar hedeflenerek oluşturulan kimya 
ve teknoloji ortaklığı sonucunda kuruldu.

TOMRA Başkan Yardımcısı ve Döngü-
sel Ekonomi Başkanı Volker Rehrmann, 
konuyla ilgili olarak açıklamada bulu-
narak; “Bu tesis, pazarda gerçekten 
önemli bir etki yaratmak üzere değer 
zincirindeki kilit oyuncular bir araya 
geldiğinde nelerin yapılabileceğini gös-
teren sürecin yalnızca başlangıcı. Yeni 
Döngüsel Ekonomi Bölümünü henüz 
sunduğumuz bu günlerde, atık yöne-
timinin ve bunun gibi önemli projele-
rin sürdürülebilir bir gelecek yolunda 
çok büyük bir rol oynayacağı açık. Geri 

dönüştürülebilir polimer atıklar söz ko-
nusu olduğunda, en gelişmiş mekanik 
geri dönüşüm tesislerinden birini hiz-
mete sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu 
tesis, döngüsel ekonomiye dönüşümü 
hızlandıracağımız önümüzdeki yıllar-
da önemli bir unsur haline gelecek. Bu 
öncü projenin parçası olmak bizler için 
oldukça heyecan verici,” diye belirtti. 

Borealis Poliolefin, İnovasyon ve Tek-
noloji, Döngüsel Ekonomi Çözümleri 
Başkan Yardımcısı Lucrèce Foufopou-
los ise şunları söyledi: “Bu tesis, Borea-
lis tarafından kurulan, plastik döngüsel-
lik alanında iş birliği yoluyla inovasyon 
gerçekleştirmeyi amaçlayan EverMin-
ds™ platformunun ilkelerini bir araya 
getiriyor. Marka sahipleri ve dönüştürü-
cüleri için son derece zorlu uygulama-

lara uygun birinci sınıf geri dönüştürül-
müş malzeme sunmak, Borealis’in daha 
döngüsel bir plastik ekonomisi geliştir-
me alanına en yeni katkısıdır. Hayat iler-
lemeyi gerektiriyor; biz de iş birliği yo-
luyla daha sürdürülebilir bir gelecek için 
bazı şeyleri yeniden tasarlıyoruz.” 

Tesisin işletilmesi, TOMRA, Borealis ve 
Zimmerman’ın ortak bir girişimi. Tesisin 
ticari başarısından sorumlu olan Bore-
alis, inovasyon, geri dönüşüm ve bileş-
tirme alanındaki uzmanlığı ve bilgi biriki-
miyle katkıda bulunuyor. Benzer şekilde 
TOMRA da teknoloji tabanlı çözümler 
sağlayıcısı olarak katkıda sağlıyor ve 
sunduğu kanıtlanmış uzmanlık, var olan 
süreç ve pazar bilgi birikimi sayesinde 
gelişmiş toplama ve ayıklama sistemle-
riyle döngüsel ekonomiyi etkinleştiriyor. 
Plastikler de dahil çeşitli atık türlerinin 
ayıklanması alanında deneyimli bir atık 
yönetimi şirketi olan Zimmerman, tesi-
sin başarıyla faaliyet göstermesinden 
ve ürün kalitesinden sorumlu oluyor. 

Son teknolojiyle donatılan tesis, hem 
sert hem de esnek evsel atıkları işliyor. 
Tesis, mevcut pek çok geri dönüşüm te-
sisin aksine, otomotiv ve tüketim ürün-
leri gibi çeşitli sektörlerdeki zorlu plastik 
uygulamalarında kullanılması gerekli ge-
lişmiş çözümleri üretecek. Borcycle™ 
M dereceli bu geri dönüştürülmüş po-
limerler, yüksek saflık, düşük koku, yük-
sek ürün tutarlılığı ve açık renk fraksiyon-
ları ile değer zinciri genelindeki müşteri 
kalite gerekliliklerini karşılayacak.  

Bu demo tesisin amacı, marka sahip-
lerinin ve dönüştürücülerinin son de-
rece zorlu uygulamalarında kullanım 
için yeterliliğini tespit edebilecekleri, 
onaylayabilecekleri, uygunluğunu

Yazının devamı sayfa 52’de
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kanıtlayabilecekleri malzemeler üret-
mek. Sağlanacak teknik başarı, ticari 
ölçekte gelişmiş bir geri dönüşüm tesi-
sinin temelini atacak.  

