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Form the pandemic to war … 
The Wire Düsseldorf Fair and “star cable exporters”

Yılın ikinci sayısını da hazırlamış durumdayız. Dünya zorlu pandemi sürecini yaşarken bir de Rusya-Ukrayna
savaşı çıktı. İşin insani boyutu kuşkusuz en önemlisi… İnsanlar hayatlarını kaybediyor, çocuklar, yaşlılar peri-
şan… Üstelik bir de mevsim kış… Öte yandan bu iki ülke özellikle hammadde ve enerji bakımından çok önem-
li… Bölgenin üretimi için iki önemli kaynak… Savaş hali petrolden, gıdaya, metal hammaddesinden bakıra kadar
pek çok sektörü olumsuz etkiliyor. Savaş bitse bile sorun birkaç yıl daha devam edecektir. Özellikle Rusya’ya
getirilen geniş çaplı yaptırımların kaldırılması uzun yılları alacaktır. 

Mart-Nisan sayımızda yine sektör haberlerine, röportajlara yer verdik. Elimizden geldiğince firmalara ulaşmaya
çalıştık. Bu günlerde genel tablodan mı nedir kablo sektörü de biraz içine kapandı gibi… Habere ulaşmak epey
zorlaştı. Mart-Nisan sayımız Almanya’da düzenlenecek AngaCom fuarında dağıtılacak. Yeri gelmişken belirtmiş
olayım, Mayıs-Haziran 2022 sayımızla da Wire Düsseldorf fuarına katılacağız. Dünyanın en büyük endüstri fuar-
larından biri... Mayıs-Haziran sayımıza şimdiden rezervasyon yapmanızı öneririm. 

Geçtiğimiz günlerde Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tarafından en fazla ihracat yapan firma listesi
açıklandı. İhracatın yıldızları ödüllendirildi. Kablo sektöründen ilk 3’e giren firmalar Pamukkale Kablo, Atom
Kablo ve Nexans Türkiye olarak sıralandı. Her üç firmayı ve diğer ihracatçı firmaları tebrik ediyorum. Üretim ve
ihracat ülkemiz için önemli iki konu… 

Mayıs-Haziran sayımızda güzel haber ve gelişmeler duyurmak dileğiyle…

Ferdai Yıldırım
Editör

fyildirim@kablosanturkey.com

We have prepared the year’s second edition. While the world was
already experiencing the difficulties of a pandemic, war broke out
between Russia and Ukraine. Of course what’s most important is the
human dimensions in this event….People are losing their lives, chil-
dren, elders, all are destitute … On top of everything the season is win-
ter … On the other hand, these two countries are vital in terms of raw
materials and energy … They are two very important sources of pro-
duction in the region … War has a negative impact on every sector
from petrol to food and from metal raw materials to copper. Even if the
war ends, the problem will last several more years. It will especially
take a long time to remove the expansive sanctions brought against
Russia. 
We have features sector news and interviews again in our March-April
edition. We have tried to reach out to the companies as much as possi-
ble. These days it seems that the cable sector has become more intro-

verted, maybe because of the general outlook … It has become more
difficult to access news. Our March-April edition will be distributed at
the AngaCom fair in Germany. We should note here that we will be par-
ticipating in the Wire Düsseldorf fair in our May – June 2022 edition.
One of the world’s largest industrial fairs... I recommend that you
reserve your place in our May-June edition now. 
Recently the list of companies that have achieved the most export was
announced by the Association of Electric and Electronic Exporters. The
stars of export were rewarded. The top 3 companies from the Cable
Sector that earned a place on the list are Pamukkale Kablo, Atom
Kablo and Nexans Türkiye. I would like to congratulate all three compa-
nies and the other export companies. Production and export are both
important topics for our country … 
I hope to have good news and developments to announce in our May-
June edition …

Pandemiden savaşa… Wire Düsseldorf Fuarı ve
“yıldız kablo ihracatçıları”
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SOLAR KABLO uygulamaları için 
ALPHAGARY - SHAKUN POLYMERS firmasının Çapraz- Bağlanabilen HFFR

ürünü SPL-ZHFR-EXP-422XL                                         

For SOLAR CABLE Applications
ALPHAGARY - SHAKUN POLYMERS’s   Cross- linkable HFFR product 

SPL-ZHFR-EXP-422XL  
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Et kalınlığı, Merkez kaçıklığı ve kablo çapının
online ölçümü gibi çok sayıda akıllı teknoloji ile
SIKORA küresel kablo pazarı için yenilikçi ve
sürdürülebilir ölçüm çözümleri geliştirmeye
devam etmektedir. Neredeyse elli yıldır, SIKO-
RA ölçüm sistemleri kalite kontrolüne ve kablo
üretimi sırasında plastik malzemenin kullanı-
mının azaltılmasına da katkıda bulunmuştur.
Bu sayede maliyetlerden tasarruf sağlanmış
ve kaynaklar otomatik olarak korunmuştur.

