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BAŞKANDAN M. Uğur KOCAOĞLU
TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Türkdöküm okurları,

ülkemiz ve sektörümüz için çok hareketli geçen, önemli gelişmelerin yaşandığı 2016 yılının son sayısında 

sizlerle buluşurken, yaklaşan yeni yılın ülkemize huzur ve bereket getirmesini dileyerek başlamak istiyorum.

2016’nın son çeyreğinde metalurji sektörünün en önemli buluşmalarından biri haline gelen ankiros ve turk-

cast fuarlarını büyük bir heyecan ile yaşadık. yurt içi ve dışından katılımcıların beklentilerini karşıladıklarını 

umuyorum. Büyüyen sektörümüzün tüm paydaşlarının uluslararası boyutta bir araya gelmesi türk misafirper-

verliği ve sıcak ilişkilerin yakından yaşanması sektörümüzün geleceğine de yatırım olarak değerlendirilmelidir. 

kongre açılışımıza katılan tC Bilim sanayi ve teknoloji Bakanımız sayın Faruk öZlü ile yaptığımız ziyaretlerde 

sektörümüzü daha yakından tanıtma fırsatı yakaladık. sayın Bakanımız yaptığı konuşmada da döküm sektörü-

nün stratejik öneminin altını çizerek özellikle ar- ge ve katma değeri yüksek alanları hedef gösterdi.

Fuarlar esnasında gerçekleşen Döküm kongremizin, beklediğimizin üzerinde ilgi görerek hedeflerine ulaşmış 

olmasının mutluluğunu yaşadım. katkılarınızın devamı ile coğrafyamızın bu alandaki en önemli etkinliğinin 

devam edeceğine inanarak etkinliklerimize sponsor olan tedarikçi firmalarımıza bir kez daha teşekkürlerimi 

iletiyorum. 

Dergimizin ilerleyen sayfalarında amerikan Dökümcüler Derneği yayını modern Casting tarafından yapı-

lan Dünya döküm üretimi değerlendirmesini bulacaksınız. 2015 yılı dünya üretim miktarlarından önceki yıla 

göre yüzde 0,5 oranında büyüme ile toplam 104 milyon ton döküm üretilmiş. Dünya sıralamasında onbirin-

ci, avrupa’da ise toplam döküm üretiminde almanya ve İtalya’dan sonra 3. sırada yer almaktayız. ancak 

avrupa’da demir grubu dökümde büyümenin durduğunu izlemekteyiz.

kasım ayının sonunda avrupa Döküm Dernekleri Birliği CaeF’in olağanüstü genel kuruluna katılarak aB ül-

kelerindeki sektör gelişmeleri ve CaeF’in yeni yapılanma planlarına katkıda bulunduk. avrupalı meslektaşları-

mızın da konjonktürel gelişmelerden bizlerden çok da farklı etkilenmediklerini gözlemledim. Benzer sorunları 

hepimiz yaşamaktayız. çevre, İş sağlığı, yeni işgücü yaratılmasındaki sıkıntılar bazı sektörlerdeki durağanlık, 

yatırım yapmadaki iştahsızlık, jeopolitik risklerin yükselmesi tüm aB sanayicileri için gündem olmuş durumda. 

ancak ülkemiz dinamiklerinin daha hareketli olduğunu düşünmekteyim.

yılın son sayısında tüm üyelerimize, tedarikçilerimize, meslektaşlarımıza 2017 yılının huzur, sağlık, başarı ve 

mutluluk getirmesini diliyorum. 

son söz olarak ülkemizde iç ve dış mihraklar tarafından yaratılmak istenen huzursuzluk 

atmosferinin en kısa zamanda ortadan kalmasını, sulh ve huzurun tekrar hakim olma-

sını dilerken, terör eylemlerinde ve ülkemizin güvenliği için görevleri başından şehit 

olan vatandaşlarımıza tanrıdan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla.
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 Amerikan Dökümcüler Birliği AFS 50. Dünya 
Döküm Üretim rakamlarını açıkladı. 2015 

Dünya Toplam Döküm Üretimi geçtiğimiz yıla 
göre seviyesini korudu. Türkiye 1 milyon 

850 bin ton üretime sahip.

2015 Dünya Döküm 
Rakamları Açıklandı

İÇİNDEKİLER ARALIK ’16

52 Üyelerden
Çukurova Kimya 42. Yılında

54 Fuar 
Hannover Messe 2017

78 Hammadde
TÜDÖKSAD Hammadde 
Fiyat Endeksi

58 Makale

70 Makale

82 Üye Listesi
TÜDÖKSAD Üye Listesi

Dünya Döküm

42
türk döküm sektörünün sorunlarını çözmek ve sektörü tek çatı altında toplamak amacıyla 1976 yılında 

kurulan türkiye Döküm sanayicileri Derneği 40.yılını kutluyor.

TÜDÖKSAD 40. Yılını Kutluyor

40.yıl

ARAŞTIRMA

10 Dernekten Haberler
TÜDÖKSAD Akademi Seminerine 
Yoğun İlgi

14 Kongre
Döküm Kongresi Sektör Paydaşlarını 
Bir Araya Getirdi. 

TÜDÖKSAD Etkinlikleri Göz Doldurdu

48 Haber
IMMC 2016’ya 294 Bildiri Sunuldu 

EFSİAD CE Semineri Düzenledi

73.Dünya Döküm Kongresi Polonya’da

22 CAeF
CAEF’ten Önemli Kararlar

Kullanılmış 
Döküm Kumlarının 
Kompostlama Tekniği 
İle Geri Kazanımı 
Üzerine AB Projesi
kullanılmış döküm kumlarının farklı alanlarda 

kullanılabilirliğinin tespiti ile hem dökümcüler 

için bir atık kalemi olmaktan çıkacak olması 

hem de sanayiye tekrar kazandırılması tüm 

paydaşlara büyük katkı sağlayacak.

Dergimizdeki yazılar kaynak 
gösterilerek kısmen veya 
tamamen yayınlanabilir.
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global metalurji sektörünün en önemli 

buluşma noktalarından biri olan ankİRos/

annoFeR/tuRkCast Fuarları 29 eylül-01 

ekim 2016 tarihleri arasında Hannover 

messe ankiros Fuarcılık organizasyonu ile 

İstanbul tüyap Fuar ve kongre merkezi’nde 

gerçekleşti.

30 Fuar
Metalurji Dünyasının Buluşma Noktası; 
Ankiros/Annofer/Turkcast Ardından

Dökümhane Su Modeli II ile Demir 
Türbülans Analizi: Gelişmiş Test 
Çalışması

Küresel Grafitli Dökme Demirlerde 
Sık Görülen Genel Metalurjik Yapı 
Hatalarının Gözden Geçirilmesi 
Nedenleri ve Çözüm Önerileri 
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AKADEMİ

TÜDÖKSAD 
Akademi Seminerlerine 
Yoğun İlgi
TÜDÖKSAD akademi tarafından gerçekleştirilen eğitim ve seminer etkinlikleri, 
sektöre değer katmaya devam ediyor. Ankiros/Annofer/Turkcast fuarları ve 
8.Uluslararası Döküm Kongresi sonrasında dört ayrı eğitim semineri yapıldı. Bursa 
- Orhangazi Componenta fabrikasında  “nDT-Tahribatsız Muayene Testleri ve İlgili 
Standartlar semineri, TÜDÖKSAD Genel Merkezi’nde “Kuru Buz İle Model-Kalıp-
Maça Sandığı Temizleme Teknolojisi semineri, İstanbul Pendik / Divan İstanbul Asia 
Otel’de “Dökme Demirde Termal Analiz Uygulamaları semineri, İstanbul Marriott 
Hotel Şişli’de ise  Metalürjik Döküm Hataları ve Alınabilecek Önlemler
 semineri düzenlendi. 

T
ürkiye Döküm sanayicileri Derneği, üyeleri-

nin çalışanlarını döküm teknolojisi konusun-

da yetkin kılmak amacıyla kurduğu tüDök-

saD akademi 2016 dördüncü dönem eğitimlerine 

devam etti. 

TAhRİbATSız MUAyEnE TESTLERİ vE 

İLGİLİ STAnDARTLAR 

25 ekim 2016 tarihinde Componenta Bursa - or-

hangazi fabrikasında nDt-tahribatsız muayene 

testleri ve İlgili standartlar konulu bir seminer dü-

zenlendi. moderatörlüğünü seyfi Değirmenci’nin 

yaptığı seminerde ankalİte firması genel müdürü 

ertuğrul yılmaz (nDt level ııı expert) ve Compo-

nenta ar-ge müdürü Bülent şirin tahribatsız mu-

ayenede kullanılan standartları anlattı.  seminer 

sonunda işletme içinde tahribatsız muayene ile 

ilgili pratik uygulamalar gerçekleştirildi.  tahribat-

sız muayene test yöntemleri katılımcılar ile birlikte 

örnekler üzerinde uygulandı. eğitim seminerine 15 

firmadan 36 kişi katıldı.  

KURU bUz İLE MODEL-KALıp-MAçA 

SAnDıĞı TEMİzLEME TEKnOLOjİSİ 

tüDöksaD akademi 2016 dördüncü dönem eği-

tim seminerlerinden ikincisi 8 kasım 2016 tarihin-

de tüDöksaD genel merkezi’nde “kuru Buz İle 

model-kalıp-maça sandığı temizleme teknolojisi” 

konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. 

seminerde akat çevre teknolojileri firması Cold-

Jet almanya ekibinden ahmet erdoğan kuru buz 

teknolojisi hakkında katılımcıları bilgilendirerek so-

rularını cevapladı. toplantı seyfi Değirmenci mode-

ratörlüğünde gerçekleştirildi. 

Seminer 
sonunda 
işletme içinde 
tahribatsız 
muayene ile 
ilgili pratik 
uygulamalar

SEMİnER SOnUnDA İşLETME 

İçİnDE TAhRİbATSız MUAyEnE 

İLE İLGİLİ pRATİK UyGULAMALAR 

GERçEKLEşTİRİLDİ. 

 TAhRİbATSız MUAyEnE TEST 

yÖnTEMLERİ KATıLıMCıLAR İLE 

bİRLİKTE ÖRnEKLER ÜzERİnDE 

UyGULAnDı. EĞİTİM 

SEMİnERİnE 15 fİRMADAn

 36 Kİşİ KATıLDı



12 13 ı ARALIK 2016  ı ARALIK 2016

M e t a l u r j i E n d ü s t r i s i A . Ş .

AKMETAL’DEN
YENİ NESİL
HURDA

ALERİT
YENİ NESİL HURDA İLE KÖTÜ
SÜRPRİZLERLE KARŞILAŞMAZSINIZ

İNDÜKSİYON OCAĞINDA HER
ANALİZİ YAPABİLİRSİNİZ

KAZANCINIZ BU KADARLA DA
BİTMİYOR!

�

�

Lloyd onaylı dökümhaneden analiz
sertifikalı,

Şarj numaralarıyla izlenebilirlik sağlayan,

Talaşlar ve besleyiciler geri kazanılır

Kirli ve analizi karışık hurdalara son veren,
İstenilen kimyasal analizde ve hedefe uygun,
İstenildiğinde Hidrojen, Azot ve Oksijen
ölçümü imkanı sunan,

İstediğiniz ölçü ve ağırlıkta .

0,020 - 0,10 içeriğinde %C,
% S < 0,003 seviyelerinde,
Hidrojen, Azot ve Oksijen gibi gazlardan
arındırılmış yüksek saflıkta çelik,
İstenildiğinde %N: 0,0050 seviyelerine
çekilebilir ya da
Özel alaşımlandırma ile %N: 0,0100 - 0,2500
seviyelerine çıkarılabilir,
Böylece azotlu alyaj kullanımına son verir.

Siparişiniz 1 haftada kapınızda
Alyaj sarfiyatınızı azaltır
Stok maliyeti yok
Yerden tasarruf sağlar

Enerji ve zaman tasarrufu sağlar
Nem ve sıvı ihtiva etmez
Max. 100 kg’lık salkımlar halinde yükleme
kolaylığı ve
Hemen ergitilip döküme hazır Alerit külçeler

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Yeni Nesil Hurda

Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.

No : 236, 34959 Tuzla-Istanbul

Tel : 0 (216) 593 03 80 - Fax : 0 (216) 593 03 82

info@akmetal.com
www.akmetal.com

HEMEN SİPARİŞ İÇİN

DÖKME DEMİRDE TERMAL 

AnALİz UyGULAMALARı 

türkiye Döküm sanayicileri Derneği 2016 yılı eği-

tim ve seminer aktiviteleri hız kesmedi. Dördüncü 

dönem üçüncü eğitim semineri gelen talepler doğ-

rultusunda 22 kasım 2016 tarihinde  İstanbul Pen-

dik / Divan otel’de “Dökme Demirde termal analiz 

uygulamaları” konulu bir seminerle devam etti.  

Heraeus electro-nite sponsorluğunda düzen-

lenen eğitime almanya’dan katılan Wolfgang Ba-

umgard termal analiz prensipleri, ilgili uygulamalar 

ve dikkat edilmesi gereken hususları örnekleriyle 

beraber katılımcılar ile paylaştı. gün boyu devam 

eden seminere 22 firmadan 45 kişi katıldı. ayrıca 

İtü, oDDü, yıldız teknik, marmara ve İstanbul üni-

versitelerinden akademisyenler de eğitime katılım 

gösterdi. seyfi Değirmenci moderatörlüğünde ger-

çekleştirilen “Dökme Demirde termal analiz uy-

gulamaları semineri katılımcıların sorularıyla renkli 

geçti. 

METALÜRjİK DÖKÜM hATALARı vE 

ALınAbİLECEK ÖnLEMLER

tüDöksaD akademi 2016 eğitimlerinin sonuncu-

su 20 aralık 2016 tarihinde marriott Hotel şişli’de 

gerçekleşti. metalurjik Döküm Hataları ve alınabile-

cek önlemler seminerinde günay Danışmanlık’tan 

yaylalı günay ve Componenta’dan Bülent şirin, 

metalürjik döküm hatalarının detaylarını, kök ne-

denlerini, alınabilecek önlemleri örnekleriyle bera-

ber katılımcılarla paylaştılar. seyfi Değirmenci’nin 

moderatörlüğünde gerçekleşen metalurjik Döküm 

Hataları ve alınabilecek önlemler seminer gün 

boyu devam etti.  tüm eğitimlerden sonra katılıcı-

lara sertifika verildi.  

Seminer 
sonunda 
işletme içinde 
tahribatsız 
muayene ile 
ilgili pratik 
uygulamalar

BÜYÜTEÇ

45
gün boyu devam eden seminere 

22 firmadan 45 kişi katıldı. ayrıca 

İTÜ, ODDÜ, Yıldız Teknik, Marmara 

ve İstanbul üniversitelerinden 

akademisyenler de eğitime katılım 

gösterdi.

METALURjİK DÖKÜM 

hATALARı vE 

ALınAbİLECEK ÖnLEMLER 

SEMİnERİnDE GÜnAy 

DAnışMAnLıK’TAn 

yAyLALı GÜnAy vE 

COMpOnEnTA’DAn 

bÜLEnT şİRİn, METALÜRjıK 

DÖKÜM hATALARının 

DETAyLARını pAyLAşTı. 

EĞİTİME yAKLAşıK 

100 Kİşİ KATıLDı

AKADEMİ
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KONGRE

Döküm sektörü ile ilgili farklı alanlardaki çalışmalara dair bilgi ve deneyimlerin 
katılımcılara aktarılmasını ve sorunların tartışılmasını sağlayan 8.Uluslararası Döküm 
Kongresi, yarattığı sinerji ve döküm sektörü paydaşlarını aynı platformda bir araya 
getirmesi ile ilgi odağı olmayı sürdürdü. 

Döküm Kongresi Sektör 
Paydaşlarını Bir Araya Getirdi

T
ürkiye Döküm sanayicileri Derneği tü-

DöksaD tarafından organize edilen 8. 

uluslararası Döküm kongresi 29 eylül - 1 

ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü 

tüyaP kongre ve Fuar merkezi’nde tuRkCast 

Fuarı 7. Hol’de gerçekleştirildi. Bilim teknoloji ve 

sanayi Bakanı Faruk özlü’nün katılımıyla açılışı 

yapılan kongrede tüDöksaD yönetim kuru-

lu Başkanı uğur kocaoğlu, alman Dökümcüler 

Birliği Başkanı Dr. erwin Flender ve tüDöksaD 

akademi yürütme kurulu Başkanı seyfi Değir-

menci bir konuşma yaptı.  2012 ve 2014 yıllarında 

gerçekleştirilen etkinliklere benzer olarak fuar 

alanında ziyaretçilere açık olarak gerçekleştiri-

len kongrede, oturumlar sırasında alınan istatis-

tiki kayda göre 253 delege kongreye katıldı. 48 

sözlü bildiri ile geçmiş yıllara kıyasla daha fazla 

firmanın katıldığı kongrede ana oturum başlıkla-

rı sektörün talepleri ve öngörüleri doğrultusun-

da; Döküm sektöründe Rekabet gücü, Döküm 

teknolojileri Demir-çelik, Döküm teknolojileri 

Demir Dışı, Döküm teknolojileri kalıp, Döküm 

sektöründe yazılım ve teknoloji, Döküm sektö-

ründe İnovasyon olarak gerçekleştirildi. yabancı 

katılımcıların da yoğun ilgi gösterdiği kongrede 

17 bildirinin 10 farklı ülke temsilcisi firma tarafın-

dan sunulmuş olması kongrenin uluslararası kim-

liğini ve sektörün ortak paydalarını öne çıkardı. 

oturum başına izleyici ortalaması ise 27,64 olarak 

belirlendi. ayrıca sektör için gelişen teknolojilere 

uyum konusunda verimli bir paylaşım ve analiz 

noktası haline gelen kongrenin, fuar alanında yer 

alması fuar katılımcısı firmalar ve fuar ziyaretçileri 

bİLİM TEKnOLOjİ vE SAnAyİ 

bAKAnı fARUK ÖzLÜ’nÜn 

KATıLıMıyLA AçıLışı yApıLAn 

KOnGREDE TÜDÖKSAD 

yÖnETİM KURULU bAşKAnı 

UĞUR KOCAOĞLU, ALMAn 

DÖKÜMCÜLER bİRLİĞİ 

bAşKAnı DR. ERwın 

fLEnDER vE TÜDÖKSAD 

AKADEMİ yÜRÜTME KURULU 

bAşKAnı SEyfİ DEĞİRMEnCİ 

bİR KOnUşMA yApTı.  

TÜDÖKSAD
Yönetim 
Kurulu Başkanı
Uğur Kocaoğlu

Bilim 
Teknoloji 

ve Sanayi 
Bakanı 

Faruk Özlü

için de renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl tüDöksaD akademi çatışı altında “türk 

Döküm sektöründe sürdürülebilir Büyüme” tema-

sıyla organize edilen 8. uluslararası Döküm kong-

resi, döküm sektörüne dair akademik, teknolojik, 

ekonomik ve yönetsel birikimin katılımcılarla pay-

laşılması hedefini gerçekleştirerek tüm paydaşları 

bir araya getirdi.

8’inci uluslararası Döküm kongresi’nde dö-

küm sektöründe verimlilik, maliyet ve enerji, 

mühendislik ve kalite, dökümhane prosesleri ve 

online proses kontrolü, döküm malzemelerin-

deki gelişmeler, yönetim ve pazarlama, basınçlı 

döküm prosesleri, çevre, iş sağlığı ve güvenliği 

döküm sektörünün geleceği ve rekabet gücü, 

döküm sektöründe yazılım ile insan kaynakları 
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ve mühendislerin eğitimi konuları; Döküm sek-

töründe Rekabet gücü, Döküm teknolojileri De-

mir-çelik, Döküm teknolojileri Demir Dışı, Döküm 

teknolojileri kalıp, Döküm sektöründe yazılım ve 

teknoloji, Döküm sektöründe İnovasyon başlıklı 

oturumla ele alındı. 

8.uluslararası Döküm kongresi sonrasında de-

ğerlendirmelerde bulunan tüDöksaD akademi 

komite Başkanı seyfi Değirmenci, sektör paydaş-

larına iyi bir öğrenme, paylaşma, tartışma plat-

formu sağlayan Döküm kongresi’nin, işletmeler 

arasında dil ve yöntem birliği sağladığını söyledi.  