Procter & Gamble (P&G) Ar-Ge Ambalaj 
Sürdürülebilirliği Teknik Direktörü Gian 
De Belder, konu ile ilgili açıklamasında; 
“ P&G’de daha güçlü bir döngüsel eko-
nomi yaratmak için ‘gelecekteki hayatı’ 
düşünerek ambalaj üretiyoruz. Sektö-

rün bu vizyona katkıda bulunabilmesi 
için yüksek kalitede geri dönüştürül-
müş plastik arzını artırmalıyız. TOMRA 
ve Borealis’in benimsediği yenilikçi 
yaklaşım, markalarımız için mevcut 
PCR maddelerinin hem niteliğinde hem 
de niceliğinde bir sıçrama gerçekleştir-
me potansiyeline işaret ediyor ve geri 
dönüştürülmemiş plastik kullanımımızı 
2030 yılında %50 oranında ya da yıllık 
300 kiloton ölçeğinde azaltma hede-

fimize ulaşmamıza katkıda bulunuyor. 
Malzeme üzerinde gerçekleştirilen ilk 
testler, büyük umut vaat ediyor” şeklin-
de belirtti. 

Henkel Uluslararası Ambalaj Teknolojisi 
Ev Bakım Direktörü Thorsten Leopold 
ise şu yorumda bulundu: “Henkel olarak 
fosil bazlı geri dönüştürülmemiş plastik 
kullanımını, 2025’e kadar %50 oranın-
da azaltmak istiyoruz. Örneğin bunun 
için global olarak geri dönüştürülmüş 
plastiklerin payını %30’un üzerine artı-
racağız. Daha döngüsel ambalajla ilgili 
önemli zorluklardan biri, bizim markala-
rımızda ambalaj olarak kullanılabilecek 
yüksek kalitede geri dönüştürülmüş 
plastik bulunamaması. Dolayısıyla bu 
projenin, mekanik geri dönüşümü yeni 
bir seviyeye çıkarma tutkusuyla, başa-
rısını kanıtlamış üç uzmanı değer zinci-
rinde bir araya getirmesi bizi çok heye-
canlandırıyor.” 
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İkmİb, kimya Sektörüne Yatırım 
Yapmak İsteyenlere Pusula Olacak

Kimya sektörünün çatı kuruluşu İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), kimyada ithalatı frenle-
yecek ve cari açığın azalmasında etkin rol oynayacak önemli bir 
sektörel rapora imza attı. “Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli 
Ürünler Raporu” ile kimya alanında en fazla ithal edilen 157 ürün 
kategorisini mercek altına alan İKMİB, yerli üretim hamlesi bekle-
yen 103 stratejik ürün alanını belirledi. 

Kimya alanında hammadde ve ara 
mamullerdeki yüzde 70 dışa ba-
ğımlılığı ciddi boyutlarda azaltacak 

yeni bir yatırım projeksiyonu sunan İKMİB, 
Türk kimya sanayine güç katacak öncelikli 
ürünlerin yerli olarak üretilmesiyle top-
lamda 20,7 milyar dolarlık ithalatın önüne 
geçileceğini öngörüyor. Türkiye’nin en 
fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü 
olan kimya, yüksek katma değerli ürünler-
le kilogram başına düşen ihracat bedelini 
artırmayı ve cari açığı azaltmayı hedefliyor.

Dünya ekonomisi ve küresel ticaret, Co-
vid-19 pandemisinin gölgesinde zorlu 
bir yılı geride bırakırken, kimya sektörü 
2020 yılını 18,3 milyar dolarlık ihracat ile 
tamamlayarak Türkiye’nin en fazla ihracat 
gerçekleştiren ikinci sektörü oldu. Ham-
madde ve ara mamullerde yüzde 70 ora-
nında ithalata bağımlığını sürdüren kimya 
sektörü, 2020 yılı Ocak-Kasım dönemin-

de 57,54 milyar dolar değerinde ithalat 
gerçekleştirdi. TÜİK verilerine göre 2020 
yılı Ocak-Kasım döneminde kimya sektö-
ründe toplam ithalat 57,54 milyar dolar 
olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı 
karşılama oranı ise yüzde 36,2 oldu. 