Fuarda ziyaretçilerimiz, kablo üzerinden kap-
samlı ürün tanıtımları sırasında ölçüm cihazla-
rının performansını deneyimleyebilirler. Bunun
yanısıra standımızda izolasyon ve kılıf hatla-
rında, üç farklı malzeme katmanına sahip kab-
loların et kalınlığı, Merkez kaçıklığı, çap ve
ovallik ölçümü için kullanılan X-ray ölçüm siste-
mi X-RAY 6000PRO’yu da görebilirler. Kablo
ekstrüzyonu için X-ray ölçüm teknolojisinde
öncü olan SIKORA, 30 yıldır trendleri belirle-
mektedir. X-RAY 6000 PRO'nun gösterge kont-
rol paneli ECOCONTROL 6000 ile kombinas-

yonu ile Kablo et kalınlığının otomatik olarak
kontrol edilmesi sağlanmaktadır. Et kalınlığının
örneğin %5 oranında azaltılmasıyla, yalnızca
ham madde tüketimi azalmakla kalmaz, aynı
zamanda maliyet açısından da altı basamaklı
tutarda plastik malzeme tasarrufu da sağlana-
bilmektedir.

Bir kablonun kalitesi, plastik hammaddenin
saflığı ile başlar. Bu nedenle SIKORA, plastik
granüller için online ve offline olarak inceleme,
ayıklama ve analiz sistemleri de sunmaktadır.
SIKORA’nın PURITY serisi kontrol ve ayırma
sistemleri kullanılarak kontaminasyon önlene-
bilir, arızalar ortadan kaldırılabilir ve malzeme
maliyetlerinden tasarruf edilebilir. Ekonomik
avantajlarının yanı sıra daha az atık nedeniyle
aynı zamanda çevre korunabilir.

FIBER TENSION 6003'ün prömiyeri ile SIKO-
RA, optik fiberlerin kalite kontrolü için ürün
ailesini genişletiyor. FIBER TENSION 6003
ölçüm kafası, son derece hızlı, güvenilir ve

hassas bir gerilim ölçümü ve kontrolü sunmak-
tadır. 10 kHz'e kadar olan yüksek ölçüm hızı ve
çift kırılma ilkesinin uygulanması nedeniyle bu
ölçüm kafası özellikle üst düzey Optik fiber
üreticileri için önemli bir çözüm olacaktır.
FIBER TENSION 6003, çıplak fiberin hem
sıcak hem de soğuk ölçümü için kullanılabilir.

SIKORA’nın amacı Tel ve kabloda olduğu
kadar plastik endüstrisinde de en yüksek kali-
tede üretim, sürdürülebilirlik ve maliyet etkinli-
ğini sağlayacak yenilikler oluşturmak ve bu
doğrultuda ürünler geliştirmektir. Şirketimiz,
“Çözüm Köşesi” ile WIRE fuarında bunun öne-
mini vurgulayacaktır. Sektörden herkes, yaratı-
cı bir atmosferde ölçüm teknolojisinin geleceği
için kalite kontrol sistemleri hakkındaki fikirleri-
ni, vizyonlarını ve teknik gerekliliklerini SIKO-
RA uzmanlarıyla görüşmek üzere standımıza
davetlimizdir. SIKORA WIRE 2022'de de yük-
sek hassasiyette ve doğrulukta ölçüm, yüksek
kalite, ve aynı zamanda sürdürülebilirlik vaat
ediyor.

• Kaliteyi, verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmak için kabloların üretim esnasında kalite kontrolünü yapıyoruz.
• En gelişmiş ölçüm tekniği X-ray ölçüm ile maksimum malzeme tasarrufu sağlıyoruz.
• İlk Sunum: Optik fiberlerin çok Hızlı bir şekilde gerilim ölçümü için FIBER TENSION 6003
• “Çözüm Köşesi”nde etkileşimli işbirliği – geleceğin ölçüm teknolojileri için sektörden herkesin vizyon ve düşüncelerini dinliyoruz.

SIKORA Wire 2022 fuarında: Yenilikçi ve
sürdürülebilir ölçüm ve kontrol teknolojileri

(hall 9, stand A41)

X-ray ölçüm sistemi X-RAY 6000 PRO, yüksek maliyet verimliliği ve sürdürülebilirlik için
kablo et kalınlıkları ve çapının hassas bir şekilde ölçülmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Yeni FİBER TENSION 6003, fiber çekme kulesindeki optik fiberlerin gerilimini ölçer.