“sürdürülebilir Büyüme” adı altında yapılan son 

kongreye hem bildiri hem de takip konusunda 

katılımın kendilerini sevindirdiğini belirten seyfi 

Değirmenci, toplam sekiz ana oturumda sunulan 

48 bildirinin ve pratikte yapılan tartışmaların sek-

töre önemli katkılar ve bilgi paylaşımı sağladığını 

vurguladı. 

 “TÜRK DÖKÜM SEKTÖRÜnDE 

SÜRDÜRÜLEbİLİR bÜyÜME” 

TEMASıyLA ORGAnİzE 

EDİLEn 8. ULUSLARARASı 

DÖKÜM KOnGRESİ’nDE, 

DÖKÜM SEKTÖRÜnE DAİR 

AKADEMİK, TEKnOLOjİK, 

EKOnOMİK vE 

yÖnETSEL bİRİKİMLER 

KATıLıMCıLARLA pAyLAşıLDı.
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T
üDöksaD tarafından organize edilen 8. 

uluslararası Döküm kongresi 29 eylül – 1 

ekim 2016 tarihleri arasında ankıRos/an-

noFeR/tuRkCast 2016 Fuarı ile eşzamanlı olarak 

İstanbul tüyap kongre ve Fuar merkezi’nin 7. ho-

lünde “türk Döküm sektöründe sürdürülebilir Bü-

yüme” teması ile gerçekleştirilerek sektörün gele-

cek dönemi adına planları ele alındı. Bu yıl üçüncü 

kez fuar alanında ziyaretçilere açık şekilde gerçek-

leştirilen kongreye 253 delege katıldı.

kongreye etkinlikler ve yarışmalar damga vurdu 

TÜDÖKSAD Etkinlikleri
Göz Doldurdu
8. Uluslararası Döküm Kongresi kapsamında gerçekleştirilen Bülent Demirağ Bronz 
Döküm Heykel Sergisi, Cevdet Usta ile Döküm Yapıyoruz ve 4. Dökümün Fotoğrafları 
Sergisi fuar ve kongre süresince yoğun ilgi gördü.

2.TÜDÖKSAD çEvRE 

yARışMASı’nA bU yıL 

AKDAş DÖKÜM, AKMETAL, 

ATİK METAL, CEvhER jAnT, 

COMpOnEnTA, EKU fREn, 

ERKUnT SAnAyİ vE hİSAR 

çELİK bAşvURU yApMışTı. 

kongre kapsamında birtakım sanatsal faaliyetler 

de yapıldı. kongrenin önemli bir sanat etkinliği Bü-

lent Demirağ Bronz Döküm Heykel sergisi, Cevdet 

usta ile Döküm yapıyoruz ve 4.Döküm’ün Fotoğ-

rafları sergisi fuar ve kongre süresince yoğun ilgi 

gördü. yine 2.tüDöksaD çevre yarışması Poster 

sunumu etkinlikler çerçevesinde yerini aldı. 

TÜDÖKSAD 2.çEvRE yARışMASı
türkiye’de döküm sektörünün uluslararası stan-

dartlar ve mevzuatlara göre sürdürülebilir büyüme-

sini sağlamak, çevre yönetimini desteklemek ve 

çevre yönetimi uygulamalarında fark yaratan nite-

likli tesisleri ödüllendirmek amacıyla ilki 2014 yılın-

da yapılan tüDöksaD çevre yarışması’nın ikincisi 

bu yıl yapıldı. 

2.tüDöksaD çevre yarışması’na bu yıl akdaş 

Döküm, akmetal, atik metal, Cevher Jant, Com-

ponenta, eku Fren, erkunt sanayi ve Hisar çelik 

başvuru yapmıştı. toplanan başvuru dosyaları ne-

ticesinde temmuz ve ağustos aylarında, belirlenen 

değerlendirme ekipleri saha ziyaretlerinde buluna-

rak hazırladıkları değerlendirme raporlarını iletti. 

Değerlendirme ekibinin verdiği oyların toplamın-

da en yüksek oyu akdaş Döküm alarak 2.çevre 

yarışması’nın birincilik ödülünü aldı. yarışmanın ga-

libine ödül 29 eylül tarihinde 8. uluslararası Döküm 

kongresi açılışında taktim edildi. 

Kongreye 
etkinlikler ve 
yarışmalar 
damga vurdu 
Kongre 
kapsamında 
birtakım 
sanatsal 
faaliyetler de 
yapıldı. 
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DÖKÜM vE SAnAT
önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da “Döküm ve 

sanat” etkinlikleri yapıldı. “Bülent Demirağ’ın Bronz 

Döküm Heykel sergisinde onlarca sanat eseri hey-

kel sergilendi, sergi ziyaretçilerden yoğun ilgi gör-

dü. aBD, Hollanda, İngiltere, İsviçre ve türkiye’de 

özel koleksiyonlarda eserleri bulunan Bülent De-

mirağ Bronz Heykel sergisi fuar süresince ziyaret 

edilebildi. 

yine tüDöksaD sergi alanında bu yıl bir ilk 

yaşandı, “Cevdet usta ile Döküm yapıyoruz” belki 

de fuarın en yoğun ilgi gösterilen, en dikkat çekici 

etkinliğiydi. ınductotherm’in küçük tip indüksiyon 

ocağı, Doğuş Döküm malzemeleri’nin ise malzeme 

sağladığı etkinlikte Heraeus elektro-nite ise sıcak-

lık analiz cihazıyla katkıda bulundu. Cevdet türcan 

(türcan Döküm) üç gün boyunca kum kalıba alü-

minyum figür dökümü büyük ilgi gördü. atatürk ve 

döküm çalışanlarının tasvir edildiği figürlerde, dö-

küm tekniği en basit haliyle ziyaretçilerin ilgisine 

sunuldu.

kongre ile birlikte bu yıl 4.’sü düzenlenen 

“Döküm’ün Fotoğrafları yarışması ve sergisi” ise 

yine dikkat çeken eserlerle göz doldurdu.  Döküm 

kongreleri ve ankiros ile özdeşleşen fotoğraf ya-

rışması bu yıl “türk Döküm sanayinin eski ve yeni 

yüzü” ana temasıyla yapıldı. seçici kurulu’nun de-

ğerlendirdiği ve kitap ile sergide yer almasına la-

yık gördüğü 54 eserden yusuf kezer “Duman ve 

Döküm” adlı eseriyle birincilik ödülünü, murat İb-

ranoğlu “taşlama, kanatlı misafir” ile ikincilik ödü-

lünü, Hasan uçar ise “ateşten çıkan ekmek” ile 

üçüncülük ödülüne layık görüldü. Bu yıl ayrıca iki 

esere de mansiyon ödülü verildi.

TÜDÖKSAD ERp KOMİTESİ 
ÜçÜnCÜ DEfA TOpLAnDı 
tüDöksaD akademi bünyesinde ıt yazılımları, 

eRP-kurumsal kaynak Planlaması Bil(işim zekası) 

çalışmak üzere oluşturulan tüDöksaD eRP komi-

tesi fuar öncesi ilk iki toplantısını Dernek merkezin-

de gerçekleştirmişti. komite’nin üçüncü toplantısı 

ise kongre’nin etkinliği olarak 30 eylül tarihinde 

turkcast 7.hol sedef salonunda gerçekleşti. top-

lantıya 13 firmadan 21 temsilci katıldı. 

Eserden

 Yusuf Kezer 

“Duman ve 

Döküm” adlı 

eseriyle birincilik 

ödülünü aldı.

54
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H
er yılın Haziran ayında düzenli olarak top-

lanan avrupa Döküm Dernekleri Birliği 

genel kurulu bu yıl direktörler toplantısı 

ile beraber olağanüstü gündem maddelerini gö-

rüşmek üzere 25 kasım 2016 tarihinde İngiltere – 

Birmingham’da toplandı.  

niyazi akdaş başkanlığında yapılan toplantıda, 

CaeF’in İstanbul toplantısında başlatılan yenilen-

me aksiyonları ve geleceğe yönelik beklentiler de-

ğerlendirildi. 

toplantıya İtalya, İngiltere, Portekiz ve türkiye baş-

kanlar düzeyinde, diğer ülkeler ise genel sekreter 

CAEF’ten Önemli Kararlar
niyazi Akdaş’ın başkanlık yaptığı CAEF Olağanüstü Genel 
Kurul Toplantısı İngiltere’nin Birmingham kentinde yapıldı.

ve direktörler ile katıldı. Birlik üyesi tüDöksaD 

niyazi akdaş, yönetim kurulu Başkanı uğur koca-

oğlu ve genel sekreter kubilay Dal ile temsil edildi.

CaeF’in tüzüğünde yapılan değişiklikler ile bir icra 

komitesinin oluşturulduğu toplantıda, gönüllü ola-

rak faaliyetleri yönetecek executive Committee 

oluşturuldu. CaeF İcra komitesi’ne; max schumac-

her (CaeF genel sekreteri),  niyazi akdaş (türki-

ye),  Jean-luc Brillanceau (Fransa),  Roberto ariotti 

(İtalya),  Pam murrell (İngiltere),  Witold Dobosz (Po-

lonya),  Hans linnér (İsveç) ve Başkan olarak luis 

Filipe Villas-Boas (Portekiz) seçildi.

tüm ülke derneklerin ortak görüşü olarak sektö-

rün yansıtılması “ımage of the sector” konusunda 

aksiyonların gerçekleşmesi istendi. Bu alanda üye 

derneklerin gerçekleştirildiği çalışmaların CaeF 

web sitesi ile paylaşılması önerildi. sektörün öne-

minin ortaya konması, tanınması ve bilinmesinin 

önemi ortaya kondu. nitelikli ve eğitimli çalışan 

kaynağı yaratılması için etkinlilerin paylaşılması 

istendi. toplantıda CaeF’ in aktif olmayan komis-

yonları genel kurul kararı ile kapatılarak öncelikli 

olarak 7.nolu İstatistik komisyonu ve 2. nolu çev-

re komisyonu’nun faaliyetlerinin yoğunlaştırılması 

kabul edildi. çevre komisyonu, işçi sağlığı ve gü-

venliği ile enerji konularında çalışmalar yapmak 

üzere görevlendirildi. önümüzdeki dönem içinde 

istatistiki çalışmaların yoğunlaşacağı, sektöre yö-

nelik benchmark / mukayese tabloları yapılması 

planlandı. enerji tüketimi konusu öncelikli olarak 

başlatılacak. aynı zamanda hammadde endeks 

çalışmalarının alüminyum döküm sektöründe de 

önemli olduğu CaeF’in bu alanda da bir endeks 

başlatması talep edildi.

Demir dışı metal döküm grubu oluşturulması için 

İtalyan derneği assofond ocak ayı içinde bir prog-

ram hazırlayarak tüm üye ülkelerden temsilcileri 

Brescia’da bir toplantıya davet edeceklerini açıkladı.

yönetim konularının görüşülmesinden sonra, kon-

jonktür ve yuvarlak masada sektörün avrupa gö-

rünümü tartışıldı. Döküm sektöründe büyümenin 

durduğu izlenmekte. ana müşteri sektörlerdeki 

gelişmeler ve talep daralmalarının bu gelişmeme-

de etkili olduğu değerlendirildi. geleceğe yönelik 

olumlu duygular paylaşılmaya çalışıldı. CaeF tara-

fından gerçekleştirilen Fısı sektör yönelim anketi 

değerlendirildi. 

gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra ni-

yazi akdaş, toplantıya ev sahipliği yapan Cast me-

tals ınstitute’a ve toplantıya katılan ülke başkan ve 

temsilcilerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

CAEF’in 
İstanbul 
toplantısında 
başlatılan 
yenilenme 
aksiyonları 
ve geleceğe 
yönelik 
beklentiler 
değerlendirildi. 

CAEf İCRA KOMİTESİ’nE; 

MAx SChUMAChER 

(CAEf GEnEL SEKRETERİ),  

nİyAzİ AKDAş (TÜRKİyE),  

jEAn-LUC bRıLLAnCEAU 

(fRAnSA),  RObERTO ARıOTTı 

(İTALyA),  pAM MURRELL 

(İnGİLTERE),  wıTOLD DObOSz 

(pOLOnyA),  hAnS LınnéR (İSvEç) 

vE bAşKAn OLARAK LUıS fıLıpE 

vıLLAS-bOAS (pORTEKİz) SEçİLDİ.
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A
merikan Dökümcüler Birliği aFs 50. Dün-

ya Döküm üretimi İstatistikleri yayınlandı. 

Dünya döküm pazarı 2015 yılında yüzde 

0,5 oranında büyüyerek son üç yıldaki mütevazi 

artış trendini devam ettirdi.

2014 yılında dünya döküm üretimi 103.7 milyon 

ton olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise toplam 

döküm üretimi küçük bir artışla 104.1 milyon tona 

ulaştı. Bu istatistikle birlikte döküm sektörünün, 

2008-2009 döneminde yaşanan küresel reses-

yondan bu yana gösterdiği düzenli artış trendini 

bu yıl da devam ettirdiği gözlendi. Dünya döküm 

üretimi 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,4 

ondan önceki yıl ise yüzde 2,38 oranında artış gös-

termişti.

Bu yılki araştırmada 4 kıtadan 37 ülkenin verileri 

hesaba katıldı. son 2 yılda üretim verilerini ileten 

30 ülkeden yalnızca 14'ünde artış gözlendi. Döküm 

üretiminde ilk 10'daki ülkelerde ise dördünde artış 

görülüyor. meksika'da görülen yüzde 55'lik artış 

ise daha önceki yıllarda üretim verilerinin düşük 

bildirilmiş olabileceğine işaret ediyor.

2014 yılında en çok döküm üreten ilk iki ülke-

de ise küçük düşüşler gözleniyor. çin'in 2015 yılı 

üretimi önceki yıldaki 46.2 milyon tonluk rakama 

oranla yüzde 1,3 düşüş göstererek 45.6 milyon 

ton, amerika'da ise 2014 yılında 10.47 milyon ton 

olarak gerçekleşen döküm üretimi 2015 yılında 

yüzde 0,8'lik düşüşle 10.39 milyon ton olarak tes-

pit edildi.

Hindistan Dökümcüler Birliği ise ülkedeki dö-

küm üretiminin yüzde 7,5'lik artışla 10.77 milyon 

Amerikan Dökümcüler Birliği AFS 50. Dünya Döküm Üretim 
rakamlarını açıkladı. 2015 Dünya Toplam Döküm Üretimi 
geçtiğimiz yıla göre seviyesini korudu. Türkiye 1 milyon 850 
bin ton üretime sahip.

Dünya Döküm 
Rakamları Açıklandı

Ülke

a.B.D.

almanya

avusturya

Brezilya

çin

Finlandiya

Fransa

güney kore

İtalya

İspanya

macaristan

norveç

Portekiz

türkiye

toPlam

DÖKÜM SATIŞLARInIn DEğERİ (1000 ABD $)

Pik Demir

4.215.990

6.185.770*

417.816

3.241.179

-

29.829

2.762.630

920.400

2.715.590*

1.598.350

235.209

13.899

66.179

771.912

14.273.393

Sfero

4.987.260

-

-

1.581.176

-

75.868

-

892.500

-

-

-

56.664

157.804

919.452

8.670.723

Temper

102.320

-

-

-

-

-

-

6.480

-

-

-

-

-

62.544

171.344

Çelik

7.228.320

1.282.610

-

887.262

-

91.411

-

396.000

-

392.371

-

10.691

57.199

368.850

10.714.713

Demirdışı

12.488.140

6.140.550

1.059.830

1.187.681

-

65.003

2.998.910

6.402.400

4.768.320

911.968

395.578

67.355

311.651

1.849.590

38.646.976

Toplam

29.022.030

13.608.930

1.477.646

6.897.298

67.670.400

262.110

5.761.540

8.617.780

7.483.910

2.902.689

630.787

148.609

592.833

3.972.348

72.477.150

BÜYÜTEÇ

45.6
tona ulaştığını bildirdi. ancak Hint hükümetinin 

yüksek değerli para birimlerinin pazarda geçerli-

likten kaldırılmasına yönelik son kararları doğrul-

tusunda derecelendirme kuruluşları 2016 büyüme 

tahminlerini aşağı yönlü olarak revize etti. amerika 

Birleşik Devletleri'nde ise gelecek yıl tahminlerin-

de petrol, doğalgaz, tarım ve inşaat sektörlerindeki 

toparlanma ile bir artış olacağı öngörülüyor.

çin, dünya döküm pazarının yaklaşık yüzde 

44'ünü, aBD ve Hindistan ise toplamda yüzde 

20'sini elinde tutuyor.

geçen yılın 7. büyük döküm üreticisi olan 

Brezilya'da son iki yıldır çift haneli rakamlarda dü-

şüş rapor ediyor. Brezilya bu yılki tabloda 9.sırada 

görülüyor.

İlk 10'da yer alan diğer ülkeler ise tonaj miktarına 

göre şu şekildedir: Japonya - 5.4 milyon ton, al-

manya 5.3 milyon ton, Rusya 4.2 milyon ton (2014 

verilerine göre), güney kore 2.6 milyon ton, meksi-

ka 2.56 milyon ton, Brezilya 2.32 ve milyon ton ve 

İtalya 2.03 milyon ton.

çin’in 2015 yılı üretimi 

önceki yıldaki 46.2 

milyon tonluk rakama 

oranla yüzde 1,3 düşüş 

göstererek 45.6 milyon 

ton

 Türkiye 1 milyon 
850 bin ton 

üretime sahip.

1.850
milyon ton

DÜNYA DÖKÜM RAKAMLARI
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artış bildiren ülkeler arasında özellikle Hindistan ve meksika 

göze çarpıyor olsa da Bosna Hersek, Portekiz, Romanya, gü-

ney afrika ve İsveç gibi nispeten küçük tonajlara sahip ülke-

lerde de çift haneli rakamlar seviyesinde artış gözleniyor.

Dünyada çalışan dökümhane sayısı yaklaşık olarak 47 bin 

olarak belirlendi. Bu rakam 2010 yılında 48 bin 164 olarak tes-

pit edilmişti. Bu durum, döküm sektörünün son 5 yılda göster-

diği büyüme ile birlikte dökümhanelerin ortaklıklara gittiğini 

ve tesislerin daha verimli hale geldiğini gösteriyor.

TESİS BAŞInA ÜRETİM GRAFİğİ

Döküm 
sektörünün 
son 5 yılda 
gösterdiği 
büyüme 
ile birlikte 
dökümhaneler 
ortaklıklara 
yöneliyor ve 
tesisler daha 
verimli hale 
geliyor.