Sektörün çatı platformu İKMİB, tüm bu 
veriler ışığında Türk kimya sektörünün en 
fazla ithal ettiği hammadde ve ara mamul-
leri mercek altına alan stratejik bir çalış-
maya imza atarak “Türk Kimya Sektörü Ya-
tırım Öncelikli Ürünler Raporu”nu hazırladı. 
Kimya sektörünün uluslararası ticarette 
rekabet üstünlüğü kazanmasını hedefle-
yen ve bu alandaki dış ticaret açığının yeni 
bir yerli üretim yatırımı hamlesiyle aşıla-
cağını analiz eden İKMİB, kimya alanında 
en fazla ithal edilen 157 ürün kategorisi 
ile yerli üretim hamlesi bekleyen öncelikli 
103 stratejik ürün alanını belirledi. Türk 
Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler 

Raporu’nda, 2019 yılında ithalat değeri 
50 milyon doların üzerinde olan 157 adet 
kimyasal ürün grubu öne çıkarken, söz 
konusu ürün gruplarının 2019 yılı toplam 
ihracatının 13,01 milyar dolar, toplam it-
halatının 62,21 milyar dolar ve dış ticaret 
açığının ise 49,2 milyar dolar olduğu göze 
çarpıyor. Yapılan değerlendirmeler ve sek-
törün önde gelen temsilcilerinden alınan 
görüşler doğrultusunda, bu 157 ürün gru-
bundan 103 tanesine yatırımda öncelik 
verilmesi gerektiği belirtilirken, bu alanda 
İthalat Rejimindeki V listesinde yer alan 53 
ürün grubu olduğuna dikkat çekiliyor. Hem 
sektör hem de cari açık açısından önemli 
bir ithalat yükü getiren bu 103 ürün grubu-
na yapılacak yeni stratejik üretim yatırım-
larıyla birlikte toplamda 20,7 milyar dolarlık 
ithalatın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sektöre ilişkin 2020 yılının ilk 11 aylık 
döneminde genel ithalat rakamı, mineral 
yağlar ve yakıtlara ilişkin ürün grubundan 
ayrıştırıldığında ithalatın 31,37 milyar do-
lar olduğu belirtilirken, ihracatın ithalatı 
karşılama oranının ise yüzde 53’e yük-
seldiği görülüyor. Dolayısıyla sektörde it-
halatı azaltarak, cari açığın kapanmasına 
destek olacak yeni ve akılcı yatırımlara 
öncelik verilmesi hayati önem taşıyor. 
Kimya alanındaki teşviklerin artırılması 
da, sektörün gelişimi ve büyümesi açı-
sından itici güç olacak.

Pelister: “yerli üretim ile  
ekonomiye yaklaşık 21 milyar  
dolar katma değer sağlayabiliriz”
Kimya sektöründe üretim için en fazla it-
hal edilen hammadde ve ara mamuller ile 
bu alandaki ihracatın dış ticarete ve eko-
nomiye olan etkilerini ele alan kapsamlı 
bir sektörel rapor hazırladıklarını belirten 
İKMİB Başkanı Adil Pelister, “Hammadde-
de yüzde 70 oranında dışa bağımlı olan 
kimya sektörümüzde ithalatı frenleyecek, 
ekonomiye yaklaşık 21 milyar dolarlık 
katma değer sağlayarak ülkemizin ortak 
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sorunu olan cari açığın düşmesine katkı 
sunacak kritik bir rapor hazırladık. Türk 
Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler 
raporumuzda, 2019 yılında 50 milyon 
dolar üzerinde ithalatı yapılan kimyevi 
ürünleri inceledik. 157 ürün kategorisini 
mercek altına aldık ve yerli üretim ham-
lesi bekleyen 103 stratejik ürün alanını 
belirledik. Plastikler ve mamulleri sektö-
rümüzde 41, organik kimyasallar sektörü-
müzde 22, mineral yakıtlar, mineral yağlar 
ve ürünler sektörümüzde 20, eczacılık 
ürünleri sektörümüzde 14, muhtelif kim-
yasal maddeler sektörümüzde 11, boya, 
vernik, mürekkep ve müstahzarları sek-
törümüzde 10, uçucu yağlar, kozmetik-
ler ve sabun sektörümüzde 10, kauçuk, 
kauçuk eşya sektörümüzde 8, gübreler 
sektörümüzde 7, anorganik kimyasallar 
sektörümüzde 5, yıkama müstahzarları 
sektörümüzde 5, yapıştırıcılar, tutkallar, 
enzimler sektörümüzde 3 ve fotoğraf-
çılık ve sinemacılıkta kullanılan ürünler 
sektörümüzde ise 1 olmak üzere toplam 
157 adet ürün grubuna ulaştık. Birliğimiz-
ce yapılan değerlendirmeler ve Yönetim 
Kurulumuz, alt komite üyelerimiz ve sek-
törümüzün önde gelen temsilcilerinden 
alınan görüşler doğrultusunda, bu 157 
ürün grubundan 103 tanesinin yatırıma 
uygun ve gerekli olduğu değerlendirildi. 