20-24 Haziran 2022 tarihlerinde Düsseldorf'ta düzenlenecek olan Wire 2022'de SIKORA, tel ve kablo, optik fiber ve
plastik endüstrileri için verimli ve sürdürülebilir bir kalite kontrolü için geniş bir ürün yelpazesinde geleceğe yönelik
ölçüm ve kontrol sistemleri sunacaktır.
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Numerous intelligent technologies, for exam-
ple, for online measurement of wall thickness,
eccentricity and the diameter of cables, con-
firm SIKORA’s claim to develop and provide
innovative and sustainable measuring soluti-
ons for the global cable market. For almost five
decades, SIKORA measuring systems have
contributed to quality control and a simultaneo-
us reduction of plastic material during cable
production. This saves costs and automatically
preserves resources.

At wire, visitors can experience the performan-
ce of the measuring devices during extensive
product demonstrations. One highlight is the X-
ray measuring system X-RAY 6000 PRO that is
used for the measurement of wall thickness,
eccentricity, the diameter and ovality of cables
with up to three different material layers, for
example in insulating and jacketing lines. As a
pioneer in X-ray measuring technology for
cable extrusion, SIKORA has been setting
trends for 30 years. The combination of the X-

RAY 6000 PRO with the processor system
ECOCONTROL 6000 allows for an automatic
control of the wall thickness. By reducing the
wall thickness by, for instance, 5%, not only
raw material consumption is reduced, but there
are also plastic material savings in the six-figu-
re range achieved. 

The quality of a cable starts with the pureness
of the plastic pellets. Thus, SIKORA also offers
online and offline inspection, sorting and
analysis systems for plastic pellets. By using
inspection and sorting systems, contamination
can be excluded, breakdowns eliminated and
material costs saved. Besides economic
advantages, the environment can be preser-
ved at the same time due to less waste.

With the premiere of the FIBER TENSION
6003, SIKORA widens its product family for
quality control of optical fibers. The gauge
head offers an extremely fast, reliable and pre-
cise tension measurement and control. Due to

the high measuring rate of up to 10 kHz and
the application of the birefringence principle,
the stand-alone gauge head is particularly att-
ractive for manufacturers of high-end soluti-
ons. The FIBER TENSION 6003 is predesti-
ned for optical fibers that are further processed
into premium optical fiber cables. The FIBER
TENSION 6003 can be used for hot as well as
cold measurement of the bare fiber. 

Turning ideas into innovations and product
developments that achieve the highest quality,
sustainability and cost effectiveness in the wire
and cable as well as plastic industry is
SIKORA’s claim. The company emphasizes
this at wire with the “Solution Corner”.
Customers are invited to personally discuss
with SIKORA experts their ideas, visions and
technical requirements on the systems for qua-
lity control for the future of measuring techno-
logy in a creative atmosphere. SIKORA’s pre-
sence at the wire 2022 promises pure quality,
innovation and sustainability.

• Online quality control of cables to increase quality, efficiency and sustainability
• Future oriented X-ray measuring technique ensures maximum material savings
• Premiere: extremely fast tension measurement of optical fibers with the FIBER TENSION 6003
• Interactive exchange in the “Solution Corner” – customer visions for a measuring technology of the future

SIKORA at wire 2022: innovative and
sustainable measuring and control

technologies (hall 9, stand A41)

The X-ray measuring system X-RAY 6000 PRO ensures a precise measuring and control
of the cable dimensions for more cost efficiency and sustainability. The new FIBER TENSION 6003 measures the tension of optical fibers in the drawing tower.

At wire 2022 in Düsseldorf, from June 20-24, 2022, SIKORA presents a broad portfolio of future-oriented measuring
and control systems for an efficient and sustainable quality control for the wire and cable, optical fiber and plastics
industries.

Sayfa 14
Haber & News







Hall: 11
Booth: B60



Sayfa 18
Haber & News

Kayseri’deki modern tesisinde ürettiği yüksek kalitedeki ürünleri ile Türkiye’nin
imaj ve kalite algısına uluslararası anlamda katkı sağlayan Erat Kablo, aralıksız
sürdürdüğü Ar-Ge çalışmalarıyla yeni pazarlarda Türkiye’yi ve ürünlerini tanıtma-
ya devam ediyor. Bu başarıyı Erat Kablo Genel Müdürü Fatih Erkan ile konuştuk. 