BÜYÜTEÇ

47.000
Dünyada çalışan dökümhane sayısı yaklaşık olarak 47 bin olarak 

belirlendi. Bu rakam 2010 yılında 48 bin 164 olarak tespit edilmişti. 

a.B.D.

almanya

avusturya

Belçika

Bosna Hersek

Brezilya

çek Cumhuriyeti

çin

Danimarka**

Finlandiya

Fransa

güney afrika

Hırvatistan

Hindistan

İngiltere

İspanya

İsveç

İsviçre

İtalya

Japonya*

kanada

kore

macaristan

meksika**

norveç

Pakistan

Polonya

Portekiz

Romanya

Rusya

sırbistan

slovakya**

slovenya

tayland*

tayvan

türkiye

ukrayna

TOPLAM

3.328.124

2.337.600

40.600

28.700

20.950

1.342.103

170.000

20.200.000

30.800

14.500

504.400

145.000

33.400

7.410.000

139.800

348.200

242.000

12.200

694.100

2.022.900

330.841

1.082.900

23.400

815.500

11.300

100.000

485.300

39.800

24.186

-

24.368

-

80.496

72.400

523.086

675.000

400.000

46.738.654

47.461.966

47.821.690

46.076.817

45.870.050

43.258.296

37.615.831

42.958.542

44.917.143

42.539.286

40.797.563

26.460.475

25.933.665

25.983.234

26.442.695

25.889.001

23.451.711

20.979.786

25.346.221

23.978.423

23.218.895

28.824.814

10.887.948

11.049.705

11.123.572

11.299.044

10.617.738

10.215.376

9.032.549

10.538.385

10.183.295

9.938.806

9.002.724

1.761.182

1.680.630

1.788.602

1.743.817

1.754.294

1.652.401

1.379.467

1.808.580

1.596.834

1.672.068

1.511.270

16.053.014

16.230.137

15.357.327

14.051.924

13.242.181

10.879.515

10.237.431

10.932.434

12.727.106

12.282.534

11.651.525

198.121

192.637

169.087

226.673

181.931

196.685

152.774

268.675

278.496

357.892

239.227

675.022

599.374

460.590

587.947

490.986

528.978

473.170

664.136

939.394

941.461

936.661

1.354.841

493.404

525.672

486.764

546.941

1.193.449

472.056

916.997

165.294

151.330

195.848

104.129.257

103.641.518

103.229.774

100.915.681

98.593.122

91.673.839

80.343.064

93.449.270

94.919.007

92.515.626

85.159.732

3.166.792

1.551.000

95.500

6.900

11.510

548.829

59.000

13.200.000

47.100

32.100

761.200

163.200

10.100

1.230.000

199.600

644.900

-

24.700

374.600

1.746.900

-

712.300

63.010

375.800

21.200

10.300

173.900

90.000

4.615

-

10.140

-

40.341

58.300

213.438

645.000

150.000

1.493.743

196.800

9.500

36.000

3.700

243.085

60.000

5.100.000

12.500

62.800

90.600

100

880.000

48.000

72.600

19.200

1.200

62.000

157.000

243.085

164.000

5.700

330.790

1.200

30.700

49.900

8.100

12.012

-

8.991

-

32.188

29.800

85.548

150.000

580.000

255.354

79.403

21.749

21.000

750.000

1.055

3.903

18.344

7.000

183

-

8.832

10.876

-

2.068

63.752

78.000

21.749

26.800

1.796

217.200

-

10.200

6.950

14.152

2.600

-

2.092

-

754

26.100

36.782

20.000

60.000

1.622.999

1.071.975

140.700

878

12.265

153.949

95.000

6.100.000

3.086

2.240

316.931

24.000

22.075

1.250.000

110.000

125.652

62.600

14.922

760.521

418.500

153.949

623.600

106.495

735.300

7.221

10.300

334.600

29.150

80.470

-

9.760

 -

37.244

105.400

335.992

325.000

280.000

146.456

15.235

4.916

-

-

-

3.400

-

-

-

7.294

-

4.916

-

378

-

-

-

-

-

5.000

-

1

-

441

15.000

324.174

54.661

1.266

11.050

86

18.083

500

30

-

7.800

8.771

-

1.094

68.254

-

1.266

-

3.543

85.600

-

-

7.540

2.135

100

-

96

-

6.889

24.400

35.000

25.000

50.630

2

32

250.000

207

2.533

-

20

-

1.000

711

-

-

630

981.600

-

13.400

169

-

-

-

3.860

-

70

-

9

-

50.000

10.388.272

5.306.676

286.300

72.478

48.425

2.315.897

405.000

45.600.000

82.248

65.329

1.684.291

430.300

65.908

10.770.000

518.432

1.211.710

323.800

56.184

2.031.151

5.404.900

651.358

2.623.000

204.491

2.560.190

40.921

161.500

1.062.050

183.337

129.053

4.200.000

55.457

-

198.353

316.400

1.194.846

1.850.000

1.560.000

DÜnYA DÖKÜM ÜRETİM MİKTARLARInIn METALLERE vE ÜLKELERE GÖRE DAğILIMI (TOn)

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Çelik  Bakır Alaşımları Alu.      Mg         Zamak        Diğer  ToplamÜlke Pik Sfero+Temper

DÜNYA DÖKÜM RAKAMLARI

Çin

İtalya

Brezilya

Türkiye

Hindistan

Japonya

Kore

Meksika

Rusya

ABD

Almanya

1.754

1.872

1.984

2.062

2.341

2.592

2.889

3.208

3.500

5.252

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

9.025

Dünyanın ilk 10 Ülkesinde ve Türkiye’de Tesis Başına 
Düşen Üretim Ortalamsı
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FUAR

A
vrasya Bölgesin’de metalürji sektörünün 

en önemli organizasyonu ankıRos 2016 

– “13. uluslararası Demir-çelik ve Döküm 

teknolojileri, makina ve ürünleri İhtisas Fuarı”, an-

noFeR 2016 – “12. uluslararası Demirdışı metal-

ler, teknoloji, makina ve ürünleri İhtisas Fuarı” ve 

tuRkCast 2016 – “7. Döküm ürünleri İhtisas Fu-

arı” Hannover messe ankiros Fuarcılık a.ş. tarafın-

dan 29 eylül – 1 ekim tarihleri arasında tüyap Fuar 

ve kongre merkezi, Büyükçekmece, İstanbul’da 

gerçekleşti. Fuarlar bu zamana kadar olan tekrarla-

rı arasında en görkemli fuar üçlüsü olmayı başardı.

Bilim, sanayi ve teknoloji Bakanı Dr. Faruk 

özlü’nün de katılımıyla gerçekleştirilen organizas-

yon yoğun ilgi gördü. sektör liderlerine ev sahipliği 

yapması ve dünyanın dört bir yanından gelen te-

darikçiler ile ilgililerini bir araya getirebilmesi dola-

yısıyla gerek katılımcılarına gerekse ziyaretçilerine 

eşsiz bir deneyim yaşatan ankıRos / annoFeR 

/ tuRkCast Fuarları bu yıl da en gelişmiş tekno-

lojilerin ürünlerini tanımaya fırsat vermekle birlik-

te, her ihtiyaca uygun yaratıcı alternatifler ile farklı 

beklentilere geniş çaplı bir çözüm yelpazesi sundu. 

yerel ve uluslararası ölçekteki destekçileriyle 

her tekrarında gelişimini sürdüren ankıRos / an-

noFeR / tuRkCast Fuarları’nın bu yıl ki başarısı, 

bu fuar üçlüsünün 22.072 m² net stand alanında 45 

ülkeden 390 yerli 595 yabancı olmak üzere top-

lam 985 katılımcısı ve yine 70 ülkeden 12.974 yerli 

1.753 yabancı olmak üzere toplam 14.727 ziyaretçisi 

ile avrasya Bölgesi’nin tartışmasız lider ticaret fuar-

ları olduğunu gösterdi.

ankıRos / annoFeR 2016 Fuarları, demir-çe-

lik, seramik, cam, haddehane malzemeleri, indük-

siyon ve ergitme ocakları, refrakter malzemeleri, 

döküm, kumlama ve kalıplama makinaları ve mik-

serler, ark ocakları, demir-çelik tesisleri için makine 

ve ekipmanlar, ısıl işlem fırınları, kontrol ve test ci-

hazları, hammadde ve sarf malzemeleri, enjeksiyon 

presleri, endüstriyel fırınlar gibi metalurji sektörü ile 

ilgili tüm ürünlere tek bir çatı altında ulaşmaya ola-

nak sağladı. 

tuRkCast 2016 ise otomotiv ve yan sanayi, 

Beyaz eşya, çimento, İnşaat, savunma ve Havacı-

lık, gemi yapımı, Demiryolu ve taşımacılık, Petro-

kimya, enerji, Her türlü ağır sanayi, tarım makina-

ları, İş ve İnşaat makinaları başta olmak üzere daha 

pek çok sektörden fuarı ziyaret edecek yerli ve 

yabancı döküm alıcılarıyla, türkiye’nin sektöründe 

lider döküm üreticilerini bir araya getirdi. Fuarları 

ziyaret eden döküm alıcıları  ihtiyaçları konusunda, 

fuar katılımcısı dökümhaneler ile her türlü teknik ve 

Metalurji Dünyasının 
Buluşma Noktası
Global metalurji sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan 
Ankiros/Annofer/Turkcast Fuarları 29 Eylül-01 Ekim 2016 tarihleri arasında 
Hannover Messe Ankiros Fuarcılık organizasyonu ile İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti.

ticari konuda bilgi paylaşımı yapma imkanına sahip 

oldu. 

tçüD - türkiye çelik üreticileri Derneği tarafın-

dan organize edilen ve Bakan Dr. Faruk özlü’nün 

de katıldığı yüksek istişare toplantısında türk çelik 

sektörünün mevcut problemleri ve çözümleri için 

yapılması gereken faaliyetler hakkında fikir alışve-

rişi yapıldı. 

ayrıca, ankiros / annofer / turkcast Fuarları ile 

eşzaman ve mekanda, tüDöksaD- türkiye Dö-

küm sanayicileri Derneği ve tmmoB-metalurji ve 

malzeme mühendisleri odası tarafından küresel 

metalurji sektöründeki gelişmelere dikkat çek-

mek ve sanayideki eğilimlere ilişkin görüş alışve-

rişi yapılmasını sağlamak amacıyla  “8. uluslararası 

Döküm kongresi” ve “18. uluslararası metalurji ve 

malzeme kongresi” düzenlendi. kongreler, sektör 

profesyonelleri tarafından ilgiyle karşılandı.

“8. Uluslararası 
Döküm 
Kongresi” ve 
“18. Uluslararası 
Metalurji ve 
Malzeme 
Kongresi” 
düzenlendi. 
Kongreler, 
sektör 
profesyonelleri 
tarafından 
ilgiyle 
karşılandı.

TURKCAST’ı OTOMOTİv vE 

yAn SAnAyİ, bEyAz EşyA, 

çİMEnTO, İnşAAT, SAvUnMA 

vE hAvACıLıK, GEMİ yApıMı, 

DEMİRyOLU vE TAşıMACıLıK, 

pETROKİMyA, EnERjİ, hER 

TÜRLÜ AĞıR SAnAyİ, TARıM 

MAKİnALARı, İş vE İnşAAT 

MAKİnALARı bAşTA OLMAK 

ÜzERE pEK çOK SEKTÖR 

zİyARET ETTİ.
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FUAR

Fuar organizatörü Hannover messe ankiros 

Fuarcılık a.ş. ankiros 2016 mobil uygulaması ile 

katılımcılarına modern teknolojinin sunduğu ko-

laylıklardan yararlanma fırsatı sağladı. Böylelikle 

katılımcılar kendilerini ziyaret eden ziyaretçileri ka-

yıt altına alabilirken, ziyaretçiler de görüşecekleri 

firmaları önceden belirleme ve fuar ile ilgili ihtiyaç 

duydukları bilgilere ulaşma imkanına sahip oldu.

Hannover messe ankiros Fuarcılık a.ş. yönetim 

kurulu Başkanı İbrahim anıl, üç gün boyunca ya-

pılan görüşmeler ve kurulan bağlantılar ülkemizin 

özellikle metalurji endüstrisindeki yatırım potansi-

yeline büyük ölçüde katkı sağladığını ve bu sektö-

rün geleceği konusunda sektörün tüm unsurlarına 

ümit verici olduğunu söyledi. İbrahım anıl “ankiros 

/ annofer / turkcast Fuarları, metalurji alanında 

global bir platform olarak sektörün gelişimine ve 

dolayısıyla türk metalurji sektörünün büyümesine 

hizmet etmeye devam edecek. tüm katılımcı ve 

ziyaretçilerimize göstermiş oldukları ilgiden dola-

yı teşekkür eder, bir sonraki organizasyonumuzda 

tekrar buluşmayı ümit ediyoruz.” 

AnKİROS/AnnOfER/TURKCAST

 2016 ARDınDAn

28 eylül 2016 tarihinde, saat 18:30’da açılış töreni 

ile başlayan Hannover messe Fuarcılık a.ş. yöne-

tim kurulu Başkanı İbrahim anıl, global Fairs-De-

utsche messe ag Başkan yardımcısı Wolfgang 

lenarz, CeCoF / CemaFon genel sekreteri ve 

eunited metallurgy Direktörü Dr. timo Würz, 18. 

uluslararası metalurji ve malzeme kongresi yü-

rütme kurulu Başkanı Prof. Dr. onuralp yücel, 

tmmoB metalurji ve malzeme mühendisleri odası 

yönetim kurulu Başkanı tunçay şulan, t.ç.ü.D. 

türkiye çelik üreticileri Derneği genel sekreteri 

Dr. Veysel yayan, tüDöksaD türkiye Döküm sa-

nayicileri Derneği yönetim kurulu Başkanı uğur 

kocaoğlu’nun konuşmalarını takiben fuarlar 3 gün 

süresince ziyarete açıldı. Fuarın ilk günü t.C. Bilim, 

sanayi ve teknoloji Bakanı Dr. Faruk özlü, fuarları 

ziyaret etti ve t.ç.ü.D. tarafından organize edilen 

yüksek İstişare toplantısına katılımda  bulundu. Bu 

sene 45 ülkeden 595 yabancı olmak üzere toplam 

985 katılımcının sergileme yaptığı fuarları, 70 ül-

keden 1.753’ü yabancı olmak üzere toplam 14.727 

sektör ilgilisi ziyaret etti. 

global metalürji sektörünü bir araya getiren 

ankıRos/annoFeR/tuRkCast 2016 fuarların-

da gerek katılımcılar gerekse ziyaretçiler metalur-

ji sektörünün en son teknoloji ve ürünleri tanıma, 

yeni iş bağlantıları kurabilme, mevcut iş bağlantı-

larını geliştirme, yerli ve yabancı yeni pazarlara 

girebilme imkanı buldular. sektörün dünyadaki en 

önemli fuarlarından biri olan ankıRos/annoFeR/

tuRkCast 2016 fuar üçlemesi bir kez daha tüm 

katılımcı ve ziyaretçileri için başarıyla sonuçlandı. 

 

KATıLıMCıLAR AçıSınDAn 

DEĞERLEnDİRME 

1992 yılından itibaren profesyonel yapısı ile hacmi-

ni ve kalitesini sürekli yükselten fuarlar, global de-

mir-çelik, döküm ve demir-dışı metal sektörlerinin 

her tekrarında ilgi ile beklenen buluşması haline 

geldi. 1992’de gerçekleşen ilk fuardan 2016 yılına 

kadar katılımcı sayısı her sene artış göstererek 985 

katılımcı sayısına ulaştı. Bu sene 985 katılımcının 

390’ı yerli 595’i ise yabancıydı.  

 2016 fuarlarında global metalürji sektörünün önde 

gelen tedarikçileri bireysel katılımların yanı sıra al-

manya, İtalya, çin, İngiltere, Belçika, İran gibi ülke 

pavyonlarında da sergileme yaptılar. 

Fuarlar, net stand alanı karşılaştırıldığında 1992 

yılında organize edilen ilk fuardan bu yıla 16 kat ve 

2001 yılından bu yıla 4 kat büyüme gösterdi.  

Hannover messe ankiros Fuarcılık, gelecekte 

daha iyi hizmet sunabilmek adına fuarın son günü 

yaptığı katılımcı anketine göre katılımcı firmaların 

yüzde 75’i ihracat yapıyor ve yüzde 9’u ihracat 

yapmayı planlıyor. en çok ihracat yapılan bölgeler 

ise avrupa, asya ve ortadoğu bölgeleri.  anket so-

nuçlarına göre katılımcı firmaların öncelikli amaç-

ları; yüzde 20 oranında mevcut iş bağlantılarını 

geliştirmek,  yüzde 23 oranında yeni iş bağlantıları 

oluşturmak,  yüzde 10 oranında satış görüşmele-

ri ve pazarlık yapmak yüzde 6 satış bağlantılarını 

bitirmek, yüzde 17 temsil edilmek ve firma imajını 

sürdürmek, yüzde 10 yeni bir ürünü veya teknik ge-

lişmeyi tanıtmak yüzde 14 ürün yelpazelerini daha 

geniş kitlelere tanıtmak.  

 katılımcı firmalar ankıRos/annoFeR/tuRk-

Cast 2016 Fuarlarının başarısını ölçme kriterleri 

olarak sergilenen ürün ve teknolojilerini, gelen zi-

yaretçi niteliğini ve hedefe ulaşma doğrultusunda 

fuarın başarısını esas alıyor. Bu hedef ve başarı kri-

terleri göz önünde bulundurulduğunda ise; katılım-

cı firmaların yüzde 97’si fuarları,  sergilenen ürün ve 

teknoloji açısından son derece kapsamlı buluyor. 

katılımcı firmaların yüzde 85’i,  fuarı standlarına ge-

len ziyaretçi niteliği açısından memnuniyetini belir-

tiyor.  katılımcı firmaların yüzde 84’ü genel olarak 

fuarın başarısını “iyi” ve “çok iyi” olarak değerlendi-

riyor. katılımcı firmaların  yüzde 90’ı ankıRos/an-

noFeR/tuRkCast 2018 fuarına tekrar katılacağını 

belirtiyor.

zİyARETçİLER AçıSınDAn 

DEĞERLEnDİRME 

ankıRos / annoFeR / tuRkCast 2016 fuarlarını 

70 ülkeden 14.727 sektör profesyoneli ziyaret etti. 

en fazla ziyaretçi bu yıl İran’dan geldi.

ÜLKELERİnE GÖRE zİyARETçİ pROfİLİ 

Fuara davet edilen ya da ilgi üzerine gelen ziya-

retçilerin dışında organizatör tarafından koordine 

edilen almanya, İran, Pakistan, kosova, libya, ar-

navutluk ve tunus’tan delegasyonlar da fuarları 

ziyaret etti. 

ülkelerine 
göre ziyaretçi 
sayıları 
yanda 
belirtilmiştir.

TABLO 1

BÜYÜTEÇ

45 ülkeden 595 yabancı olmak üzere toplam 985 katılımcının 

sergileme yaptığı fuarları, 70 ülkeden 1.753’ü yabancı olmak 

üzere toplam 14.727 sektör ilgilisi ziyaret etti. 

14.727

1992’de gerçekleşen ilk 

fuardan 2016 yılına kadar 

katılımcı sayısı her sene 

artış göstererek 985 

katılımcı sayısına ulaştı. 

Bu sene 985 katılımcının 

390’ı yerli 595’i ise 

yabancıydı.  

BÜYÜTEÇ

985

TÜDÖKSAD 
Türkiye 
Döküm 
Sanayicileri 
Derneği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı
Uğur 
Kocaoğlu’nun 
konuşmalarını 
takiben fuarlar 
3 gün süresince 
ziyarete 
açıldı.
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AnKıROS/AnnOfER zİyARETçİ pROfİLİ 

ankıRos/annoFeR 2016 fuarlarını 2, 3, 5, 6, 8 ve 

9 nolu holleri ziyaret eden sektör ilgililerinin verdik-

leri hizmet alanına göre yüzde 27’i ile dökümhane-

ler ilk sırada, ikinci sırada ise yüzde 16 ile entegre 

tesisler yer aldı. tuRkCast 2016 fuarını kapsama-

yan bu verilere göre; 

tuRkCast 2016 fuarlarını 7 nolu holde ziyaret 

eden sektör ilgililerinin verdikleri hizmet alanına 

göre yüzde 40 ile döküm ilk sırada, yüzde 7 ile oto-

motiv sanayi ikinci sırada yer aldı.

ankıRos/annoFeR 2016 fuarlarını kapsamayan 

verilere göre; 

FUAR

tuRkCast 2016 fuarlarını 7 nolu holde ziyaret 

eden sektör ilgililerinin satın almak istediği metalle-

re göre sıralamanın başında yüzde 21 ile pik, yüzde 

19 ile çelik ve yüzde 13 ile alüminyum ve alaşımları 

geldi. ankıRos/annoFeR 2016 verilerini kapsa-

mayan bu verilere göre; 

ankıRos/annoFeR 2016 ve tuRkCast 2016 bir 

bütün olarak değerlendirilmesinden sonra, fuarları 

ziyaret eden sektör ilgililerinin görev alanına göre 

genel dağılım ise şöyle; 
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D
öküm sektöründe, ülkemizde ve dünyada, 

kullanılmış döküm kumlarının bertarafı ve 

efektif geri kazanım yollarının araştırılması 

büyük bir önem arz ediyor. Bilindiği gibi kullanılmış 

döküm kumlarının düzenli depolama bertaraf mali-

yetleri giderek yükseliyor ve zorlaşıyor. kullanılmış 

döküm kumlarının farklı alanlarda kullanılabilirliği-

nin tespiti ile hem dökümcüler için bir atık kalemi 

olmaktan çıkacak olması hem de sanayiye tekrar 

kazandırılması tüm paydaşlara büyük katkı sağla-

yacak. Dünya genelinde bu konu üzerinde yapılan 

çalışmalar göz önüne alındığında kullanılmış dö-

küm kumlarının özellikle inşaat ve altyapı sektör-

lerinde tekrar kullanımının araştırıldığı gözleniyor. 

ayrıca tarım alanında katkı malzemesi olarak de-

nendiğine dair çalışmalar da bulunuyor.