Ayrıca bu grubun içerisindeki 53 ürün de, 
belirli koşulları sağlamak suretiyle ithalat 
rejimindeki V sayılı listede yer alıyor. Yani 
gerek Türkiye’de gerekse AB üyesi 28 ül-
kede üretimi az ya da hiç olmayan bu tip 
ürünlere “yüzde 0’a kadar” gümrük vergisi 
uygulanıyor. Türk kimya sektörümüzün ve 
sanayimizin bu ürünlere yönelik yatırımla-
rıyla birlikte ihracattaki rekabet gücümüzü 
artıracağımızı düşünüyoruz” dedi. 

Pelister: “nitelikli ve yüksek  
katma değerli üretim ile ihracatta 
çıtayı yükseltmeyi hedefliyoruz”
2019 yılı verilerine göre, 103 ürün grubu-
nun ithalat değerinin 20 milyar 715 mil-
yon dolar iken ihracat değerinin 3 milyar 
29 milyon dolar olduğunu ve 17 milyar 
685 milyon dolarlık dış ticaret açığı ver-
diğini kaydeden Pelister, “Yatırım yapıl-
masını tavsiye ettiğimiz 103 ürün grubu, 
kimya sektörümüzün ithalatının yüzde 
28,47’sini oluşturuyor ve Türkiye’nin ge-
nel ithalatının da yüzde 9,85’ini teşkil edi-
yor.  Raporumuzda mercek altına aldığı-
mız bu öncelikli ürünlerin önemli bir kısmı 
sektörümüzün hammadde ve ara mamul 
girdisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu 103 
ürün grubundan ithalat değeri en yüksek 
olan ilk 10 ürün grubunda polipropilen, 
dozlandırılmış-ambalajlanmış ilaçlar ve 

bağışıklık ürünleri, tereflatik asit, üre, po-
lietilen, pvc polivinil klorür, özel işleme 
tabi tutalacak hafif yağlar ve müstahzar-
ları, kan ürünleri ve bu sayılan ürünlerin 
çeşitleri gibi ithalat bedeli bir hayli yük-
sek hammadde ve ara mamuller bulu-
nuyor. Dolayısıyla bu ürünlerin Türkiye’de 
üretilmesi ile kimya sektörümüzün dışa 
bağımlılık oranı büyük ölçüde azalacak. 
Sanayi yatırımına uygun olan öncelikli 
ürünlere yapılacak stratejik yatırımlarla 
birlikte kimya sektörümüzün ihracatı ve 
kilogram başına düşen ihracat bedeli 
daha da yükselecek. Böylece yüksek 
katma değerli kimyevi mamuller ile sek-
törümüz dünya kimya ihracatından aldığı 
payı da artıracaktır” şeklinde konuştu. 