Firmanız ve ürün çeşitleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Ülkemizin önde gelen Fiber Optik Bağlantı Ekipmanları ve Aksesuar Üreticisi olan
firmamız, 1998 yılında fiber optik kablo montajı ve fiber optik kablo ek montajı
çalışmalarını yapmak amacıyla kurulmuştur. Telekomünikasyon sektörünün tama-
mına hitap eden çok geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Üretimimiz; 6000m2’si
kapalı olmak üzere toplamda 10000m2 alandaki entegre tesislerde, ISO 9001
standartlarına göre ve ISO 14001, OHSAS 18001 gerekleri gözönünde bulundu-
rularak, konusunda bilgi ve deneyim sahibi uzman ekibimiz tarafından, son tekno-
lojik gelişmelere uygun makine ve yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
Ulusal ve uluslararası gözetim firmalarının periyodik olarak yapmış olduğu dene-
timler sonucu verilen ISO kalite belgeleri ERAT KABLO markasına ürünlerine ve
firmamıza gösterilen güvenin bir ifadesidir. Fabrikamızda fiber optik kablolar, bakır
data kabloların yanı sıra ek kutuları, patch paneller, fiber optik ve data aksesuar-
ların da üretimi yapılmaktadır. “İsteyin Fiber Hızında Üretelim” sloganı ile hareket
eden firmamız sektörde edinmiş olduğumuz tecrübe ve sunmuş olduğumuz yük-
sek kaliteli ürünler ile ERAT markasını yurtiçi pazarının yanı sıra, yurtdışında da
35’i aşkın ülkede tercih edilen saygın bir marka haline gelmiştir. ERAT Kablo ola-
rak sektörümüzün hızla üyüyen bir markası olmaktan, başarı ve kalitemizi değerli
müşterilerimizle paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Sektörünüz açısından 2021 yılını değerlendirir misiniz? İç pazar ve ihraç pazarları
açısından artı bir yıl mıydı?
İçinde bulunmuş olduğumuz tüm dünyayı da etkileyen Covid-19 salgınından ve
hammadde tedarik sürecinde yaşanılan sorunlardan kaynaklanan bir durağanlık
süreci geçirmiş olsak da Erat Kablo ailesi olarak 2021 yılı için belirlemiş olduğu-
muz hedeflerimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
Sektörümüzün ve müşterilerimizin taleplerini eksiksiz bir şekilde anlaşılmasına
istinaden oluşturmuş olduğumuz firma stratejimizle yurtiçi ve yurtdışı kanallarımız-
da güçlü bir altyapı oluşturduk. 2021 yılını içinde bulunmuş olduğumuz zorlayıcı
koşullara rağmen hedeflediğimiz gibi büyüyerek, yeni firmalarla iş birliği gerçekleş-

tirerek tamamladık. Yapmış olduğumuz çalışmalarımızı daha da artırarak 2022 yılı
için de büyümeyi hedefliyoruz.

Kimi ülkelerin son günlerde pandemi tedbirlerini gevşetmeye başladığını okuyo-
ruz. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonuçlarını ne zaman görebilirsiniz? 
Pandemi tüm insanlık için zor ve yıpratıcı bir süreçti. Tabi ki sektör olarak da birçok
firmayı olumsuz yönde etkiledi. Bu süreçte aldığımız tedbirler ve yapmış olduğu-
muz çalışmalar sayesinde bu olumsuz etkiyi minimuma indirgemeye gayret gös-
terdik. Covid-19’dan sonra değişen ve gelişen Pazar taleplerine hızla ayak uydu-
rarak yolumuza devam ettik. Gelen taleplere dönüş yapabilmek ve müşterilerimi-
zin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına sizlerde biliyorsunuz ki üretimin ve satışların
durmaması gerekir bu durum bizimle aynı global sorunu yaşayan ülkeler için de
geçerlidir. Bu nedenle ülkelerin pandemi tedbirlerini gevşetmeye başlamasını
doğru buluyorum. Çünkü ekonomik ve sosyokültürel faaliyetlerimizin derinden
etkilediği bu süreci en az zarar ve kayıpla geride bırakmamız gerektiğini düşünü-
yorum. Bu yüzden normalleşme süreci kabullenmeli ve tedbirlerin gevşetilmesinde
ayak uydurmalıyız. 
Ülkülerin gevşetmeye başladıkları tedbirler sayesinde pazarda hareketlenmeler ve
talepler artmaya başladı. Erat Kablo ailesi olarak ilerleyen günlerde ise çok daha
fazla artış olacağını
bekliyoruz.