Bu konudaki önemli çalışmalardan biri ise av-

rupa Birliği tarafından desteklenen ve avrupa Dö-

kümcüler Birliği (CaeF) iş birliği ile hala devam et-

mekte olan “lıFe13 enV/Fı/285 Re-use of Foundry 

sand By Composting (Döküm kumunun kompost-

lama İşlemi İle geri kazanımı) projesidir. Proje kap-

samında, oluşturulan kompost yığınlarında kulla-

nılmış döküm kumlarından ileri gelen inorganik ve 

organik kimyasalların proses sonucu ayrışarak ve 

bu yapının dolgu malzemesi ve tarım toprağı olarak 

kullanımı inceleniyor.

kompostlama işlemi temel olarak bir geri dönü-

şüm tekniği olup; organik maddenin bakteriler ve 

diğer mikroorganizmalar tarafından biyolojik olarak 

parçalanarak humus adı verilen toprak benzeri bir 

maddeye dönüştürülme prosesidir. aerobik ya da 

anaerobik koşullarda bakterilerin ve diğer organiz-

maların organik atıkları biyolojik olarak ayrıştırması/

bozundurmasına dayanıyor.

kompostlama sırasında organik maddeler mikroor-

ganizmalar tarafından parçalanır ve karbondioksit, 

Kullanılmış döküm kumlarının farklı alanlarda kullanılabilirliğinin tespiti ile hem 
dökümcüler için bir atık kalemi olmaktan çıkacak olması hem de sanayiye tekrar 
kazandırılması tüm paydaşlara büyük katkı sağlayacak.

Tunçağ Cihangir ŞEn  
Metalurji Yüksek Mühendisi / Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği

Kullanılmış Döküm Kumlarının 
Kompostlama Tekniği İle 
Geri Kazanımı Üzerine AB Projesi

su, enerji ve oldukça kararlı bir son ürün olan hu-

mus oluştururlar. Proses; mezofilik faz, termofilik 

faz ve olgunlaşma fazı olmak üzere üç aşamalı bir 

süreçten oluşuyor. Bu aşamaların her birinde farklı 

mikroorganizma grupları etkilidir.

söz konusu aB projesi kapsamında dökümha-

nelerden sağlanan toplam 400 ton yaş kum, feno-

lik ve furan reçineli kum kompostlama işlemine tabi 

tutulmakta ve farklı iklim koşullarının da etkisini in-

celemek üzere İspanya ve Finlandiya olmak üzere 

iki farklı lokasyonda eş zamanlı olarak yürütülmek-

tedir.

geçirimsiz beton zemin üzerinde hazırlanan ve 

döküm kumu, at gübresi ile odun talaşından oluşan 

yaklaşık 10 tonluk kompost yığınları (döküm kumu 

oranı %20-30) atmosfere açık halde bekletilerek; 

yukarıda belirtilen 3 faz süresince sıcaklık, pH, fe-

nol, ağır metal, florür, emisyon (hava, su) değerleri 

ölçülüyor. toplam proses süresi ise 4 buçuk-5 ay 

olarak planlandı. Faz bitimlerinde elde edilen ve-

riler resmi izin verilen sınır değer tabloları ile kar-

şılaştırılarak elde edilen bu yapıların dolgu mal-

zemesi olarak veya tarım uygulamalarında katkı 

malzemesi olarak kullanılabilirliği inceleniyor.

2017 yılında sonlanması planlanan projenin ara 

raporu yayınlanmış olup yapılan ölçümler sonucun-

da; proses sonucunda tespit edilen pH ve ağır me-

tal içeriklerinin limitleri aşmadığı görüldü.

yağmur ile birlikte kompost yığınlarından orta-

ya çıkan suda yapılan analizlerde çözünmüş or-

AERObİK yA DA 

AnAERObİK KOşULLARDA 

bAKTERİLERİn vE DİĞER

ORGAnızMALARın ORGAnİK 

ATıKLARı bİyOLOjİK 

OLARAK AyRışTıRMASı/

bOzUnDURMASınA 

DAyAnıyOR.
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ganik karbon (DoC), sülfat ve fenol oranlarının ilk 

fazda yüksek olmasına rağmen proses sonunda 

verilen sınırlar arasında olduğu görüldü.

yaş kum ile hazırlanan yığında ilk fazda tespit 

edilen yüksek florür oranı ise demir dökümhane-

lerinde ağırlıklı olarak kullanılan geleneksel tipte 

besleyicilerin florür içeriğine bağlanmakta. Proses 

sonunda sınır değerler arasında görülmesi ise flo-

rürün organik malzeme tarafından parçalandığını 

gösteriyor. Döküm sektöründe yeni tip florür içer-

meyen besleyicilerin yaygınlaşması ile birlikte bu 

oranın daha da düşeceği öngörülüyor.

söz konusu test değerlerinin verilen kanuni ta-

limatlara uygun gözükmesine rağmen ilk fazlarda 

görülen yüksek fenol, sülfat, çözünmüş organik 

karbon ve florür değerlerini daha detaylı incele-

mek için çalışmalar farklı organik malzemeler de-

nenerek devam ediyor. ayrıca şimdiye kadar elde 

edilen veriler, malzemenin stabil ve tarım uygula-

maları için elverişli olduğunu gösteriyor.

Daha önceki yıllarda aBD'de yapılan bir ça-

lışmada ise Prof. Dr. Richard stehouwer ve ekibi 

(Pennsylvania state university) gerçekleştirdik-

leri "kullanılmış Döküm kumu İçeren kompost ile 

Hazırlanan tarım toprağının Bileşim ve Verimlilik 

Daha ayrıntılı bilgi için:

1. http://life-foundrysand.com/

2. http://www.csb.gov.tr/db/cygm/

editordosya/kompost.pdf

3. http://ecosystems.psu.edu/research/

labs/environmental-soils/publications/

spent-foundry-sand-and-compost-in-

blended-topsoil-availability-of-nutrients-

and-trace-elements

4. kompost el kitabı (genişletilmiş 2. 

Baskı), İstaç teknik kitaplar serisi #1, 

editör: Prof. Dr. İzzet öZtüRk, İstanbul 

2015, 2. Basım

yönünden İncelenmesi" başlıklı projelerinde; ha-

zırlanan kompost yığınlarının uygulanan testler ve 

ölçümler sonunda yine yönetmeliklerce belirlenen 

değerleri aşmadığını (ağır metal, pH ve hava-su 

emisyonları) ve tarımsal açıdan verimli olduğunu 

tespit etmiştir.

Kullanılmış 
Döküm 
Kumu İçeren 
Kompost ile 
Hazırlanan 
Tarım 
Toprağının 
Bileşim ve 
verimlilik 
Yönünden 
İncelenmes.

ARAŞTIRMA
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TÜDÖKSAD 
40. Yılını Kutluyor 
Türk döküm sektörünün sorunlarını çözmek 
ve sektörü tek çatı altında toplamak amacıyla 
1976 yılında kurulan Türkiye Döküm 
Sanayicileri Derneği 40.yılını kutluyor. 

T
üDöksaD, türkiye döküm 

sanayini temsil yeteneği ve 

alanında uluslararası kuru-

luşlar nezdinde üyeliği ve temsiliyle 

türkiye’de sanayici örgütlenmeleri-

nin başarılı bir örneğini temsil ediyor. 

tüDöksaD 40.yıl etkinlikleri çerçe-

vesinde 9 aralık 2016 tarihinde İs-

tanbul Beykoz’da Balıkçı abdullah’ta 

bir araya gelen, türkiye Döküm sa-

nayicileri Derneği’nin kuruluşunda 

ve daha sonra da yönetimlerinde yer alan sektö-

rün duayenlerinden mete nakiboğlu, mithat ural, 

yılmaz turan, önay çekin, akın aydınceren, yaylalı 

günay, niyazi akdaş ve sabahattin karalar, kuru-

luşundan buyana tüDöksaD’ın yaptığı başarılı 

çalışmaları, ulusal ve uluslararası sektöre kattığı 

değeri ve gücünü anlattılar. yönetim kurulunu tem-

silen tüDöksaD genel sekreteri kubilay Dal’ın da 

bulunduğu yemekli toplantıda 40 yıllık birlikteliğin 

önemini, dikkat çekici ve öğretici anılarıyla payla-

şıyoruz. 

METE nAKİbOĞLU

tüDöksaD, sayın saba-

hattin mollaoğlu’nun giri-

şimiyle kuruldu. kuruluş 

aşamalarında ben de yer 

aldım. kuruluştaki hede-

fimiz o dönem döküm-

hanelerden alınan yüzde 

15 istihsal vergisine bir 

çare bulmaktı. Bu vergi-

yi ortadan kaldırmak için 

kurduğumuz tüDöksaD’ın ilk üyeleri arasında sonra-

dan Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı da yapan sayın 

turgut özal da vardı. özal o dönemde elektrometal 

genel müdürü idi. İstihsal vergisinin kalkması için çok 

mücadele ettik, girişimlerde bulunmak için turgut özal 

ile birlikte ankara’ya gitmiştik. Derneğin kurucusu sa-

yın sabahattin mollaoğlu kısa bir süre sonra vefat etti 

ve sonrasında turgut özal başkan oldu, biz de yönetim 

kurulundaydık, turgut özal ile birlikte ankara’da çeşitli 

girişimlerde bulunduk ve kulis yaptık ama bir netice-

ye varamadık. sayın turgut özal başbakan olduğunda 

istihsal vergisini kaldırdı. sayın özal başbakan olunca 

ben de tüDöksaD yönetim kurulu Başkanı oldum. 

sayın özal başbakan olduktan sonra beni ankara’ya 

davet etti, ziyaretinde “maliyecileri, çağırın dedi, onla-

ra dedi ki döküm sektöründen alınan istihsal vergisini 

kaldırdım, siz almaya kalkmayın, beni işaret ederek, 

kendisi burada gelip şikayet eder dedi. sayın özal ile 

böyle bir hikayemiz vardı. 

tüDöksaD’ın öncelikle kuruluş nedeni olan istih-

sal vergisine karşı yürüttüğü çalışmalar çok önemliydi. 

Bu konuda çok haklıydık, bu vergi aslında demir çelik 

fabrikaları, yani ara mal üreten tesisler için getirilmiş-

ti, halbuki biz nihai ürün üretiyorduk. kampana, motor 

gövdesi vb ürünler döküyorduk, bunlar bizim ürettiği-

miz şekliyle kullanılan nihai ürünlerdi.

tüDöksaD’ın sektöre bir çok yönden önemli fay-

daları oldu. avrupa Dökümcüler Birliği’ne üyeliğiyle bir-

likte sektörün dışa açılmasında ve ihracat yapmasında 

önemli katkıları oldu. tüDöksaD, meslektaşların yani 

firmaların bir birleriyle tanışmasına ve bilgi alış verişi 

yapmalarına vesile oldu. Bu yönde önemli katkılar sağ-

ladı. Burada sayın mithat ural için bir parantez açmak 

gerekir. sayın ural, dernek kuruluşunda ve devamında 

sayın sabahattin mollaoğlu, sayın turgut özal ve be-

nim başkanlığım döneminde, sonrasında da kendi baş-

kanlığı döneminde derneğe önemli katkılar sundu. Bu 

vesileyle kendisine şükranlarımı sunarım.

TÜDÖKSAD 40.YIL
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yAyLALı GÜnAy

Dernek kuruldu-

ğunda üye değildim 

ama içinde çok faz-

la faaliyet yürüttüm. 

sonra üye oldum, 

yönetim kurulu ve 

başkanlığında da 

bulundum. tabi ön-

celeri özellikle tek-

nik konularda bir 

çok komitede yer aldım, görev yaptım. asıl işimiz 

de buydu. Rahmetli Feridun Dikeç hoca ile birlikte 

150’nin üzerinde teknik yayın yayınladık. yaklaşık 

40-50 tanesini de ben tek başına yayınlamışımdır. 

Bunlar internetin olmadığı yıllardı. Dökümü çok iyi 

şekilde anlatmaya çalıştık, bu yayınlardan çok fazla 

arkadaşımız faydalandı. tabi şimdi sektörde eğitim 

olanakları arttı ancak o zamanlarda teknik komite 

içinde faydalı çalışmalar yaptık. tabi en önemlisi 

WFo’ya üyelikti, belki sadece 38 üyeden birisiniz 

ama temsil olarak çok önemli bir organizasyon, 

yine ıFs’ye üyelik de aynı şekilde çok önemliydi. 

Bu kuruluşlara üye olmak öyle kolay olmadı. av-

rupa Dökümcüler Birliği kapıları çok aşındırıldı 

ama tüm zorluklara rağmen neticeleri çok iyi oldu. 

özellikle 2004 yılında yaptığımız 66. Dünya Dö-

küm kongresi gerçekten çok iyi organizasyondu. 

teknik ve içerik açıdan çok zengin bir kongreydi. 

şimdiki kongre konularına bakıyorum sudan konu-

lar 3-4 sayfalık bildiriler sunuyorlar. türkiye’ de çok 

ÖnAy çEKİn

tüDöksaD 40. yılı ve-

silesiyle yaptığımız bu 

toplantıya ben de günün 

anlamı üzerine kırk yıl 

önceki takım elbisemi 

giyerek geldim. 1987 yı-

lından bu yana dernek 

üyesiyim, 10 yılı aşkın süre 

de yönetim kurulu üyeliği 

yaptım. Bu derneğin bize 

çok önemli yararları oldu. en önemlisi de birbirimizi 

tanımaya vesile oldu. tüDöksaD uluslararası bir 

kuruluş olduğundan yurtdışından getirdiği prestijler 

de önemliydi. Dernek yönetiminde bulunan üyeler 

sadece yönetim kurulu üyesi değil aynı zaman-

da orada bir de aldığı iç görevleri vardı ve halen 

de bu durum devam ediyor. örneğin ben yönetim 

kurulundayken yurtdışı fuarlar koordinasyonunu 

yürütüyordum. Benim fuar komitesi başkanı oldu-

ğum zamanda döküm sektörü ilk defa yurtdışında 

Fransa’ya midest fuarına gittik. Bu fuarlara gelen fir-

malar tabi ki ihracat hedefliyorlardı ve bu fuar sonra-

sı bir çok kuruluş gerçekten ilk ihracatını yaptı yada 

ihracat oranlarını artırdı. orada yeni ilişkiler kazandı-

lar, fuarlar yurtdışına açılmamıza vesile oldu tabi bu 

organizasyonlar dernek çatışı altında gerçekleşti, 

dolayısıyla tüDöksaD, üyelerinin dışa açılmasında 

önemli katkılar sundu. Diğer bir taraftan Devlet ile 

olan ilişkilerde de örgütlülüğün gücünü kullanarak 

sektörün sorunlarını çözmeye çalıştı, çıkarlarını ko-

rudu. Derneğin hem içerde hem de dışarda önemli 

faydaları oldu ve olmaya devam ediyor. Birbirimize 

daha yakınlaştık, dünyada gelişmeleri daha olumlu 

takip etmeye başladık. tüDöksaD yaptığı teknik 

yayınlarla genç mühendis arkadaşların sektörde ye-

tişmelerine yardımcı oldu, geriye dönüp baktığımda 

bu derneğin iyi ki kurulduğuna ve şuan da en iyi 

şekilde devam ettiğine seviniyorum. tüm sektörü 

sevgiyle selamlıyorum.

yıLMAz TURAn

tüDöksaD, türkiye 

içinde birliği, dışar-

da da bu sektörün 

gücünü, enerjisini 

ortaya koydu. sü-

rekli yatırım yapan, 

gelişen ve ihracat 

yapan 100’den fazla 

kuruluşu bir araya 

getirdi. tüDöksaD, 

bu kuruluşların gücünü bir araya getirerek sa-

nayici örgütlülüğünün ne kadar önemli olduğu-

nu her platformda gösterdi. avrupa Dökümcüler 

Birliği ve Dünya Dökümcüler Birliği’ne katılımıyla 

da yurtdışında türk döküm sektörünü en iyi şekil-

de temsil etti ve temsil etmeye de devam ediyor. 

Dünya Dökümcüler Birliği (WFo)’nin her yıl yap-

tığı kongrelerden 66. Dünya Döküm kongresi’ne 

2004 yılında İstanbul’da ev sahipliği yaptı. Bu 

ses getiren bir organizasyondu. şimdiye kadar 

yapılmış en içerikli ve başarılı kongreydi. Hala 

bu tür organizasyonlarda söz edilen bir kong-

redir. 4-5 dökümhaneyle başlayan türk döküm 

sektörü, bugün Dünyada özellikle de avrupa’da 

önemli aşamalar kaydetmiş bir sanayi durumun-

da. türk döküm sektörünü sıfırdan başlayarak bu 

günlere getiren kuruluşlara ve onların nezdinde 

yöneticilerine buradan teşekkür ediyorum. aynı 

zamanda bu sektöre Dernek çatısı altında hizmet 

veren yöneticilere şükranlarımı sunuyorum. tüm 

tüDöksaD yönetimlerinin sektöre ve ülkemi-

ze büyük hizmetleri oldu. Büyük mesafeler kat 

edildi ve inanıyorum ki önümüzdeki senelerin 

tüm zorluklarına rağmen tüDöksaD yurtiçinde 

ve yurtdışında bu önemli çalışmalarına devam 

edecek ve yurtdışında türkiye’ye karşı oluşan 

anlamsız önyargıları aşmada önemli rol oynaya-

caktır.

bU DERnEĞİn bİzE çOK 

ÖnEMLİ yARARLARı OLDU. 

En ÖnEMLİSİ DE

  bİRbİRİMİzİ 

TAnıMAyA vESİLE OLDU.

TÜDÖKSAD, SÜREKLİ 

yATıRıM yApAn, GELİşEn vE 

İhRACAT yApAn 100’DEn 

fAzLA KURULUşU bİR ARAyA 

GETİRDİ.

geniş konferanslar yapıldı, bizim yaptığımız kong-

renin kitapçığı en kalın kitaplardan birisiydi. çok 

başarılıydı halen de her kongrede anlatılır. Hem 

teknolojik hem de kapsam bakımından önemli bir 

organizasyon yaptık, yaklaşık 800 kişi katıldı, bir 

daha da o rakamı bulamadılar. tüDöksaD, gücü 

olan bir dernek, daha çok da anadolu’ya yönelmiş 

büyümüş bir dernek. Bana göre devlet ile ilişkile-

rini daha üst düzeye taşıması gerekir, bu gücü de 

kazanması gerekiyor. eğitim bakımından olumlu 

gelişmeler var, özellikle tüDöksaD akademi’nin 

kurulmasıyla birlikte önemli çalışmalara imza atı-

yor. akademi almanya ve aBD’de de var, bizim de 

oldu önemli bir gelişme, şuan her ay mutlaka bir 

eğitim organize ediliyor, bunun gelişerek daha da 

büyüyeceğine inanıyorum. Dernek üyesi olmayan 

anadolu’daki dökümhaneleri de üye yapmak ben-

ce önemli, bu tür çalışmaların olduğunu biliyorum, 

umarım daha da artar. 

Burada eksik gördüğüm bir konuyu da aktar-

mak isterim. anadolu’yu çok fazla dolaşıyorum, 

bazı dökümhaneler dökümün temel bilgilerini bile 

bilmiyor, eksiklikleri var. acaba Dernek bünyesin-

de eğitim danışmanlığı veya teknolojik danışmanlık 

grubu kurulabilir mi? örneğin genç emekli olmuş 

sektör mensupları bu dökümhanelere gönderilip 

teknik ve diğer konularda eğitim veya danışman-

lık verilebilir mi? orada bir problemin çözülmesi 

veya devreye alınacak bir makinanın kurulumunda 

yardımcı olması gibi bir hizmet verilebilir mi? eğer 

tüDöksaD bu konuda bir çalışma yaparsa sektör 

açısından çok faydalı olacağı düşüncesindeyim. 

Teknik 
konularda bir 
çok komitede 
yer aldım, 
görev yaptım. 
Asıl işimiz de 
buydu. Rahmetli 
Feridun Dikeç 
hoca ile 
birlikte 150’nin 
üzerinde 
teknik yayın 
yayınladık.

TÜDÖKSAD 40.YIL
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SAbAhATTİn KARALAR

Bu camiaya makine modelcisi olarak hizmet verirken girdim. Daha sonra dökümhane 

sahibi oldum, dökümcü üye olarak derneğe katıldık. üye olduktan sonra benim dernekte 

gördüğüm en önemli fayda, bütün dökümhanelerin kapılarını birbirine açmış olmasıydı. 