Pelister: “Pandemi  
döneminde türkiye’nin  
ihtiyaçlarına öncelik verdik”
Kimya sektörünün 2020 yılını değerlen-
diren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil 
Pelister, “Türk kimya sektörü, 16 alt sek-
törüyle birlikte ülke sanayisine yön veren 
tüm üretim alanlarına hammadde veya 
yarı mamul veren lokomotif bir sektör. Tüm 
dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pande-
misinin Mart 2020’den itibaren ülkemizde 
de görülmesi üzerine beklenmedik bir de-
ğişim yaşadık. Covid-19 küresel salgını, 
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üretimden tüketime bütün ekonomik zinci-
ri olumsuz etkiledi. Pandeminin ilk aylarında 
ülkemizdeki acil ihtiyaçların karşılanması 
amacı ile bazı medikal, kozmetik ve kimyevi 
maddelerin ihracatına kısıtlama getirildi. Bu 
kısıtlamaların kaldırılmasında İKMİB olarak 
önemli bir katkımız oldu. Ayrıca koronavi-
rüsün ülkemizde görülmeye başlaması ile 
birlikte kolonya ve dezenfektan ürünlerinde 
yaşanan yoğun talep sebebiyle bu ürünle-
rin üretiminde etil alkol sıkıntısı oluşmuştu. 
Yine İKMİB olarak ilgili devlet kurumlarımız 
nezdinde yürüttüğümüz görüşmeler ve 
girişimler neticesinde, bu sorunun da kısa 
sürede çözüme kavuşturulmasını sağladık. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin üretim se-
ferberliği kapsamında, 100 bin litre dezen-
fektanı TİM adına Sağlık Bakanlığımıza ve 
hastanelerimize teslim ettik. İKMİB olarak 
da Çapa Hastanesi, Cerrahpaşa Hastanesi 
ve Türk Kızılay’a dezenfektan desteği sağ-
ladık. Bununla birlikte sağlık çalışanlarımızın 
virüse maruz kalma riskini azaltacak, yüz 
koruyucu sağlık siperi ihtiyacını karşılamak 
üzere Plastik Sanayicileri Derneği (PAG-
DER) iş birliği ile 100 bin sağlık siperini Sağ-
lık Bakanlığımıza, 3 bin sağlık siperini Gebze 
Devlet Hastanesi’ne ve 10 bin sağlık siperi-
ni Türk Kızılayı’na teslim ettik” dedi.

Pelister: “dijital dönüşüm ile 
kimyada ilklere imza attık”
İKMİB olarak dijital dönüşümde öncülük 
ederek birçok ilke imza attıklarını dile ge-

tiren Pelister, “Türkiye’nin dijital ihracatta 
ilk sektörel sanal ticaret heyetini ve ihra-
catta ilk dijital ödül törenini gerçekleştir-
dik. Nisan ayında ihracatta ciddi bir geri-
leme yaşanırken tüm sektörler arasında 
en fazla ihracat yapan sektör olarak ilk 
sıraya çıktık. Kimya sektörümüzde bazı 
alt sektörlerimizde talepte azalış olurken, 
medikal, ilaç, dezenfektan, kolonya, sa-
bun gibi ürünleri barındıran bazı sektör-
lerimizde talep artışı oldu. Özellikle hijyen 
ve temizlik, medikal ürünler, tek kullanımlık 
plastikler, ambalaj gibi ürünleri üreten alt 
sektörlerimiz üretimlerine ara verme-
di. Dolayısıyla bu durum sektörümüzün 
daha az etkilenmesini sağladı. Yaz başı 
umutlandık. Vakalar azalmıştı. Fakat son-
bahar ile birlikte yeniden vakalar artma-
ya başladı. Tüm zorlu koşullara rağmen, 
sektörümüz 2020 yılında yapmış olduğu 
18,3 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye’nin 
en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sek-
törü konumunu korumayı başardı. 2019 
yılına göre ihracatımızda yüzde 11,32’lik 
bir kayıp oldu. Ancak pandemi dolayısıyla 
küresel ekonomi ve ticarette yaşanan da-
ralmayı göz önünde bulundurduğumuzda 
bu kaybı normal olarak karşılıyoruz. 2020 
yılı ilk üç çeyrek verilerine göre dünyada 
kimya sektörü ihracatı yüzde 23,1 azalır-
ken, Türk kimya sektörü ihracatı sadece 
yüzde 4,6 azaldı. Sektörümüzün dünya 
ihracatındaki payı ise yükseldi ve yüzde 
0,7 oldu. Sektörümüz petro kimya ala-
nında küresel enerji ihtiyacı azalmasına 
bağlı olarak ihracat düşüşü yaşasa da 
plastik, kozmetik, ilaç, medikal ve temiz-
lik maddeleri başta olmak üzere diğer alt 
sektörlerinde ise nispi bir artış kaydetti. 
En çok ihracat yaptığımız alt sektörümüz 
plastikler ve mamulleri oldu. En çok artış 
olan sektörümüz ise yüzde 46,61 artış 
oranı ile muhtelif kimyasal maddeler sek-
törümüz oldu. En çok ihracat yaptığımız ilk 
on ülke ise Irak, Almanya, Hollanda, ABD, 
İtalya, İngiltere, İspanya, İsrail, Romanya ve 
Belçika olarak sıralandı. Pandemiye rağ-
men ABD’ye olan kimya ihracatımız yüzde 
12,73, İngiltere ve Belçika’ya ihracatımız 
yüzde 20’nin üzerinde, Almanya’ya yüzde 
5,50, İsrail ve Romanya’ya ise yüzde 14’ün 
üzerinde arttı” değerlendirmesini yaptı.