Mevcut yurtiçi-yurtdışı ekonomik konjonktür hammadde ve girdi tedarikinizi hangi
oranda etkiliyor? Mevcut şartların, uluslararası rekabette olumsuzlukları ve artıları
nelerdir?
Hammadde tedarik sürecinde daha önce de belirtmiş olduğum üzere covid salgı-
nından dolayı durağan bir süreç geçirdik fakat yaşanılan bu sıkıntılar fabrikamızı
zor durumda bırakacak ve hammadde bulamıyoruz diyeceğimiz bir süreçte hiç
olmadı. Hammadde tedariğimizde ön görmüş olduğumuz sıkıntılı kısımlar için
mevcut iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile görüşerek gereken önlemler alındı,
yatırımlarımız yapıldı ve üretimimiz hız kesmeden devam etti.
Döviz kurlarınla olan hareketlenmeler iç pazarda satış fiyatların artmasına ve piya-
sada durgunluğa neden olsa bile dış pazardan gelen taleplerin artmasına neden
olmuştur.
Ülkemizde ve yurtdışında olan diğer üretici firmalarla rekabetimiz için oluşturmuş
olduğumuz firma stratejimiz ve tutumuz aynı şekilde devam etmektedir.

2022 yılında hangi pazarları hedefliyorsunuz?
Planlarımız arasında yeni pazarlar olduğu gibi ülkemizde daha fazla kesime hitap
edebilmek adına uygun görülen şehirlerde bayilikler vererek iç pazarda büyümeyi
hedefliyoruz. Aynı zamanda bir dünya markası olma hedefimiz doğrultusunda
uluslararası firmalara bayilikler vererek yeni projelerle ve yeni iş ortaklıklarıyla Yerli
ve Milli üretmeye devam edeceğiz.
Erat Kablo ailesi olarak yeni pazarlara ulaşmanın yanı sıra vizyon ve misyonumuz
gereği teknolojik alt yapı ve AR-GE yatırımları artırılacaktır. Çalışmalarımız için
2022 yılında sadece satış odaklı değil yatırım odaklı da olacağız. Müşterilerimizin
taleplerine daha hızlı cevap verebilmek ve aynı zamanda üretimimizde kapasite
artışı için yeni makine yatırımları yapmayı planlıyoruz. Tabi ki de bununla beraber
istihdamımızı da aynı oranda artırmayı amaçlıyoruz. 

Eklemek istedikleriniz…
24 yıldır emek verdiğimiz bu yolda yaptığımız birden çok yatırıma yenisini ekleye-
rek Ankara Bölge müdürlüğümüzü açmış bulunuyoruz. Çankaya YDA Center’da
bulunan yeni bölge müdürlüğümüz
güçlü ve dinamik ekibi ile hizmet vermektedir. Müşterilerimize daha iyi hizmet vere-
bilmek adına ilerleyen günlerde bu şekilde yatırımlarımız farklı bölgelerde de
devam edecektir. 

Bu sayınızda Erat Kablo ailesi olarak bizleri konuk ettiğiniz için teşekkürler.

Fiber hızında üretim, uluslararası kalite…

Erat Kablo, 35’i as ̧kın ülkede 
tercih ediliyor

Fatih Erkan
Erat Kablo Genel Müdürü
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Contributing internationally to Turkey's image and quality perception with
high quality products manufactured in its modern facility in Kayseri, Erat
Cable continues to promote Turkey and its products in new markets
through continuous R&D work. We spoke to Erat Cable General Manager
Fatih Erkan. 

Can you tell us about your company and product varieties? 
Our company, which is the leading Fiber Optic Connection Equipment and
Accessories Manufacturer in our country, was established in 1998 to do
fiber optic cable assembly and fiber optic cable splicing work. We have a
wide range of products that appeal to the entire telecommunication sector.
Our production is done in integrated facilities on a total area of 10000 m²,
6000 m² of which is indoor area, in accordance with ISO 9001 standards
and observing ISO 14001 and OHSAS 18001 requirements, by our expert
team with knowledge and experience, using machines and methods suit-
able to the latest technological developments. ISO quality certificates
issued as a result of periodic inspections by national and international audit
companies, are an expression of the trust shown in the ERAT CABLE
brand, products and company. In addition to fiber optic cables, copper data
cables, splice boxes, patch panels, fiber optic and data accessories are
also produced in our factory. Our company, which operates on the motto
"Ask and We Will Produce at Fiber Speed", has made the ERAT brand a
respected brand preferred in more than 35 countries abroad, as well as in
the domestic market, based on the experience we have gained in the sec-
tor and the high quality products we offer. As ERAT Cable, we are proud to
be a rapidly growing brand of our sector and to share our success and
quality with our valued customers. 