Dökümhaneler eskiden birbirlerinden gizlenirken dernek sayesinde bir araya geldi ve 

önemli bilgi alış verişi ile meslektaşlık kültürünü geliştirdiler. Bu birliktelik mesleki bazı 

sorunları da ortadan kaldırdı. örneğin problemli bir işini çözemeyen bir dökümhane baş-

ka bir dökümhanede “ya bu ne kadar kolaymış” diyerek problemlerini çözdü. Bu bilgi 

alışverişi tüDöksaD sayesinde oldu ve bundan da herkes faydalandı. Dernek bir mes-

lektaşlık olgusu geliştirdi ve bugün tüm sektör bir aile olduk. 

Burada değinmeden geçemediğim bir şey, yine tüDöksaD’dan gördüğüm fayda-

lardan birini anlatmak isterim. Dernek amerika’da bir fuara seyahat düzenlemişti, ben fuarda bir makine gördüm, herkes 

yanından geçiyor ama benim problemim var, arayış içerisindeyim. orada sinto’nun FBo makinasını gördüm, kalıplama ma-

kinasıydı. Fuarda sadece makine var, hattı yok, hattı ise makinanın yanına fotoğraf olarak koymuşlar. Fiyatını sorduğumda 

benim o makinayı hattıyla birlikte almamın imkanı yoktu, benim isteğim makinayı tek almak idi. Hattını da kendim yapmayı 

planlıyordum. tabi firma makineyi tek başına satamayız diyor, iki gün boyunca almak için çok uğraştım ama bir türlü olmadı 

alamadım. türkiye’ye döndüğümüzde sayın mithat ural’a böyle bir makine var ama alamdım dedim, mithat bey aracılığıyla 

firma ile tekrar irtibat kurduk, yazışmalar felan derken makinayı hat olmadan aldım. Hattını da ben yaptım. Firma bana hattı 

yapamazsın demişti fakat hattı yapabildik. Daha sonra ikincisini de aldık. Bu girişimden sonra ben makinayı aldım, sayın mit-

hat ural ise firmanın mümessilliğini aldı ve şuan türkiye’de o makinadan 21 adet var. Ben tüDöksaD’ın yaptığı organizasyon 

sayesinde makineyi alıp problemlerimi çözdüm, mithat Bey ise bu vesileyle aldığı mümessillik sayesinde başka firmaların 

sorunlarını çözdü. tüDöksaD aracılıyla ülkemize böyle bir katkımız oldu.

nİyAzİ AKDAş

tüDöksaD’a yaklaşık 

kırk yıldır üyeyim. İlk 

üyeliğim ergenekon 

çelik Döküm’de genç 

bir mühendisken oldu. 

sonra akdaş Döküm 

ile üyeliğim devam 

etti. Başta sayın tur-

gut özal ve hayatta 

olmayan, olan kıymetli 

meslektaşlarımın koltuğuna oturmak benim için bir onurdu. 

tüDöksaD yönetim kurulu başkanlığım süresince bundan 

son derece zevk aldım. Başkanlığımla birlikte bu güzide ku-

ruma katkım olmuşsa ne mutlu bana. Herkese katkılarından 

dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Derneğimiz küçük bir 

birliktelikken bugün sektörün yönünü çizen, sektörü yön-

lendiren bir konumda. odalar birliğinin sektör meclisinde 

ağırlıkla temsil ediliyoruz, yine avrupa dökümcüler birliğin-

de önemli bir üye durumundayız. avrupa’da demir grubun-

da almaya’dan sonra ikinci büyük üreticiyiz. sektörümüzün 

katıldığı fuarlarda ve toplantılarda da bu büyüklüğü görü-

yoruz. kuruluşlarımızın yaptığı yatırımlar ve döktüğü ürün-

lerle belli bir seviyenin üzerine çıktığımızı rahatlıkla söyle-

yebiliriz, bununla da övünüyoruz. Dolayısıyla bu başarıların 

derneğimizin birlikteliğinin eseri olduğuna inanıyorum. tü-

DöksaD bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çok 

daha faydalı işler yapacaktır, buna inanıyorum. Bir şeyle de 

iftihar ediyorum mete nakiboğlu başkanlığı döneminde alı-

nan dernek binasının yenilenmesi bana nasip oldu. Benim 

ve yönetim kurulu üyelerinin büyük çabaları ve üyelerimi-

zin desteğiyle şimdiki dernek merkezimizi aldık ve çalış-

malarımızı daha sağlıklı yapıyoruz. Bu derneğin en önemli 

özelliklerinden biri üyeler arası rekabet yerine iyi ilişkiler 

geliştirmelerine vesile olmasıdır, bu durum yönetim biçimi-

ne de yansımıştır. Dernek yönetim seçimlerinde öyle iki üç 

liste yerine tahammüllerin geçerli olması bunun en önemli 

kanıtıdır. uyum içinde tek listeyle seçilen yönetim kurulları 

görevlerini yerine getiriyor, bu konsensus önemlidir, böyle 

de devam ediyor. Bu vesileyle eski ve yeni yönetim kurulla-

rına hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

MİThAT URAL

tüDöksaD’ın ilk yö-

netim kurulu üyelerin 

biriyim. Dernek yöne-

tim kurullarında çeşitli 

görevler üstlendim, 

muhasip üye, başkan 

yardımcılığı ve sayın 

mete nakiboğlu’ndan 

sonra da başkanlık 

görevinde bulundum. 

Benim gördüğüm kadarıyla en büyük faydası; ilk 

kuruluş yıllarında bir dökümhaneye başka bir dö-

kümhaneden birinin girmesine vesile oldu. çünkü 

dernekten önce kimse başka bir dökümhane yöne-

ticisi ve çalışanının ziyaretini kabul etmiyordu. Ben 

yönetim kurulundayken ilk olarak dökümhane gezi-

leri için bir çalışma yaptım. Bu geziden sonra herkes 

dökümhanesini başkasından gizlemek değil, başka-

larının dökümhanelerine gidildiğinde bilgi alış veri-

şinin ne kadar önemli olduğunun farkına vardı. Bu 

tüDöksaD sayesinde başladı ve gelişti. Diğer bir 

önemli nokta ise sfero döküm yapılması ve çelik dö-

küm ihracatının başlamasıydı, burada sayın yılmaz 

turan’ın katkıları taktir etmek gerekir. Bu döküm sa-

nayisi için çok faydalı oldu, bu ilişkileri tüDöksaD 

geliştirdi, çünkü dökümhaneleri ve sektörün diğer 

paydaşlarını bir araya getirmişti. Ben türkiye’de ih-

racat yapan ve sfero döken birkaç dökümhaneden 

birinin yöneticisi olarak da bu tecrübelere sahip 

oldum. yani 300 bin tondan 1 milyon 800 bin ton 

döken bir sektör olduk. özellikle otomotiv sanayin-

de döküm ürün ihraç eden en önemli avrupa ülkesi 

olduk, döküm sektörümüz çok önemli bir yol katetti 

ve tüDöksaD’ın gücü burada önemli bir rol oyna-

dı. Herkes bu derneği sahiplendi, ben de bu vesiley-

le katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 

Burada sayın turgut özal ile birlikte yaşadığımız 

güzel bir anıyı da paylaşmak isterim. almanya’daki 

bir döküm fuarına gitmek üzere Dernek tarafından 

bir organizasyon yapıldı, biletlerimizi aldık, herşeyi-

miz tamamlandı ve uçuş için havaalanına gittik. Bak-

tık bizim uçuş iptal edilmiş, sayın turgut özal beni 

takip edin dedi, grup olarak kendimizi bir uçakta bul-

duk, herkes yerine oturdu. görevliler geldi “ne yapı-

yorsunuz? Bu şekilde izin veremeyiz dediler” sayın 

özal “bizim biletlerimiz ve yapılmış bir programımız 

var, bizi almanya’ya götürmek zorundasınız, hiçbir 

şekilde bu uçaktan çıkmamızı beklemeyin” dedi ve 

gerçekten bizi götürmek zorunda kaldılar. sayın özal 

cesur ve iş bitirici biriydi. kendisini saygıyla anıyoruz. 

AKın AyDınCEREn

40 yıl önce bu dernek kurulduğu sırada kuruluş aşamalarında yer alan trakya 

Döküm’ün genel müdürüydüm. kurucular arasında yer almadım ama ilk üyele-

rinden biriyim. Derneğin ilk fonksiyonu, sektörü ve haliyle bizi birbirimizle tanış-

tırmamız oldu. Daha önceleri birbirimizi gıyaben, ismen tanırdık ama temasımız 

yoktu, dolayısıyla bilgi alış verişimiz de yoktu. sadece bazen sektöre büyük 

katkıları olduğunu düşündüğüm sayın yılmaz turan’ın yaptığı organizasyonlar-

da bir araya gelirdik. Dernek kurulduktan sonra, turgut özal ile birlikte her ay 

bir yemekli toplantımız olurdu, her şirket birine ev sahipliği yapardı, hepimiz o 

toplantıların çok faydasını gördük. Birbirimizi tanıdık öncelikle, kaynaştık, mes-

lektaşlık kültürü gelişti, dost olduk. Hatırlıyorum o zaman turgut özal döküm 

sektörünün tekstilden sonra türkiye’nin en büyük ihracatçı sektörü olacağını söylerdi, belki ikinci olamadık ama bu-

gün ürettiğinin yüzde 70’ini ihraç eden bir sanayi olduk. Bu toplantılar çok faydalıydı ve tüm bunlar dernek ile birlikte 

gerçekleşti. tüDöksaD’ın ilk genel sekreteri olarak en güç görevi sayın mithat ural yaptı. Büyük emeği geçmiştir, 

ben de kendisine teşekkür ederim. Dernek ile bir anım; derneğin ilk genel merkezini satın aldığımız zaman bilindi-

ği gibi mütevazi bir apartman dairesiydi. yönetim kurulunda açılış için, o zaman Cumhurbaşkanı olan eski dernek 

başkanımız sayın turgut özal’ı davet edelim diye konuşuyoruz, koskoca Cumhurbaşkanını mahalle arasında bir 

apartman dairesinin açılışına çağıracağız ayıp olmaz mı? diye konuşuyoruz, sonunda davet ettik ve büyük bir mem-

nuniyetle geldi. Dernek merkezinde uzun süre de kalarak bizimle sohbet etti. Dernek bugün geldiği nokta itibariyle 

çok önemli ve başarılı bir kuruluş, bundan sonra da yeni iletişim tekniklikleriyle örneğin internetin de bu kadar ge-

lişmesiyle teknik eğitim konusunda sektöre daha faydalı çalışmalar yapacağına da inanıyorum. geçmişte dernekte 

görev yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. şimdiki yönetim kurulu üyeleriyle çalışanlarına ve bundan sonra görev 

alacak arkadaşlara da başarılar diliyorum. 

DERnEĞİMİz 

KÜçÜK bİR bİRLİKTELİKKEn 

bUGÜn SEKTÖRÜn 

yÖnÜnÜ çİzEn, SEKTÖRÜ 

yÖnLEnDİREn bİR KOnUMDA.

TÜDÖKSAD 40.YIL
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A
nkiros/annofer/turkcast fuarlarıyla eş za-

manlı organize edilen 18.uluslararası meta-

lurji ve malzeme kongresi 29 eylül-01 ekim 

2016 tarihlerinde tüyaP Fuar ve kongre merkezi-

Beylikdüzü / İstanbul’da, tmmoB metalurji ve mal-

zeme mühendisleri odası tarafından düzenlendi.  

tmmoB metalurji ve malzeme mühendisleri odası, 

türkiye Döküm sanayicileri Derneği ve Hannover-

messe ankiros Fuarcılık a.ş. tarafından eş zaman-

lı olarak yapılan kongreler ve fuarlar ile metalurji 

sektörünün en büyük birlikteliği oldu. metalurji 

sektörünün gelişmesine büyük katkılar sağlayan 

bu birlikteliğin bir ayağı olan uluslararası metalur-

ji ve malzeme kongresi’nin 18.sine yurt içinden ve 

yurt dışında 17 ülkeden 134 sözlü, 160 poster olmak 

IMMC 2016’ya 294 Bildiri Sunuldu
17 ülkeden 134 sözlü, 160 poster olmak üzere toplam 294 bildirinin 
sunulduğu 18.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, Ankiros/Annofer/
Turkcast fuarlarıyla eş zamanlı yapıldı.

üzere toplam 294 bildiri sunuldu ve 850 kişi kong-

reye katılım sağladı. 18.uluslararası metalurji ve 

malzeme kongresi’nde;   Biyomalzemeler, Döküm, 

seramik-Cam-Refrakter ve kompozit malzemeler, 

enerji malzemeleri, Demir çelik metalurjisi, malze-

me karakterizasyonu, nanomalzemeler, Demir Dışı 

metaller metalurjisi, çevre-İş güvenliği ve sürdü-

rülebilirlik, malzemelerin Bozunumu ve korunma 

yöntemleri konu başlıklarında toplam 10 sempoz-

yum gerçekleştirildi. 

ımmC 2016 kongresinde katılımcılara geniş bir 

spektrumda en son bilimsel ve teknik çalışmalar 

hakkında önemli bilgiler aktarıldı. uluslararası bir 

platformda tanışma, karşılıklı bilgi ve tecrübe akta-

rımı sağlandı.

18.Uluslararası 
Metalurji ve 
Malzeme 
Kongresi
Metalurji ve 
Malzeme 
Mühendisleri 
Odası tarafından 
düzenlendi.

E
ndüstriyel Fırın sanayicileri ve İşadam-

ları Derneği, Bilim sanayi ve teknoloji 

Bakanlığı’nın makine imalatçılarına yönelik 

Ce denetimlerini arttırması ve bu konuda çalışma 

yapmasıyla birlikte, Ce eğitim semineri düzenledi.  

sektörün ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan Ce semi-

neri 3 kasım 2016 tarihinde İstanbul Pendik mirac-

le otel’de gerçekleştirildi. eFsİaD yönetim kurulu 

Başkanı mehmet özdeşlik’in  açılış konuşması ile 

başlayan toplantı, kaynes eğitim ve Danışmanlık 

kurumundan Ce İşaretleme uzmanı  ve elektrik mü-

hendisi şamil tekir tarafından sunuldu. Ce eğitimi 

iki oturum ile üç saat sürdü. Ce işaretleme uzmanı 

şamil tekir’in özellikle ikinci oturumda gerçekleşen 

soru cevap bölümünde konulara olan hakimiyeti 

oldukça beğeni topladı. İstanbul dışından da katı-

lım gösterilen toplantıya 25 kişi katıldı. yaklaşık altı 

aydır kurulan eFsİaD,  kısa sürede endüstriyel fırın 

sektöründe doğru ve etkili adımlar atarak sektörde-

ki temsil yeteneğini güçlendiriyor. 

EFSİAD CE Semineri Düzenledi

HABER

T. +90 216 658 80 05
F. +90 216 658 80 06

Hassas Yüzey İşlemler
Precision Surface Treatment

info@bva.com.tr 
www.bva.com.tr

En yüksek enerji 
transferi ve 
dayanıklılık Yuvarlak yapısı 

sayesinde 
optik görünüm, 
performans ve 

fiziksel özellikler 
bakımından 
en üst kalite

1920’den beri

Amerika ve 
Almanya’da 
üretim

En düşük işlem 
maliyeti

Paslanmaz Çelik 
Bilya & Grit

The World Standard for Quality
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7
3. Dünya Döküm kongresi 23-27 eylül 2018 

tarihleri arasında Polonya'nın krakow kentin-

de düzenlenecek. kongre için bildiri çağrısı 

önümüzdeki dönem yayınlanacak. Dünya Döküm-

cüler Birliği'nin organizasyon ile görevlendirdiği 

Polonya Dökümcüler Birliği, kongre kapsamında 

ayrıca "yaratıcı Dökümhaneler" temalı bir fuar dü-

zenlenmesini planlıyor.

WFC 2018 kapsamında düzenlenecek önemli et-

kinliklerden biri olan fuar için Polonya Dökümcüler 

Birliği, ülkenin en büyük fuarcılık şirketlerinden biri 

olan Poznan uluslararası Fuarcılık ile işbirliği yapa-

cak.

Fuarda WFC'2018 katılımcılarına ve ziyaretçi-

lere modern fuarcılık anlayışı doğrultusunda tek-

nolojideki son gelişmeler ve döküm endüstrisinin 

en son başarıları hakkında örnekler sergilenecek. 

ayrıca fuar öncesinde sadece kongre katılımcıla-

rına yönelik olarak modern dökümhane alanında, 

günümüzde yaygın olarak kullanılan tabirlerle "la 

crème de la crème" ve "High end" yani en üst dü-

WFC 2018 kapsamında gerçekleşecek olan 73. Dünya Döküm Kongresi ve 
Yaratıcı Dökümhaneler fuarı 23-27 Eylül 2018 tarihleri arasında 
Polonya-Krakow’da düzenlenecek.

73.Dünya Döküm Kongresi Polonya’da

zey ve en gelişmiş, bilimsel, teknik ve organizasyo-

nel çözümlerin sunumu yapılacak.

Fuar, 23 eylül 2018 (kurulum ve montaj) ve 26 eylül 

2018 (öğleden sonra standların kaldırılması) arasın-

da planlandı.

Fuar alanı 4 bölgeye ayrılacak:

1) teknoloji & ar-ge enstitüleri

2) ürettikleri inovatif ve kompleks döküm parçaları-

nı sergilemek üzere döküm parça üreticileri

3) Döküm endüstrisi için yaratıcı ve yenilikçi malze-

me çözümleri sunan tedarikçiler

4) en yüksek teknik seviyeyi temsil eden, hareketli 

modeller ve maketler şeklinde sergilenen döküm 

ekipmanları ve ekipman üreticileri. 

Resmi dili İngilizce olan fuarın; çin, Japonya ve 

Rusya gibi dünyanın farklı bölgelerinden gelecek 

katılımcılar için de bu dillerde multimedya kılavuz-

ları oluşturulması planlanıyor. 

Fuar, 23-26 
Eylül 2018 
tarihleri 
arasında 
planlanıyor.

HABER

Kongre ve fuar daha detaylı bilgi için 
http://www.73wfc.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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M
anisa organize sanayi Bölgesinde 1974 

yılında kurulan, 1977 yılında ise faaliyete 

geçen çukurova kimya, döküm sektö-

ründe maça kalıp bağlayıcıları olarak alkali fenolik 

reçineler, furan reçineleri, alkafen reçineleri, Pu 

cold box reçineleri, sıcak kutu reçineleri, termoşok 

reçineleri ve kum kaplama reçineleri sistemleri ya-

nında, besleyici gömlekler, mini besleyiciler, maça 

/ kalıp döküm boyaları, furanik model boyalar, kap-

lanmış kumlar, kalıp/maça yapıştırıcı ürünlerinin 

üretimleri ile pazarda öne çıkıyor.  

çukurova kimya ürünleri; Döküm endüstrisinde 

kalıp ve maça reçineleri, kum kaplama reçineleri, 

mg-C, dolomit refrakter tuğla, balata, bez ve taş 

zımpara üretiminde kullanılan bağlayıcı reçineler, 

otomotiv ve beyaz eşya sektöründe yalıtım malze-

mesi olarak yararlanılan keçe sistemleri için bağ-

layıcı reçineler, döküm sektöründe yüzey düzgün-

lüğünü sağlamak için boyalar, dökümde verimlilik 

Çukurova Kimya 42. Yılında

sağlayan besleyici gömlekler, kombi ve şofben 

yanma odaları, brülör kapağı için izolasyon plakala-

rı, kalıp/maça boyaları da bu alanlarda kullanılıyor. 

sektörün problemlerini üç ana başlık altında 

toplayan çukurova kimya genel müdürü türsen 

Demir, türkiye kimya sanayi’sinde üretim ve tü-

ketim kapasitelerinin düşük oluşu nedenleri ile 

yüksek verimli yatırımların yapılamadığını, yine tür-

kiye’deki temel hammadde ve kimya yan sanayi 

yatırımlarının yetersiz oluşu ve dövize bağlı ham-

madde fiyatları, ayrıca diğer bir sorun ise, sektörel 

pazarın türkiye coğrafyasında dağınık olması oldu-

ğunu belirtiyor. 

küçük kapasiteli üreticilerden hammadde temin 

edip, verimli üretim yapmanın mümkün olmadığını 

söyleyen türsen Demir, çözüm için piyasa ile birlik-

te üreticiyi de büyütecek stratejik kararların alınma-

sı gerektiğinin önemini vurguluyor.  çukurova kim-

ya, almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İsveç, Rusya, 

ukrayna, çek Cumhuriyeti, Balkan ülkeleri, etiyop-

ya, azerbaycan, İsrail ve yakın orta Doğu ülkeleri, 

İran, Pakistan, olmak üzere çeşitli ülkelere ihracat 

yapıyor. özellikle besleyici gömlek taleplerinin yo-

ğunlaştığı avrupa ülkelerine ihracatı arttırma çaba-

ları devam ediyor. 