“2021 yılı için kimya  
sektörü ihracat hedefimiz 
20,6 milyar dolar”
2021 yılında aşılamayla birlikte ekono-
milerin kademeli olarak toparlanmasını 
beklediklerini ifade eden Pelister, “Ancak 
pandemi belirsizliğini hala koruyor. Özellikle 
ihracat açısından AB ülkeleri başta olmak 
üzere diğer ülkelerin de pandemiyle mü-
cadelesi ihracatımızın da seyrine etki ede-
cektir. Burada riski minimize edebilmek için 
pazar çeşitliliğini artırmak gerekiyor. Kimya 
sektörümüz ise bu konuda her ay en fazla 
ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla 27 sektör 
arasında birinci çıkıyor. 2021 yılında da ABD, 
Çin, Rusya, Hindistan ve Meksika başta ol-
mak üzere Ticaret Bakanlığımızın belirlediği 
17 hedef ülkeye öncelik vereceğiz. Diğer 
yandan hükümetimizin ekonomi ve hukuk 
alanında yapacağı reformlar ile yatırım or-
tamının iyileştirilmesi hem yurt içi hem yurt 
dışından gelecek yatırımcılarımız açısından 
çok önemli. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
programında da öncelik verilen kimya sek-
törümüzde yeni yatırımların artacağına ina-
nıyoruz. Bununla birlikte teknoloji, sermaye 
ve kaynak yoğun olan sektörümüzün katma 
değerli üretim yapısına geçmesi için ihtiyacı 
olan Ar-Ge çalışmalarına destek sağlamak 
amacıyla Birliğimizin “Kimya Teknoloji Mer-
kezi” (KTM) kurma çalışmaları da devam edi-
yor. İhtiyaç analizini tamamladığımız KTM’nin 
önümüzdeki dönemde fizibilite çalışma-
larına başlayacağız. Yıl sonunda merkezin 
kurulum adımlarının atılmasını planlıyoruz. 
İKMİB olarak 2021 yılında yapacağımız fuar 
milli katılım organizasyonları, sanal ticaret 
heyeti ve alım heyeti faaliyetleri ile yarışma-
ların yanı sıra kimya sektörümüz açısından 
gündemimizde olan diğer konular arasında 
Kimya Sanayi Şurası, Avrupa Yeşil Mutaba-
kat projesi, AB REACH’e uyum kapsamında 
ülkemizde uygulanan Kimyasalların Kaydı, 
Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hak-
kında Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği) çer-
çevesinde kimyasalların kaydının yapılması, 
BREXIT sonucu UK-REACH’e ayrıca uyum 
sağlanması ve Türk kozmetik Sektörü Çin 
e-ticaret pazarına giriş projesi de yer alıyor. 
Bu kapsamda ihracatta 20,6 milyar dolar 
üzerine çıkmak için tüm gayretimizle çalış-
maya devam edeceğiz.”
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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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