Can you evaluate the year 2021 in terms of your sector? Was it a plus year
for the domestic and export markets?
Although we have gone through a stagnate period due to the Covid-19 epi-
demic, which has affected the entire world we are in, and the problems we
experienced in the raw material supply process, we, as the Erat Cable fam-
ily, have achieved our goals for 2021.
We have created a strong infrastructure in our domestic and international
channels with our company strategy, which we have created based on a
complete understanding of the demands of our sector and our customers.
Despite the challenging conditions of 2021, we completed the year by

achieving the growth we had targeted and by collaborating with new com-
panies. We aim to grow even more in 2022 by further increasing our work.

We read that some countries have started to relax their pandemic meas-
ures in recent days. How do you evaluate this situation? When can you
see the results?
The pandemic was a difficult and wearisome process for all of humanity. Of
course, it negatively affected many companies as a sector. Thanks to the
measures we have taken and the work we have done in this process, we
have tried to minimize this negative effect. We continued to move forward
by adapting to the Market demands that changed and developed after
Covid-19. We all know that in order to be able to respond to incoming
demands and meet the needs of our customers production and sales can-
not stop, this is also true for countries that have the same global problem
as us. This is why I feel it is right for countries to start relaxing pandemic
measures. Because I think we have to leave this period that has impacted
our economic and sociocultural activities so deeply behind us with the least
amount of damages and losses. This is why we need to accept a normal-
ization process and keep up with loosening measures. 
Thanks to countries beginning to loosen measures, movements and
demands in the market have started to increase. We as the Erat Cable
family expect even more movement in the coming days.

To what extent does the current domestic-foreign economic conjuncture
affect your raw material and input supply? What are the advantages and
disadvantages of current conditions in terms of international competition?
As I mentioned before, we had a stagnant period because of the covid
pandemic in the raw material supply process, but the challenges we faced
were never to the extent that our factory was in a difficult situation and
were unable to find raw materials. We spoke to our business partners and
suppliers for the portions of our raw material supply that we projected
would be problematic and took the necessary precautions, made invest-
ments and continued production without slowing down.
The fluctuating exchange rates caused sales prices to increase in the
domestic market and, although causing stagnation in the market, increased
foreign market demands. 
Our company strategy and attitude, which we created to compete with
other manufacturers in our country and abroad, continues in the same way.

Which markets are you targeting in 2022?
While new markets are also among our plans, we also aim to establish
vendors in cities where we can appeal to more walks of life. We will also
establish vendors with international companies in line with our goal to
become a worldwide brand and continue Domestic and National production
with new projects and new business partners.
In addition to reaching new markets, we as the Erat Cable family will
increase our investments in technological infrastructure and R&D invest-
ments in line with our vision and mission. We will be concentrating not only
on sales but on investments for our work in 2022. We are planning to
invest in new machinery in order to respond to the demands of our cus-
tomers more quickly and to increase our production capacity at the same
time. Of course, we also aim to increase our employment at the same rate.

Anything you wish to add…
We have opened our Ankara Regional Directorate adding a new invest-
ment to many others we have made on this path we have been working on
for 24 years. 
Our new regional directorate in Çankaya YDA Center provides service with
its strong and dynamic team. Our investments will continue in different
regions in the coming days to provide better service to our customers.
Thank you for having us in this edition as the Erat Cable family.

Production at fiber speed, international quality…

Erat Cable, preferred in over 35 countries
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Fatih Erkan
Erat Cable General Manager
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Dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün lideri Prysmian
Group’un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo bünyesinde yaklaşık 15 yıldır

çeşitli pozisyonlarda görev alan Tamer Yavuztürk global bir göreve atandı. 2014
yılından bu yana Türk Prysmian Kablo Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü olan
Tamer Yavuztürk, Prysmian Group MEAT Bölgesi Pazarlama ve İletişim Direktörü
oldu. 

Yavuztürk, yeni pozisyonunda, Türkiye’deki görevine devam ederken, aynı
zamanda Orta Doğu, Afrika ve Hindistan’ı da kapsayan Prysmian Group MEAT
Bölgesi’nin tüm pazarlama ve iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunu olan Tamer Yavuztürk’ün
Leicester Üniversitesi'nden MBA-Uluslararası Pazarlama, İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nden de Finansal Ekonomi yüksek lisansı bulunuyor. 2005 yılında
Türk Pirelli’de ürün müdürlüğü görevini üstlenen Yavuztürk, 2009 yılından bu yana
Türk Prysmian Kablo’da pazarlama şefi, ihracat bölge müdürü, key account müdü-
rü gibi farklı departmanlarda yöneticilik yaptı.