42 YIL SERÜvEnİ

1974 yılında kurulan ve 1977’de üretime geçen 

çukurova kimya, ilk olarak metal döküm endüst-

risinde kullanılan fenol formaldehit ve furan tipi 

reçineleri ile bunlarla ilgili katalizörlerini Fordath/

İngiltere lisansı altında üretmeye başladı. Furan re-

çinesini furfuril alkolden, furfuril alkolü furfuralden, 

furfurali ise zeytin prinasından üretmek üzere kuru-

luşunu takip eden dönemde, ürün çeşitlerine kalıp 

ve maça boyaları ile tandiş plakalarını da ekledi. 

Verimlilik sağlayıcı ekzotermik ve diğer besleyici 

gömlek üretimleri ve daha sonra 1995 yılının sonla-

rına doğru ısı sistemlerinde yer alan yalıtım plaka-

larını geliştirip satışına başladı.

çukurova kimya, mart 1995 tarihinde ıso 9001 

kalite yönetim sertifikasını aldı. şubat 1993 tari-

hinde insan sağlığına gösterilen özeni ve çevreye 

duyarlılık ilkelerini benimsediğini belgelendirmek 

üzere üçlü sorumluluk (Responsible Care ) taah-

hüdünü imzaladı.

1996 yılında çukurova kimya ve “Borden Che-

micals uk ltd” (Hexion specitaly Chemicals) ile 

arasında döküm reçineleri konusunda teknoloji 

transferi (know-how) anlaşmaları yapıldı. Bu anlaş-

ma 2006 yılında 10 yıl daha uzatıldı. Bu desteğin 

yanında endüstriyel ve fenolik reçineler (novolak 

reçine) ve kalıp /maça boyaları konularında ar-ge 

faaliyetlerini de hızlandırdı. 2001 yılında ekonomik 

sebeplerden dolayı furfuril alkol üretimi durduru-

larak furan reçine üretimine, furfuril alkol ithal edi-

lerek devam eden çukurova kimya, iç piyasadaki 

gelişmelere bağlı olarak katı, sıvı ve toz endüstri-

yel reçineler (rezol ve novolak reçineler), otomotiv 

keçeleri ve balataları, refrakter tuğla, zımpara gibi 

endüstriyel ürünlerde bağlayıcı olarak kullanmaya 

başladı. çukurova kimya ocak 2011 tarihinde ıso 

14001 ve oHsas 18001 sertifikalarını da alarak, yıl-

lardır yönetim anlayışı çerçevesinde uygulamakta 

olduğu kavramların belgelerine de sahip oldu. 

çukurova kimya’nın döküm yan sanayi olarak 

ürün gruplarında türkiye’de pazar lideri olduğunu 

söyleyen türsen Demir, son 10 yılın içinde üretim 

ve satışlarının üç misli artış gösterdiğini, buna bağlı 

olarak üretim kapasitelerini de geliştirerek yeni üni-

teler kurduklarını belirtiyor ve şöyle devam ediyor;

“çukurova kimya, kendi üretimi sırasında ileri 

teknolojinin sağladığı tüm imkanları değerlendi-

rerek, türk ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. 

Reçine üretim kapasitesi, yıllık 25 bin ton, tamamla-

nan yeni yatırımlarla besleyici gömlek üretim kapa-

sitesi 25 milyon adet/yılın üzerine çıkarak pazarda 

arz imkanlarını arttırmıştır.”

sosyal sorumluluk çerçevesinde çukurova kim-

ya tarafından eğitime kazandırılan çukurova kimya 

anadolu teknik ve endüstri meslek lisesi, bilgili ve 

gerekli altyapıya sahip genç bir nesil yetiştiriyor, 

onları geleceğe hazırlıyor, bu sayede sektöre nite-

likli personel kazandırıyor. 

türsen Demir, içinde bulunduğu sektörün büyü-

mesine bağlı olarak çukurova kimya’nın önümüz-

deki dönem için yatırım hedefleri ve düşündüğü 

geliştirme çalışmalarını ise şöyle sıralıyor;

-temel hammaddelerimizden formaldehit tesi-

sinin kurulması ile rekabet gücümüzün arttırılması,

- ana hammadde kaynaklarının çoğaltılması, 

stok alanları,

- Verimliliğin arttırılması için otomasyona önem 

verilmesi, 

- İhracatımızın arttırılması,

- ar-ge  merkezi kurarak daha büyük projelere 

imza atmak. 

çukurova kimya’nın hisse devri işlemleri şu-

bat 2016 tarihi itibari ile sonuçlandı ve çukurova 

Holding’e bağlı çukurova kimya endüstrisi a.ş his-

selerinin yüzde 99.83’ü kmy kimya girişim Danış-

manlık sanayi ve ticaret a.ş. tarafından devralındı.

çukurova kimya endüstrisi a.ş ortaklık ve yö-

netim yapısında meydana gelen bu değişiklikle 

birlikte, organizasyon yapısında, çalışma tarzında, 

piyasalarda var olan iş ortakları ile ilişkilerinde, tüm 

endüstriyel ve ticari faaliyetlerinde hizmetleri, yeni 

bir ruh ve heyecan ile artarak devam ediyor. 

Çukurova Kimya’nın hisse devri işlemleri Şubat 2016 tarihi itibari ile sonuçlandı ve 
Çukurova Holding’e bağlı Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş hisselerinin yüzde 99.83’ü 
KMY Kimya Girişim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralındı.

Çukurova 
Kimya 
Anadolu 
Teknik ve 
Endüstri 
Meslek 
Lisesi, bilgili 
ve gerekli 
altyapıya 
sahip genç 
bir nesil 
yetiştiriyor, 
onları 
geleceğe 
hazırlıyor.

ÜYELERDEN
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E
ntegre endüstri - Değer yaratmak sloga-

nı, Hannover messe 2017’nin ana teması. 

Deutsche messe yönetim kurulu üyesi Dr. 

Jochen köckler: “üretim ve enerji sektörlerinde 

dijitalleşmenin yaygın olarak kavranması yalnızca 

entegre teknoloji hizmetleri sağlayıcılarının buna 

ilişkin faydaları sağlam bir şekilde ortaya koyması 

durumunda gerçekleşecektir. üreticilerin ve ener-

ji firmalarının dijitalleşmeden sağlayacakları uzun 

Hannover Messe 
“Endüstri 4.0”’ın avantajlarına 
odaklanıyor
“Bir önceki Hannover Messe’nin mesajı netti: entegre endüstri tam anlamıyla ana 
trend haline geldi. Fuar bu mesajını kanıtlamak üzere üretim ve enerji sektörlerinde 
tam olarak dijitalleştirilen süreçlere ilişkin olarak 400’ü aşkın uygulama örneği 
sundu. Görünen o ki dördüncü sanayi devrimi yolda. 

vadeli ve doğrudan elde edebilecekleri faydaları 

tam olarak anlamaya ihtiyacı var. Dijitalleşmenin 

yalnızca yeni ve daha iyi makineler sağlamakla kal-

madığını, bunun yanı sıra değer kattığını anlamaya 

ihtiyaçları var. Değer katma konusu ayrıca firmaların 

iş modellerini dijitalleşme sayesinde güncelleyebil-

mesi, kapsamlı olarak yeniden keşfedebilmesi ve 

çalışanların iş yaşamlarını iyileştirebilmesiyle mey-

dana gelir.”

günümüzde her türden firma, endüstri 4.0, en-

tegre enerji, “dijital ikiz”ler, öngörüye dayalı bakım, 

dijital enerji ve ağa dahil olan işbirlikçi robotlar sa-

yesinde (cobot) seçebileceği çeşitli ileri teknoloji 

çözümlerine sahiptir. ancak firmalar çoğu zaman 

bu tip çözümlerin nasıl bir değer katabileceğini 

kestirmekte zorlanıyor. Bu şirketlerden birçoğu öl-

çülebilir yararların somut tarafını görmeden büyük 

çaplı sermaye yatırımları yapmakta tereddüt ediyor, 

tabii bu da anlaşılabilir bir durum. Hannover messe 

2017 bu noktada devreye giriyor. önümüzdeki yıl 

dünyanın en büyük endüstriyel teknoloji fuarı, sınırlı 

kaynakları olan firmaların dahi dijitalleşmenin güçlü 

olduğu noktaları tespit ederek bundan nasıl istifade 

edebileceğini ortaya koyacak. köckler şöyle devam 

ediyor: “endüstri 4.0 tek seferde üretim tesisinin ta-

mamını yenisiyle değiştirmek anlamına gelmiyor, 

bunun yerine aşamalı bir süreç ortaya koyuyor. 

örneğin firmalar üretim süreçlerinde iyileştirmeler 

yapmalarına veya yeni iş modelleri geliştirmelerine 

yardım edecek olan verileri yakalamak ve değerlen-

dirmek üzere mevcut tesislerine sofistike sensörler 

takmakla işe başlayabilirler. önümüzdeki Hannover 

messe fuarı, şirketleri için dijitalleşmenin yararların-

dan istifade etmek ve tesislerini adım adım endüstri 

4.0 fabrikalarına dönüştürmek isteyen imalat sek-

töründen ziyaretçilerin ihtiyaç duydukları rehberliği 

sağlayacak.  

ancak süregelen ve hızlı yayılan dijitalleşmeye 

rağmen insan faktörü sektördeki başarı için her 

zaman büyük önem taşıyor. Bu nedenle Hannover 

messe’nin “entegre endüstri - Değer yaratma” mot-

tosu tesisler ve donanımlar için olduğu kadar insan-

lar için de aynı ölçüde geçerlidir. endüstri 4.0 tekno-

lojileri fabrika işçilerinin görevlerini daha ilgi çekici 

ve çeşitli hale getirerek onlara değer katacak. Fab-

rika çalışanları tekrarlayan manuel işlere odaklan-

mak yerine giderek artan şekilde sorun çözmek, 

kararlar vermek, yenilikler yapmak ve değer katan 

girişimleri teşvik etmek üzere görev alacak.  ancak 

bu dış etkilerden uzak bir şekilde gerçekleşmeye-

cek. üreticilerin işgücünü Workplace 4.0’a hazırla-

mak için beceri kazandırmaya ve eğitim tedbirlerine 

yatırım yapması gerekiyor. köckler şunları söylüyor: 

“gelecekte çalışanların beceri düzeyine adapte 

olan ve çalışmalarında onlara destek olan akıllı iş 

istasyonlarını giderek daha çok göreceğiz. yarının 

çevik, esnek imalat tesislerinde eğitimler işbaşın-

da ve üretimde herhangi bir kesinti olmadan ma-

kinenin başında verilecek. eğitim araçları arasında 

sanal gerçeklik uygulamaları, akıllı gözlükler, akıllı 

telefonlar ve tabletler de yer alıyor ve bunların tümü 

Hannover messe 2017’de görücüye sunulacak.”

ayrıca entegre endüstri akıllı fabrikaların çok 

daha ötesine uzanacak. akıllı fabrikaların üretti-

ği mallar kullanım ömürleri boyunca üreticileriyle 

bağlantı halinde olacak ve sürekli olarak önemli 

veri akışları sağlayacak. Bu veriler üreticilerin ek ağ 

tabanlı hizmetler geliştirmesine ve geleneksel sek-

törlerinin dışında yeni iş fırsatları kovalamalarına ola-

nak sağlayacak. örneğin enerji sektöründe “üreten 

tüketiciler” ve sanal güç istasyonları dağıtılan üretim 

sistemleri şeklinde dijitalleşmenin yarattığı fırsatların 

en iyi örnekleri arasında yer alıyor. endüstriyel teda-

rik sektörü bunun bir başka güzel örneği. gelecek 

Hannover messe fuarında endüstriyel alt yüklenici-

ler dijitalleşmenin yenilikçi ve yüksek ölçüde kişiye 

özel çözümleri her zamankinden daha hızlı sunma-

larına nasıl yardım ettiğini ortaya koyacak. Dijital-

leşme trendinin yine önümüzdeki yılın “entegre en-

düstri - Değer yaratma” ana teması kapsamında ele 

alınacak olan bir diğer kilit unsuru da muhtemelen 

aslında en önemli unsur. köckler;  “Dijitalleşmenin 

en büyük katma değer potansiyeli tamamen yeni iş 

modellerinin geliştirilmesinde ve bu iş modellerinin 

istifade ettiği pazarlarda yatıyor. Hannover messe 

giderek artan bir şekilde daha önce duyulmamış 

ortaklıklara yönelik bir platform haline geliyor. ıt şir-

ketleri ve mühendislik firmaları arası veya genç ve 

yenilikçi firmalar ve büyük kurumsal şirketler arasın-

daki ortaklar buna örnek olarak verilebilir. Radikal 

ve yüksek ölçüde ezber bozucu yeni iş fikirlerinden, 

kanıtlanmış 4.0 iş modellerine kadar hepsi önümüz-

deki nisan ayında burada olacak.” 

FUAR

Entegre 
Endüstri akıllı 
fabrikaların çok 
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uzanacak. Akıllı 
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ömürleri 
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üreticileriyle 
bağlantı 
halinde olacak 
ve sürekli 
olarak önemli 
veri akışları 
sağlayacak. 
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-	 Sıkıştırma	kafasına	sabit	multi-ram		
	 (çok	çekiçli)	pres
-	 Kum	doldurma	çerçevesini	
	 harekete	geçirir
-	 basınç	sensörlü

Üst	presleme	silindirleri Alt	presleme	silindirleri

-	 kalıplama	makinesi	kaldırma 
	 tablasına	sabitlenmiştir 
-	 model	taşıyıcı	-	alt	pres	çerçevesini		 	
	 harekete	geçirir
-	 iç	tarafında	ölçme	sistemi	mevcuttur
-	 basınç	sensörlü

-	 Kalkma	pozisyonundaki	kaldırma	
tablası	(yukarıya	doğru:	kaldırma	
tablası,	model	tarafından	sıkıştırma	
için	model	bağlama	çerçevesi,	 
derece)

www.sinto.com

HEINRICH	WAGNER	SINTO	Maschinenfabrik	GmbH	 
SINTOKOGIO GROUP

Bahnhofstr. 101 · 57334 Bad Laasphe, Germania
Tel. +49 2752 / 907 0 · Fax +49 2752 / 907 280
www.wagner-sinto.de

HWS	SEIATSU	TEKNOLOJİSİ	
MODEL	TARAFINDAN	PRESLEME	İLE	
12	YILI	AŞAN	KALIPLAMA	TECRÜBESİ

Karmaşık	geometrilere	sahip	
modellerde	dahi	optimum	
model	plakası	yerleşimi	ve	
kenarlarda	%30	daha	yüksek	
sıkıştırma.

SEIATSU.plus	sıkıştırma	varyasyonları	için	
esnek	bir	seçim	sağlar.	Kalıplanan	modele	bağlı
olarak	olası	varyasyonlar	seçilebilir	ve	kombine	
edilebilir.

Sıkıştırma	varyasyonları
-	Presleme
-	Hava	akışlı	presleme

SEIATSU.plus	KALIPLAMA	PROSESİ
-	DÜNYA	GENELİNDE	20’DEN	FAZLA	REFERANS	-

Otomatik	Kum	
Dağıtma	Sistemi

Tartı	hücresine	(load	cell)
sahip	kum	dozaj	
bunkeri

Alt	sıkıştırma	silindirli
kaldırma	tablası

SEIATSU	valf

Üst	sıkıştırma	silindirli	 
multi-ram	(çok	çekiçli)	pres

Alt	sıkıştırma	silindirli	
model	bağlama	çerçevesi

Kamalı	destek
-	 Sıkıştırma	sırasında	pres	tablasının
	 esnemesini	engellemek	için	
	 sürgülerin	mekanik	olarak	
	 kilitlenmesi	(form-fit)
-	 Presleme	sırasında	geri	tepmesiz
	 kaldırma	tablası

-	Model	tarafından	sıkıştırma	ile	presleme
-	Presleme,	hava	akışı	ve	model	tarafından	sıkıştırma

Ekspert	Mümessillik	Tur.	ve	Tic.	Ltd.	Şti.
İçerenköy Mah. Eski Bakkalköy Yolu
Tezcan Apt. No:54/6, 34752 Ataşehir – İstanbul / Turkey
Tel.	+90 216 573 38 88 -	Fax.	+90 216 573 06 28
E-Mail: expert@expert.com.tr -	Web:  www.expert.com.tr  

ınDUSTRİAL SUppLy 2017: 
yEnİLİKçİ EnDÜSTRİyEL TEDARİK 
çÖzÜMLERİ İçİn En ÖnEMLİ 
pLATfORM

Birçok ülkeden katılımcının yer alacağı ındustri-

al supply 2017’de türkiye’den firmaların ise 5. 

salon’da toplamda 600 metrekarelik bir alanda 

katılım göstereceği öngörülüyor. geçtiğimiz yıl ise 

türkiye Döküm sanayicileri Derneği’nin de (tü-

DöksaD) katılımıyla 16 firma toplamda 460 met-

rekare alanda katılım göstermişti. 79 farklı ülkeden 

92 bin kişi tarafından ziyaret edilen fuar, katılımcıları 

için önemli iş bağlantıları sağlamıştı. 

Bu yıl “entegre endüstri ve Değer yaratmak” 

teması ile 24-28 nisan 2017 tarihleri arasında 

Hannover’de katılımcı ve ziyaretçilerini ağırlayacak 

olan ve Polonya’nın Partner ülke olduğu Hannover 

messe 2017, komponentlerden akıllı fabrikalara en-

düstriyel değer zinciri içindeki tüm ana konuları tek 

bir merkezde bir araya getiriyor. Hannover messe, 

karar vericiler için vazgeçilmez bir platform olduğu-

nu bir kez daha kanıtlama yolunda.  

Dünyanın en önemi endüstri teknolojileri fua-

rı Hannover messe’nin bir parçası olan ındustrial 

supply fuarının en önemli gücü, ürün çeşitliği olarak 

öne çıkıyor. Ziyaretçiler salon-ürün grubu eşleştir-

melerinin net bir şekilde yapılması ile birlikte fuar 

kapsamında birçok ürüne kolayca ulaşma şansına 

sahip olacak. 

4. salon’da sac işleme sistemlerine yoğunlaşır-

ken; 5. salon’da bağlantı ekipmanları öne çıkacak. 

üstelik 5 gün boyunca devam edecek ındustrial 

supply Forum da 5. salon’da katılımcıları ile bulu-

şacak. salon 6 ise bu sene bir yenilikle karşımıza 

çıkmaya hazırlanıyor. İki yılda bir düzenlenecek 

olan surface treatment özel alanı 6. salonda ziya-

retçilerini ağırlayacak. yüzey işlem teknolojilerinin 

yanı sıra süreç mühendisliği, hafif konstraksiyon, 

mikro/nano-teknoloji, kauçuk/metal/plastik/seramik 

bileşenler de bu salonda sunulacak. yükselen “en-

tegre çözümler” trendi ile birlikte her üç salonun da  

(4. , 5. ve 6. salon) ortak noktası olarak öne çıkacak.

yenilikçi endüstriyel tedarik çözümleri konusun-

da önde gelen ticaret fuarı ındustrial supply,  en-

düstriyel teknolojiler konusunda dünyanın 1 numa-

ralı ticaret fuarı olan Hannover messe’nin bir parçası 

olmanın avantajını, katılımcılarına birçok yeni iş bağ-

lantısı sağlayarak sunuyor. Birbiriyle paralel 7 ticaret 

fuarını bir araya getiren Hannover messe, birbiriyle 

ilişkili sektörleri tek çatı altında toplayarak sektörler 

arası etkileşimi de olanaklı kılıyor. 

FUAR

Türkiye 
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Çeviren: Cemal AnDİÇ (Foseco Türkiye)

(sol tarafta) 
laminer 

demir akışı ve 
(sağ tarafta) 
türbülanslı 

demir akışının 
yüksek

hızda çekilmiş 
fotoğrafları.