Yavuztürk, halen Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD) Yönetim Kurulu
Üyeliği ve Türkiye Kablo Sanayicileri Derneği (KABLODER) Teknik Komite
Başkanlığı görevlerini de yürütüyor. 

Prysmian Group MEAT Bölgesi Pazarlama ve
İletişim Direktörü Tamer Yavuztürk oldu

Prysmian Group’ta yeni bir görev ataması yapıldı. Türk Prysmian Kablo Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Tamer
Yavuztürk, Orta Doğu, Afrika, Hindistan ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu Prysmian Group MEAT Bölgesi Pazarlama ve
İletişim Direktörü oldu. Yavuztürk, yeni global görevinde MEAT bölgesinin tüm pazarlama ve iletişim faaliyetlerinden sorumlu
olacak.

Tamer Yavuztürk
Prysmian Group MEAT Bölgesi Pazarlama ve

İletişim Direktörü

Messe Düsseldorf postpones wire and Tube in consultation with the partners and asso-
ciations involved to 20 to 24 June 2022. The currently very dynamic infection patterns
and rapidly spreading Omicron variant have resulted in adjustments in the Düsseldorf
trade fair calendar that require re-scheduling the wire and Tube originally planned for 9
to 13 May.

The new period offers more planning security and added value due to METAV held con-
currently in part. This the leading trade fair for metal-working technologies was already
postponed by VDW (German Machine Tool Builders’ Association) to 21 to 24 June.

Wolfram N. Diener, CEO of Messe Düsseldorf, emphasizes the backing for the new trade
fair dates: “The tenor among our exhibitors is: We want and need wire and Tube – but at
a point in time that promises the biggest prospects of success. Together with the partners
and associations involved we regard early summer as the ideal period for this. We not
only expect infection patterns to calm down but also more people to be able to enter the
country and take part. This means exhibiting companies as well as visitors can do their
business in an environment that is clearly less affected by Covid-19.”

As the No.1 international trade fairs for their industries, wire and Tube have global appeal
and require particularly long lead times. Traditionally, two thirds of all exhibiting compa-
nies travel to Düsseldorf from abroad every two years.

Trade visitors from over 80 countries meet at the Düsseldorf Fairgrounds at peak times.
The new fair date from 20 to 24 June 2022 therefore now provides these industries with
clear planning security.

Bernd Jablonowski, Division
Manager of the overall Metals
and Flow Technologies
Portfolio at Messe Düsseldorf,
is confident: "Planning security
for exhibitors, visitors and the
entire trade fair industry is the
most important thing in the
continuing pandemic situation.
By moving the industries' two
top events to early summer, we are enabling a secure live trade fair experience that is
adapted to the situation."

Daniel Ryfisch, Project Director wire and Tube, adds: "I would like to thank our exhibitors
and partners for their understanding and willingness to once again make wire and Tube
with us from 20 to 24 June the industry highlights they have been for more than 30 years
at the Düsseldorf location."

Exhibitors at wire will present their technological highlights in exhibition halls 9 to 15,
while Tube exhibitors will be in halls 1 to 7a.

The guest event METAV, International Trade Fair for metal-working technologies, will be
held from 21 to 24 June 2022 in exhibition halls 16 and 17. The METAV is organised and
staged by the VDW, German Machine Tool Builders' Association.

World's leading trade fairs 
wire and Tube postponed to early summer

New date from 20 to 24 June 2022 in Düsseldorf
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SETIC, leader in special, data communication & LAN cables machines and a
major actor in the automotive wire equipment will exhibit and welcome visitors and
customers in its booth 10F59.
SETIC provides high-speed double twist bunchers / stranders for the automotive
industry and power cable as well as complete solutions to produce high quality
LAN, special and control cables with enhanced performances (in one step or two
steps according to product mix) ; SETIC is continuously developing new lines and
new concepts for non-ferrous cables in order to meet the Customers’ needs such
as special high speed lines for battery cable, new high speed lines for special and
instrumentation cables… 

On the booth !
- One complete High Speed 630 mm pairing line/quadding line composed of :
Modernized design single bow Backtwist pay-off and Double twist machine for
Data, Automotive and LAN Cables, presenting our Solutions for Industry 4.0.
- 1000 mm High speed Single twist assembling machine (AST1000R) illustrating
our solutions versatility (LAN, control, instrumentation, data, battery… cable) and
flexibility (laying-up, stranding, wire armouring process).
- High Speed 1250 mm Double twist stranding machine (TC1250-4M) for stranding
up to 19 wires and laying-up of insulated cores or bare flexible copper conductors.