ŞEKİL 1

ŞEKİL 2 ŞEKİL 3

MAKALE
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Deney 
düzeneğinin 
şematik 
görüntüsü (yan 
görüntü) ve 
fotoğrafı.

ŞEKİL 4

test için seçilmiş 
olan stoper 
ve nozüllerin 
diyagramları 
(bütün ölçüler 
mm
dir).

ŞEKİL 5

ŞEKİL 6 Denemede kullanılmış stoper ve nozüllerin plastik kop-
yalarının fotoğrafları.

MAKALE
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STOPER nOZÜL
KALKMA

(mm) (It / sn) (ortalama) (standart)
AKIŞ HIZI Lİ Lİ

YENİ
YENİ
KULLANILMIŞ
KULLANILMIŞ

YENİ
KULLANILMIŞ
YENİ
KULLANILMIŞ

10
10
10
10

15
15
15
15

3.87
3.05
3.77
3.16

3.90
3.33
3.85
3.28

41.06
72 Yeni
çapraz

şekilli 20
60.06
64.15

0.92
0.53
4.18
2.46

86.74
70.93
60.86
63.45

0.99
0.67
3.88
3.28

YENİ
KULLANILMIŞ
YENİ
KULLANILMIŞ

YENİ
YENİ
KULLANILMIŞ
KULLANILMIŞ

STOPER nOZÜL
KALKMA

(mm) (It / sn) (ortalama) (standart)
AKIŞ HIZI Lİ Lİ

YENİ
YENİ

YENİ
YENİ ÇAPRAZ
ŞEKİLLİ

YENİ
YENİ ÇAPRAZ
ŞEKİLLİ

YENİ
YENİ ÇAPRAZ
ŞEKİLLİ

YENİ
YENİ ÇAPRAZ
ŞEKİLLİ

YENİ
YENİ

KULLANILMIŞ
KULLANILMIŞ

KULLANILMIŞ
KULLANILMIŞ

ŞEKİL 9

İki değişik 
stoper / nozül 
takımına ait 
optik sistem 
tarafından 
çekilen
şematik 
görüntüleriyle 
akış 
fotoğrafları.

su modeli ile 
elde edilen 
lı değerleri 
noktalarının 

örnekleri 
gösterilmiştir.

ŞEKİL 7

stoper ve nozül 
şartlarının akış 
türbülansı 
üzerindeki 
etkilerinin 
deneysel
sonuçlarının 
karşılaştırılması.

TABLO 1

nozül 
geometrisinin 
akış türbülansı 
üzerindeki 
etkilerinin 
deneysel
sonuçlarının 
karşılaştırılması.

TABLO 2

ŞEKİL 8 su ve demir akışlarına ait yüksek (solda) ve düşük (sağda) 
laminarite ındekslerinin fotoğraflarından örnekler gösterilmiştir.

ŞEKİL 10 çapraz delikli nozül kullanımının sağlamasının 
mümkün olduğu avantajların şematik gösterimi.

10
10

3.87
3.90

86.74
88.80

0.99
0.42

10
10

3.77
3.60

60.86
73.63

3.88
2.11

15
15

3.90
4.00

87.06
88.17

0.92
0.44

15
15

3.85
3.90

60.06
73.25

4.18
3.26

MAKALE



64 65 ı ARALIK 2016  ı ARALIK 2016

3. 5 mm kakma 
yüksekliğinin 
akış türbülansı 
üzerindeki 
etkilerinin 
deneysel
sonuçlarının 
karşılaştırılması

TABLO 3

10 mm ve 15 
mm kalkma 
yüksekliklerinin 
akış türbülansı 
üzerindeki 
etkilerinin
karşılaştırıldığı 
deneysel 
sonuçlar.

TABLO 4

STOPER nOZÜL
KALKMA

(mm) (It / sn) (ortalama) (standart)
AKIŞ HIZI Lİ Lİ

YENİ
KULLANILMIŞ

5
5

2.95
3.65

YENİ
KULLANILMIŞ

YENİ ÇAPRAZ
ŞEKİLLİ
YENİ ÇAPRAZ
ŞEKİLLİ

KULLANILMIŞ
KULLANILMIŞ

YENİ
KULLANILMIŞ

YENİ
YENİ

5
5

5
5

2.95
3.00

71.26
71.00

1.54
3.57

2.57
2.96

64.84
57.18

1.15
5.60

84.07
72.10

0.62
3.66

stoper kalkma 
yüksekliğinin 
akış üzerindeki 
tahmini 
etkilerinin 
şematik
gösterimi.

ŞEKİL 11

STOPER nOZÜL
KALKMA

(mm) (It / sn) (ortalama) (standart)
AKIŞ HIZI Lİ Lİ

YENİ
YENİ
KULLANILMIŞ
YENİ
KULLANILMIŞ
KULLANILMIŞ

YENİ
YENİ
KULLANILMIŞ
YENİ
KULLANILMIŞ
KULLANILMIŞ

NEW CROSS

YENİ

YENİ ÇAPRAZ

ŞEKİLLİ

KULLANILMIŞ

KULLANILMIŞ

YENİ

NEW CROSS
YENİ
YENİ ÇAPRAZ
ŞEKİLLİ
KULLANILMIŞ
KULLANILMIŞ
YENİ

10
10
10

10
10
10

15
15
15

15
15
15

3.90
3.87
3.80
3.05
3.16
3.77

4.00
3.90
3.90
3.33
3.28
3.85

88.12
87.06
73.25
72.20
64.15
60.06

0.44
0.92
3.26
0.53
2.46
4.18

88.80
86.74
73.63
70.93
63.45
60.86

0.42
0.99
2.11
0.67
3.28
3.88

Döküm 
kutusu 

içindeki sıvı 
seviyesinin 
türbülans 

oluşumu 
üzerindeki
etkilerine 
ait deney 
sonuçları.

ŞEKİL 12

5 mm yeni stoper/yeni nozül (lı=84.07)

Debi= 2,95 lt/sn = 2,95x106 mm3 / saniye
nozül önü kesit alanı = 722,24 mm2
Hız = (akış debisi) / (nozül önü kesit alanı) = 4.084 mm / sn

10 mm yeni stoper / yeni nozül (lı = 86.74)

Debi = 3,85 lt/sn = 3,85x106 mm3 / saniye
nozül önü kesit alanı = 1.001,91 mm2
Hız = (akış debisi) / (nozül önü kesit alanı) = 3.862 mm / sn

15 mm yeni stoper / yeni nozül (lı = 87.06)

Debi = 3,90lt/sn = 3,90x106 mm3 / saniye
nozül önü kesit alanı = 1.411,19 mm2
Hız = (akış debisi) / (nozül önü kesit alanı) = 2.763 mm / sn

MAKALE
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Deneysel 
sonuçlarının 
laminarite 
İndeksi (lı) 
değerlerine göre 
sıralaması.

TABLO 5
STOPER nOZÜL

KALKMA
(mm) (It / sn) (ortalama) (standart)

AKIŞ HIZI Lİ Lİ

YENİ

YENİ

YENİ
YENİ

KULLANILMIŞ

KULLANILMIŞ

YENİ 
YENİ

KULLANILMIŞ
KULLANILMIŞ
KULLANILMIŞ
KULLANILMIŞ

10

15

15
10

10

15

15
10
15
10

10
15

3.90
4.00

3.90
3.87

3.60
3.90

3.33
3.05

3.28
3.16

3.77
3.85

88.80
88.12

87.06
86.74

73.63
73.25

72.20
70.93

64.15
63.45

60.86
60.06

0.42
0.44

0.92
0.99

2.11
3.26

0.53
0.67
2.46
3.28

3.88
4.18

YENİ ÇAPRAZ
ŞEKİLLİ

YENİ ÇAPRAZ
ŞEKİLLİ

YENİ ÇAPRAZ
ŞEKİLLİ

YENİ ÇAPRAZ
ŞEKİLLİ

YENİ
YENİ

A

B

C

D

E

F

KULLANILMIŞ
KULLANILMIŞ
KULLANILMIŞ
KULLANILMIŞ

YENİ
YENİ

MAKALE
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mg
 miktarının 
çekintiyle 

ilişkisi

ŞEKİL 2



72 73 ı ARALIK 2016  ı ARALIK 2016

MAKALE

ŞEKİL 3 Farklı küreleştirici ile treatman işlemi yapılmıs (aynı başlangıç metalinden) 
düzenli ve düzensiz grafit dağılımı sonucu  görülmektedir.

kısmen  hatalı 
sferolaşma 
prosesi 
nedeniyle 
matrikste 
kompakt grafit 
yapı oluşumu

ŞEKİL 4

yuksek 
nadir toprak 
alkali metal 
konsantrasyonu 
nedeniyle patlak 
grafit olusumu.

ŞEKİL 6

  aynı sfero 
treatmandan 

2 farklı döküm 
parcası a) 

uzun döküm 
süresinden 

dolayı düşük 
küre sayısı b)

normal döküm 
pratiğine 

istinaden normal 
küre sayısı

ŞEKİL 5

yuksek 
nadir toprak 
alkali metal 

konsantrasyonu 
nedeniyle 

chunky grafit 
oluşumu

ŞEKİL 7
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yüksek 
karbon 
eşleniğine 
bağlı olarak 
grafit yüzmesi 
örneği

ŞEKİL 8

kalıp 
kumundaki 
yüksek kükürt 
nedeniyle 
döküm 
yüzeyinde 
flake grafit 
oluşumu

ŞEKİL 11

katılaşma 
esnasında büyük 

dendritlerin 
neden 

olduğu nodül 
sıralanması 

(dendrit kolları 
arasına nodüller 

çökmektedir)

ŞEKİL 9

 yuksek Pb 
içeriğinden 

dolayı 
matrikste 

spiky grafit 
olusumuna 

örnek 
verilmiştir.

ŞEKİL 10

Zayıf 
asılama etkinliği 

nedeniyle 
matriste karbür 

olusumuna 
örnek 

ŞEKİL 12
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İRTİBAT

AHMET BEY

Tel: 0 530 100 69 46

İRTİBAT

 ÇALIŞIR HALDE YILLIK 23.000 TON SIVI METAL KAPASİTELİ
 SATILIK KOMPLE DÖKÜMHANE & TALAŞLI İMALAT

BORAN ÇELİKTEN İHTİYAÇ FAZLASI EKİPMAN

Heinrich Wagner Sinto(Hws) Döküm Hattı: max.1070X700x250/250mm – 60 kalıp/saat

Eırıch Kum Tesisi: kapasite 2.500lt (25.000kg/saat)

2 X İndüksiyon Ocağı(Otto Junker): 3.5 Ton/Saat + 2 X İnd.ocağı(Abb): 4.5 ton/saat   

4 tribün konrad marka kumlama + 2 tribün Brück marka kumlama

4 adet Cold Box maça makinesi(laempe 20lt, Woperberg 10lt, Protek 20lt,laempe 5lt)

toplam 396.000 m3/saat kapasiteli 9 adet Jet Puls & sulu Filtre  

talaşlı İmalat makine Parkuru: 2 X Daewoo, 10 X Hessapp, 4 X Pittler, 3 X Hitachi seiki Cs40,

1 X stama, 4 X Chrion

Dökümhane Ve talaşlı İmalat İçin gerekli tüm laboratuvar ekipmanları

Firmamızda ihtiyaç fazlası olan aşağıda belirtilen ekipmanlar satılıktır,

•İngiliz Omega marka, 2006 model,   Komple Reçineli Sitem Mekanik Kum Reklamasyon ekipmanları, 3 Ton/

saat kapasiteli.

•Sarsak, Cooler-Classifier, Havalı Kum Sevkedici, Toz Tutma Filtresi ve Su Soğutma Kulesi’nden oluşmakta-

dır.

GÖKHAN GÜLENÇ

gokhan@borancelik.com.tr

Tel: +90 312 6401166
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HAMMADDEHAMMADDE

Hammadde fiyat endeksi tablosu, her ayın ilk haftası güncelleniyor. TÜDÖKSAD’ın resmi web sitesinde 

(www.tudoksad.org.tr) yayınlanıyor. 

TÜDÖKSAD Hammadde Fiyat Endeksi

HURDA FİYATI (1)

çolakoğlu metalurji a kalite fiyatı ve türkiye ge-

nelindeki dökümhanelerce satın alınan paketli 

veya dökme, kaplamasız, DkP sac hurdalarının 

maliyet fiyatlarının günlük hesap edilmiş, ağırlıklı 

aylık ortalaması

SFERO PİKİ (2)

İthal kaynaklardan temin edilen sfero pikinin 

güncel fiyatlar ve bağlanan sözleşmeler ile dö-

kümhanelere maliyet fiyatlarının ortalaması

HEMATİT PİKİ (3)

İsdemir, kardemir ve ithal kaynaklı pikin güncel 

fiyatlar ile dökümhanelere maliyet fiyatlarının or-

talaması

ÇELİK PİKİ (4)

İsdemir, kardemir ve ithal kaynaklı pikin güncel 

fiyatlar ile dökümhanelere maliyet fiyatlarının or-

talaması* tablodaki fiyatlar döküm maliyetini göstermemektedir.

Hurda (1) Sfero Piki (2) Hematit Pik (3) Çelik Piki (4)

Ort. Ort. Ort. Ort.Max Max Max MaxDÖnEM

2014/01 940 1.040 1.238 1.374 1.227 1.300 1.077 1.161

2014/02 932 1.000 1.218 1.377 1.196 1.250 1.055 1.180

2014/03 900 972 1.223 1.380 1.190 1.250 1.050 1.160

2014/04 915 990 1.223 1.370 1.185 1.215 990 1.065

2014/05 905 990 1.208 1.330 1.170 1.210 970 1.100

2014/06 895 960 1.215 1.350 1.144 1.187 1.017 1.102

2014/07 895 960 1.215 1.350 1.144 1.187 1.017 1.102

2014/08 900 950 1.174 1.300 1.200 1.250 1.010 1.120

2014/09 900 950 1.247 1.376 1.265 1.316 1.071 1.183

2014/10 880 900 1.245 1.426 1.263 1.300 1.057 1.162

2014/11 810 840 1.202 1.420 1.208 1.230 1.006 1.096

2014/12 790 850 1.196 1.443 1.203 1.294 1.022 1.123

2014 oRt 889 950 1.209 1.351 1.200 1.249 1.029 1.130

2015/01 820 850 1.210 1.480 1.189 1.317 1.040 1.090

2015/02 720 780 1.257 1.496 1.222 1.372 1.048 1.122

2015/03 750 800 1.242 1.552 1.242 1.345 1.009 1.086

2015/04 798 860 1.332 1.600 1.265 1.340 1.023 1.100

2015/05 837 900 1.332 1.600 1.266 1.340 990 1.100

2015/06 831 896 1.311 1.488 1.267 1.342 988 1.100

2015/07 788 810 1.137 1.482 1.051 1.132 921 983

2015/08 732 775 1.128 1.482 1.083 1.197 903 940

2015/09 728 800 1.185 1.354 1.113 1.149 882 951

2015/10 715 785 1.166 1.330 1.097 1.135 865 936

2015/11 675 732 1.126 1.352 1.052 1.076 819 879

2015/12 550 600 906 1.257 994 1.023 701 789

2015 oRt 746 799 1.194 1.456 1.153 1.231 932 1.006

2016/01 566 618 934 1.295 1.024 1.054 723 813

2016/02 566 675 937 1.267 1.002 1.031 737 781

2016/03 675 770 963 1.246 985 1.014 811 869

2016/04 736 781 1.016 1.221 1.008 1.037 909 943

2016/05 800 850 1.020 1.261 1.026 1.070 938 1.026

2016/06 705 740 1.020 1.257 935 1.052 847 1.023

2016/07 700 730 1.009 1.304 978 1.067 859 978

2016/08 720 750 994 1.307 947 990 875 950

2016/09 735 750 977 1.278 947 990 860 950

2016/10 770 780 1.133 1.413 1.044 1.120 921 1.029

2016/11 880 900 1.312 1.472 1.276 1.406 1.177 1.210

ocak

şubat

mart

nisan

mayıs

Haziran

temmuz

ağustos

eylül

ekim

kasım

aralık

Ortalama

2010

219

221

255

319

306

289

279

300

311

277

296

325

283

2011

364

339

339

326

327

340

335

337

327

312

294

301

328

2012

319

309

322

320

319

301

289

298

293

275

286

290

302

2013

298

287

290

290

278

259

257

263

268

260

271

275

275

2014

280

267

255

264

264

260

261

261

266

251

236

235

258

2015

240

224

223

232

233

233

218

202

186

157

155

157

205

EUROFER AvRUPA HURDA EnDEKSİ (2001=100)

CAEF AvRUPA METALİK MALZEME FİYAT EnDEKSİ 

EUROFER AvRUPA HURDA FİYATI EnDEKSİ (2001=100) 



ŞEHİRFİRMA ADI ŞEHİRFİRMA ADI

TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ÜYE FİRMALARI

ADARAD DÖKÜM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. 
AKDAŞ DÖKÜM SAN. TİC. A.Ş.
AKMETAL METALURJİ ENDÜSTRİSİ A.Ş. 
AKPINAR DÖKÜM MAK. SAN. A.Ş.
ALCAST METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ALFA DÖKÜM MAK. SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. 
ALTAN MAKİNA İMALAT TİCARET LTD. ŞTİ. 
ALTUN DÖKÜM SAN. A.Ş.
ANADOLU DÖKÜM SANAYİ A.Ş 
ARAL DÖKÜM MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ARDEMİR DÖKÜM SAN. TİC. A.Ş.
ARDÖKSAN  DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş.
ARPEK ARKAN PARÇA ALUM. ENJEK. KALIP SAN. TİC. AŞ
ARSLAN MAKİNA DÖK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ARTI DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ
AS ÇELİK DÖKÜM İŞLEME SAN. TİC. A.Ş
ASLAR PRES DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
ATİK METAL SAN. TİC. A.Ş. 
AY DÖKÜM MAKİNA SAN. TIC. A.Ş.
AYHAN METAL PRES DÖKÜM SAN. TİC. A.Ş.
AYZER DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
BEYZA METAL PRES DÖK. KALIP SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BİLGE DÖKÜM MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. 
BORAN ÇELİK DÖKÜM SAN. TİC. A.Ş. 
BURDÖKSAN DÖKÜM MAD. NAK. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
CANBİLENLER DÖKÜM MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
CEVHER JANT SANAYİ A.Ş.
CER DÖKÜM MAKİNE VE SANAYİ A.Ş. 
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC. SAN. A.Ş.
ÇELİK GRANÜL SANAYİ A.Ş.
ÇELİKEL ALÜM. DÖKÜM İMALAT SAN. TİC. A.Ş.  
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
ÇUKUROVA İNŞAAT MAK. SAN. TİC. A.Ş.
DALOĞLU DÖKÜM MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAM. SAN. A.Ş.
DENİZ DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
DENİZCİLER DÖKÜMCÜLÜK SAN. TİC. A.Ş.
DMS DENİZLİ DÖKÜM MAK.SAN.TİC.A.Ş
DİRİNLER DÖKÜM SAN. TUR. LİMAN İŞL. TİC. A.Ş.
DOĞRU DÖKÜM MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
DOĞU DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ
DUDUOĞLU ÇELİK DÖK SAN. TİC. A.Ş.
DUYAR VANA MAKİNA SANAYİ TIC. A.Ş.
EKİP METALURJİ DÖK.VE MAK.PARÇ.İMLT. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
EKSTRA METAL DÖKÜM İZABE MAK.SAN.İTH.İHR T.L. ŞTİ
EKU FREN VE DÖKÜM SAN. A.Ş.
ELBA BASINÇLI DÖKÜM SAN. AŞ ODÖKSAN OSMANELİ ŞB
ELİT METALURJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
EMİN YALDIZ METALURJİ MAK. GIDA OTOM. S.T.L. ŞTİ. 
ENTİL END. YAT. TICARET A.Ş.
ER DÖKÜM MAK. SAN. TİC. A.Ş.
ERGİN MAKİNA MODEL DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
ERKON DÖKÜM İNŞ. TUR. TİC. VE SAN. A.Ş. 
ERKUNT SANAYİ A.Ş.
ERTUĞ METAL DÖKÜM MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.
FERRO DÖKÜM SANAYİ DIŞ TİC. A.Ş.
GEDİK DÖK. VANA SAN. TİC. A.Ş.
GÜRMETAL HASSAS DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
GÜRSETAŞ DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ
GÜVEN PRES DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
HASTEKNİK MAK.MOD.DÖK.METAL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
HAYTAŞ DÖKÜM SANAYİ TİC. A.Ş.
HEKİMOĞLU DÖKÜM SAN. NAK. TİC. A.Ş.
HEMA OTOMOTİV SİSTEMLERİ A.Ş. 
HİSAR ÇELİK DÖKÜM SAN. TİC. A.Ş.
İĞREK MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.
İMPRO METAL MET.DÖKÜM MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
İPB ÇELİK DÖKÜM METAL MAK. SAN. TİC. A.Ş.
İSTANBUL DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KAĞAN DÖKÜM MODEL SAN.TİS.LTD.ŞTİ
KALKANCI PRES DÖKÜM VE KALIP SAN. TİC. A.Ş. 
KARAMAN DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
KARDÖKMAK - KARDEMİR DÖKÜM MAK. A.Ş.
KAYDÖKSAN - KAYSERİ DÖKÜM SAN. TİC. A.Ş.
KIRPART OTOMOTİV PARÇALARI SAN. TİC. A.Ş.
KIZILIRMAK DÖKÜM SANAYİ TİC. A.Ş.
KOÇAK METALURJİ MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
KONDÖKSAN DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

BURSA
ANKARA
İSTANBUL
ANKARA
BURSA
ANKARA
ÇORUM
KONYA
KOCAELİ
İSTANBUL
KONYA
KIRKLARELİ
KOCAELİ
İSTANBUL
ESKİŞEHİR
SAMSUN
İSTANBUL
İZMİR
ANKARA
KOCAELİ
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
BURSA
KONYA
İZMİR
ANKARA
BURSA
İSTANBUL
KOCAELİ
KIRŞEHİR
MERSİN
ADAPAZARI
KOCAELİ
ESKİŞEHİR
İZMİR
DENİZLİ
İZMİR
BURSA
ELAZIĞ
KOCAELİ
ÇORUM
İSTANBUL
ANKARA
ANKARA
KOCAELİ
BİLECİK
İZMİR
KONYA
ESKİŞEHİR
İSTANBUL
KAYSERİ
KONYA
ANKARA
İSTANBUL
KOCAELİ
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
TRABZON
TEKİRDAĞ
İSTANBUL
BURSA
KOCAELİ
ANKARA
KOCAELİ
KONYA
İSTANBUL
DÜZCE
KARABÜK
KAYSERİ
BURSA
ÇORUM
KONYA
KONYA

0224 714 82 00
0312 267 18 80
0216 593 03 80
0312 267 04 50
0224 241 90 00
0312 267 17 97
0364 254 93 93
0332 345 07 70
0262 527 23 51
0212 771 45 45
0332 248 25 00
0288 263 43 20
0262 658 97 44
0212 552 09 92
0222 236 20 70
0362 266 88 47
0216 593 25 60
0232 328 35 10
0312 267 04 57
0262 751 21 94
0212 771 51 00
0212 485 49 66
0212 691 01 02
0312 640 11 66
0224 493 26 06
0332 342 10 70
0232 478 10 00
0312 267 11 25
0224 573 42 63
0212 771 45 55
444 82 55
0386 234 80 80
0324 221 84 00
0264 275 48 07
0262 677 46 00
0222 236 00 58
0232 621 55 00
0258 267 10 33
0232 376 87 87
0224 482 29 35
0424 255 50 77
0262 658 29 10
0364 254 90 01
0212 668 18 08
0312 267 00 86
0312 267 05 56
0262 658 10 01
0228 461 58 30
0232 877 15 37
0332 239 22 80
0222 237 57 46
0216 377 01 42
0352 327 27 38
0332 239 16 50
0312 397 25 00
0212 691 02 72
0262 653 42 60
0216 307 12 62
0216 394 33 31
0262 658 30 01
0216 365 94 34
0312 267 04 40
0216 365 10 56
0462 325 00 25
0282 758 10 40
0216 464 70 00
0224 243 16 06
0262 646 76 98
0312 815 12 44
0262 728 13 00
0332 239 17 36
0216 593 07 55
0380 537 52 67
0370 418 22 34
0352 321 12 57
0224 586 53 50
0364 235 03 16
0332 239 21 11
0332 239 06 55

0224 714 87 49
0312 267 16 70
0216 593 03 82
0312 267 04 51
0224 241 90 88
0312 267 05 63
0364 254 96 48
0332 345 07 72
0262 527 28 76
0212 771 45 43
0332 249 40 40
0288 263 43 24
0262 658 97 49
0212 652 34 62
0222 236 18 64
0362 266 67 16
0216 593 25 69
0232 328 35 18
0312 267 04 56
0262 751 21 98
0212 771 51 02
0212 485 49 68
0212 691 03 85
0312 640 11 77
0224 493 26 09
0332 342 09 98
0232 478 10 10
0312 267 06 79
0224 573 42 73
0212 771 20 57
0262 658 06 96
0386 234 83 49
0324 221 84 05
0264 275 14 11
0262 677 46 99
0222 236 06 04
0232 621 55 04
0258 267 18 88
0232 376 85 67
0224 482 29 39
0424 255 56 56
0312 280 95 00
0364 254 90 04
0212 594 73 42
0312 267 00 89
0312 267 05 59
0262 658 10 00
0228 461 58 36
0232 877 15 36
0332 239 22 81
0222 237 26 79
0216 377 01 47
0352 327 29 45
0332 239 16 54
0312 397 25 07
0212 691 02 97
0262 653 41 60
0216 307 28 68
0216 394 32 88
0262 658 30 05
0216 365 29 82
0312 267 11 68
0216 314 19 80
0462 325 00 72 
0282 758 10 90
0216 464 70 20
0224 243 13 20
0262 646 70 30
0312 815 12 48
0262 728 13 08
0332 239 15 99
0216 593 17 42
0380 537 54 58
0370 424 36 81
0352 321 11 94
0224 586 53 53
0364 235 03 20
0332 239 22 11
0332 239 06 58

www.adarad.com.tr
www.akdas.com.tr
www.akmetal.com
www.akpinardokum.com
www.alcastmetal.com.tr
www.alfadokum.com.tr
www.altanmakina.com
www.altundokum.com.tr
www.anadoludokum.com.tr
www.araldokum.com.tr
www.ardemir.com
www.ardoksan.com
www.arpek.com.tr
www.arslanmakina.com
www.artidokum.com.tr
www.ascelik.com
www.aslarpres.com
www.atikmetal.com.tr
www.aydokum.com
www.ayhanmetal.com.tr
www.ayzerdokum.com
www.beyzametal.com
www.bilgedokum.com
www.borancelik.com
www.burdoksan.com
www.canbilenler.com
www.cevherdokum.com
www.cerdokum.com
www.componenta.com
www.celikgranul.com
www.celikel.com
www.cemas.com.tr
www.cimsatas.com
www.daloglu.com
www.demisas.com.tr
www.denizdokum.com.tr
www.denizcast.com
www.denizlidokum.com
www.dirinlerdokum.com
www.dogrudokum.com
www.dogudokum.com.tr
www.dokerler.com
www.duduoglu.com.tr
www.duyarvalve.com
www.ekipmetalurji.com.tr
www.ekstrametal.com.tr
www.eku.com.tr
www.odoksan.com.tr
www.elitmetalurji.com.tr
www.eminyaldiz.com.tr
www.entil.com
www.erdokum.com
www.erginmodel.com
www.erkondokum.com.tr
www.erkunt.com.tr
www.temsidokum.com
www.ferrodokum.com.tr
www.gedikdokum.com.tr
www.gurmetal.com.tr
www.gursetas.com
www.gpdpress.com
www.hasteknikdokum.com
www.haytas.com.tr
www.hekimogludokum.com
www.hattatholding.com
www.hisarcelik.com
www.igrek.com.tr
www.impro.com.tr
www.ipb.com.tr
www.istanbuldokum.com
www.kagandokum.com
www.kalkanci.com
www.karamandokum.com
www.kardokmak.com.tr
www.kaydoksan.com.tr
www.kirpart.com.tr 
www.kizilirmakdokum.com
www.kocakdokum.com
www.kondoksan.com

KONPAR DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ 
KÖRFEZ DÖKÜM SANAYİ TİC. A.Ş.
KUTES METAL SAN. VE TİC.A.Ş. 
MAKİM MAKİNA TEKN.SAN.TİC.A.Ş.
MENSAN OTOMOTİV MAK. AKS. SAN. TİC. A.Ş. 
MERT DÖKÜM İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MES ELEKTROMEKANİK DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MESA MAKİNA DÖKÜM A.Ş. 
METKOM MET.MAK.MÜT.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MİTA KALIP DÖKÜM SAN. A.Ş.
MOTUS OTOMOTİV MAK. MET. SAN. TİC. A.Ş. 
NEMAK İZMİR DÖKÜM SAN. A.Ş.
NORMSAN TİCARET METAL İMALAT SAN. LTD. ŞTİ.
ÖNMETAL DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ
ÖZGÜMÜŞ DÖKÜM SAN. TİC. A.Ş.
ÖZGÜR DÖKÜM MAD. MAK. İNŞ. TAAH. MÜM. SAN. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
ÖZGÜVEN DÖKÜM MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
PARSAT PİSTON DAĞITIM TİC. VE SAN. A.Ş. 
PAYZA DÖKÜM UĞUR PAYZA
PINAR DÖKÜM SANAYİ TİC. A.Ş.
RUBA FERMUAR VE PRES DÖKÜM SAN. A.Ş.
SAMSUN MAKİNA SANAYİ A.Ş.
SEFER DÖKÜM MAK.SAN.LTD.ŞTİ
SERPA HASSAS DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
SİLVAN SANAYİ A.Ş.
SÜPERPAR OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş.
ŞAHİN DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ŞAHİN METAL İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. 
ŞENKAYA ÇELİK DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş.
TAN ÇELİK DÖKÜM MAK. SANAYİ TİC. A.Ş.
TOSÇELİK GRANÜL SANAYİ A.Ş.
TRAKYA DÖKÜM SANAYİ TİC. A.Ş.
UYAR DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÜMİT DÖKÜM TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
ÜNİMETAL HASSAS DÖKÜM MAK. YED. PAR. A.Ş.
YAZKAN DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş.
YILKAR DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KONYA
KOCAELİ
İSTANBUL
ANKARA
MANİSA
İSTANBUL
TEKİRDAĞ
KONYA
HATAY
İSTANBUL
KONYA
İZMİR
İSTANBUL
İSTANBUL
ADANA
ANKARA
ANKARA
İSTANBUL
KAYSERİ
İZMİR
MANİSA
SAMSUN
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İZMİR
İSTANBUL
İZMİR
ELAZIĞ
İSTANBUL
İSTANBUL
BURSA
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
KONYA

0332 239 18 90
0262 754 51 77
0212 290 67 80
0312 267 56 87
0236 213 02 30
0216 364 32 12
0282 726 92 94
0332 239 18 72
0326 755 82 10
0212 552 12 35
0332 239 12 41
0232 478 10 00
0216 593 11 61
0212 485 48 74
0322 441 07 07
0312 267 12 10
0312 267 41 61
0212 591 01 41
0352 321 15 96
0232 479 03 53
0236 213 08 86
0362 266 51 60
0212 441 09 77
0216 394 23 52
0216 399 15 55
0232 877 02 12
0232 437 01 83
0212 875 19 00
0232 877 21 23
0424 255 55 60
0216 544 36 00
0212 315 52 40
0224 411 09 77
0216 499 46 46
0216 591 08 70
0312 641 32 10
0332 239 04 47

0332 239 18 94
0262 754 51 80
0212 290 67 84
0312 267 56 99
0236 213 02 29
0216 415 74 51
0282 726 90 42
0332 239 18 76
0326 755 76 84
0212 552 60 65
0332 239 12 43
0232 478 10 10
0216 593 05 15
0212 485 48 73
0322 441 14 14
0312 267 12 11
0312 267 51 61
0212 591 01 46
0352 321 23 79
0232 479 05 16
0236 213 08 08
0362 266 51 62
0212 441 46 86
0216 394 23 55
0216 383 31 38
0232 877 02 17
0232 437 01 85
0212 875 11 07
0232 877 21 24
0424 255 55 63
0216 544 36 06
0212 274 01 12
0224 411 09 78
0216 499 46 50
0216 591 08 79
0312 641 31 82
0332 239 00 36

www. konpar.com.tr
www.korfezdokum.com
www.kutes.com.tr
www.makim.com.tr
www.mensanotomotiv.com.tr
www.mertdokum.com.tr
www.mesdokum.com.tr
www.mesamakina.com.tr
www.metkom.com.tr
www.mita-kalip.com
www.motusdokum.com
www.cevherdokum.com
www.normsan.com
www.onmetal.com.tr
www.ozgumus.com.tr
www.ozgurdokum.com.tr
www.ozguvendokum.com
www.parsatpiston.com.tr
www.payzadokum.com.tr
www.pinardokum.com.tr
www.rubapresdokum.com
www.samsunmakina.com.tr
www.seferdokum.com
www.serpahassasdokum.com
www.silvansanayi.com
www.superpar.net
www.sahindokum.com
www.sahinmetal.com
www.senkaya.com
www.tancelik.com
www.toscelikgranul.com.tr
www.trakyadokum.com.tr
www.uyardokum.com
www.umitcasting.com
www.unimetal.com.tr
www.yazkan.com.tr
www.yilkardokum.com.tr

KATILIMCI ÜYELER
ACARER METAL SANAYİ TİC. A.Ş.
AKM METALURJİ SAN. TEMSİLCİLİK VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
AMCOL MİNERAL MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
ASK CHEMİCALS TR T.C LTD.ŞTİ.
AVEKS İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
BES MÜHENDİSLİK SAN. TİC. A.Ş. 
BİLGİNOĞLU ENDÜSTRİ MALZ. SAN. TİC. A.Ş.
CHİRON İSTANBUL MAK. TİC. VE SER. LTD. ŞTİ.
ÇELİKTAŞ SINAİ KUMU  SAN. VE TİC. A.Ş.
ÇMS ÇETİN DÖK. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÇUKUROVA KİMYA END. A.Ş.
EGES ELEKTRİK & ELEKTRONİK GER. SAN. TİC. A.Ş
ERMETAL END.GERİ DÖNÜŞ. TAŞ. SAN. A.Ş.
EVREN İTHALAT İHRACAT PAZ. A.Ş.
EXPERT MÜMESSİLLİK  TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.
FERROMET MÜMESSİLLİK TİC. A.Ş.
FETAŞ METALURJİ YÜZEY İŞLEM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ
HANNOVER-MESSE ANKİROS FUARCILIK A.Ş.
HERAEUS ELECTRO-NİTE TERMO TEKNİK SAN. TİC. A.Ş.
INDUCTOTHERM İNDÜKSİYON SİST. SANAYİ A.Ş.
İNDEMAK İNDÜKSİYON DÖK. MAK. LTD. ŞTİ.
KADIOĞLU MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
KUMSAN DÖKÜM MALZEMELERİ SAN. TİC. A.Ş.
LMA MOTİF ALÜM. DÖKÜM SAN. MÜM. LTD. ŞTİ.
LMG ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER HAMMADDE SAN.TİC.A.Ş.
MAGMA BİLİŞİM TEKN. HİZM. LTD. ŞTİ.
MARMARA METAL MAM. TİC. A.Ş.
MEGA ELEKTRONİK TALAŞLI İML. MAK. TİC. A.Ş.
META-MAK METALURJİ MAK. MÜM. LTD. ŞTİ.
METKO-HÜTTENES ALBERTUS KİMYA SAN TİC. A.Ş.
ORTADOĞU MİNERAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ
S&B ENDÜSTRİYEL MİNARELLER A.Ş.
SİLTAŞ SİLİS KUMLARI SAN. TİC. A.Ş. 
SİLVAN DIŞ VE İÇ TİC. A.Ş.
TEKNO METALURJİ MALZ. MAK. TİC. LTD. ŞTİ.
UNİKON METALURJİ VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
VESUVIUS İSTANBUL REFRAKTER SAN.TİC.A.Ş.FOSECO 
YILKAN MAÇA SUP. ÜRETİM PAZ. SAN. TİC. A.Ş.
ZENMET DIŞ TİCARET A.Ş.

İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İSTANBUL
İSTANBUL
ESKİŞEHİR
MANİSA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
ANKARA
KOCAELİ
KOCAELİ
KARABÜK
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
KOCAELİ
BURSA
İSTANBUL

0212 280 50 50
0216 467 31 40
0216 414 96 16
0312 212 72 91
0216 410 00 60
0216 420 89 09
0232 433 72 30
0212 612 12 11
0212 275 57 13
0222 236 1956
0236 233 23 20
0212 446 41 21
0212 691 13 70
0212 325 96 60
0216 573 38 88
0212 211 33 00
0216 364 34 01
0312 439 67 92
0312 267 08 88
0262 646 34 24
0262 311 29 49
0370 424 10 50
0216 593 09 57
0216 593 13 61
0216 409 14 14
0216 557 64 00
0216 447 29 55
0216 428 54 41
0212 270 07 08
0216 411 69 11
0216 683 58 00
0212 247 49 85
0216 335 70 09
0216 380 36 18
0216 463 33 90
0216 399 98 68
0262 677 10 50
0224 573 88 72
0216 411 69 16

0212 280 50 51
0216 467 31 45
0216 414 96 20
0312 212 75 61
0216 410 00 90
0216 364 66 48
0232 457 37 69
0212 612 48 28
0212 347 87 07
0222 236 1957
0236 233 23 23
0212 446 41 15
0212 672 95 92
0212 283 77 78
0216 573 06 28
0212 275 11 42
0216 364 90 47
0312 439 67 66
0312 267 08 87
0262 646 29 62
0262 311 24 49
0370 415 66 50
0216 593 09 59
0216 593 13 62
0216 409 14 18
0216 557 50 26
0216 447 29 69
0216 325 98 11
0212 270 08 88
0216 369 64 59
0216 683 59 21
0212 247 49 91
0216 335 71 57
0216 416 91 59
0216 384 36 77
0216 442 11 90
0262 677 10 60
0224 573 74 93
0216 363 60 73

www.acarermetal.com
www.akm.com.tr
www.amcol.com.tr
www.ask-chemicals.com
www.aveks.com.tr
www.besmuhendislik.com
www.bilginoglu-endustri.com.tr
www.chiron.de
www.celiktassilis.com
www.cmscetinmakina.com
www.cukurovakimya.com.tr
www.eges.com.tr
www.ermetaldemir.com
www.evren.ws
www.expert.com.tr
www.ferromet.com.tr
www.fetasmetalurji.com
www.ankiros.com
www.electro-nite.com
www.inductotherm.com.tr
www.indemak.com
www.kadioglumaden.com.tr
www.kumsandokum.com.tr
www.lma.com.tr
www.lmg-global.com
www.magmasoft.com.tr
www.marmarametal.com
www.megatr.com
www.metamak.com.tr
www.metkoha.com
www.ortadogumineral.com
www.sandb.com
www.siltas.com.tr
www.silvanticaret.com
www.teknometalurji.com
www.unikon.com.tr
www.foseco.com.tr
www.yilkanchaplet.com
www.zenmet.com



Organize Sanayi Bölgesi, Dağıstan Caddesi No:15  06935 Sincan/ANKARA • Tel: (0.312) 267 08 88 • Fax: (0.312)  267 08 87 • info.electro-nite.tr@heraeus.com 

www.heraeus-electro-nite.com 

Your critical link to quality through sensor technology 

Dökümhanelerde  
Verimlilik ve Kalitenin Sırrı 

“Heraeus Electro-Nite” 
- Bir Teknoloji Lideri - 

 
 

 Dökme Demirde Termal Analiz  
 (%C, %Si, TL, TS, ∆T, ∆TM, Sc) 
 Dökme Demirde Oksijen Aktivitesi Ölçümü 
 Sayısal Sıcaklık Ölçüm Cihazı 
        Duvar Tipi (Kablolu/Kablosuz) veya  
 Portatif (Hafızalı / RF Antenle Veri İletimi) 
 Daldırma Tip Termokupllar 
 Spektrometre Analizi için Sıvı Metalden Numune 

Alıcılar 
 Kompanzasyon Kabloları, Daldırma Lansları ve 

Kontak Elemanları 