POURTIER: heavy-duty rotating machines (rigid and planetary stranders, single
twist cablers, drum twisters) to produce all types of power cables: overhead, Low,
Medium, High Voltage and Extra-high Voltage and submarine cables.
POURTIER is a master buy with its heavy-duty stranders, cablers, screening and
armouring lines for ferrous and non-ferrous cables and has made impressive
achievement in the field of submarine and umbilical cables offering a complete
range of stranding / paper lapping / cabling and armouring machines. Its high effi-
ciency revolutionary multiwire concentric stranding line is also widely used for low
and medium power cable production. All these machines are made with the high-
est standards in design and manufacturing for the production of all types of High
Voltage and Extra-high Voltage Power Cable : from overhead cable (including

ACCC™ , ACSS-TW and ACSR-TW) to insulated cable AC type (using high quali-
ty Milliken conductor) or DC type (using large round compacted conductor or
trapezoidal wires). 

On the booth ! High Speed Tangential Taping Head 600 mm, 2 pads:
Taping/Armouring Machines (Tangential, Oblique, Concentric, Longitudinal): discov-
er all kind of applicators for various taping process we can offer.

POURTIER will exhibit within SETIC booth 10F59

C2S Customer Services department is the ideal partner to maintain machines pro-
ductivity and enhance products quality. 
Rich of a long and successful experience, the C2S - Services division cts as an
overall efficiency booster to maintain wire and cable production lines productivity
and products quality, whatever the brand of the equipment. C2S is being assigned
spare parts, upgrades and maintenance projects, as well as transfer and restart
operations of complete lines. 
C2S is involved in smart factories in their Industry 4.0 processes.
C2S will exhibit in one side of SETIC booth 10F59.

BOW TECHNOLOGY sells customized bows for ALL sizes and ALL brands of dou-
ble twist equipment.
BOW TECHNOLOGY is the answer to cable makers concerned by quality and
long-life reliable bows for all brands of double twist machines from 560 to 2000
mm. With a comprehensive range of 650+ all sizes designs (including the new
generation multi-use “GreenBow2+”) the division offers a global service from con-
ception to production. The team is ready to discuss any model matching the cus-
tomer’s production needs.

Bow Technology will exhibit in one side of SETIC
booth 10F59.

AST1000R High speed Single twist assembling machine_SETIC High Speed 1250 mm Double twist stranding machine_SETICHigh Speed 630 mm Backtwist Pairing / Quadding line_SETIC

Spare parts for Rotating machines_C2S
Customized bows for the cable
industry_BOW TECHNOLOGYHigh Speed Tangential Taping Head_POURTIER

New machines, services and bows…
SETIC & POURTIER at WIRE 

DUSSELDORF 2022 – booth 10F59
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Dosing machines are devices used to mix a certain amount of side material
(paint, crushed raw material, etc.) into the main raw material.
If a single color needs to be added to the granule to create the desired color
during the sheathing phase of the cable produced in the cable industry, the
probability of error in this process is very low, but if it is necessary to create
a mixture with different colors, the extruder must be filled with paint in cer-
tain dimensions and dosed. The paint quantities that come with the work
order are processed by the operator. When the amount of paint is under or
over loaded by the operator, it causes color mismatch in the cable or the
coating is not applied correctly because the required density is not formed.
The sheath, which is not dense enough, will receive too many signals at the
spark stage, causing production to stop or the next repair process to take
too long. Since the probability of getting an error from the product that has
been repaired too much will be very high, the probability of getting a return
due to poor quality is very high. At the same time, it is determined how
much raw material is scrapped during the sheathing process.
Since trexDCAS integrates one or more extruders into the MES system, it
autonomously controls the dose amounts in the engineering office and gives
a warning when under or over loading is made. When the quantity is differ-
ent from what it should be, it prevents the machine from working so that
faulty production does not occur.
Since the raw material loaded into the extruder can be measured clearly,
the result of the planned-consumed comparison is recorded as scrap.
With this development, it helps to make healthy and correct production by
minimizing personnel initiative. It allows you to take action at the beginning
of the process for the problems that may arise from not getting the right
mixture.

trexDCAS MES systems have been working on digital transformation in
cable production fields with the best in the industry for years. In addition to
the dosing machine integration, it enables to increase productivity in produc-
tion, to detect lost times, to monitor production instantly from digital environ-
ment and to increase capacity availability with other developments made in
cable production areas.
trexDCAS has revealed all the losses in the cable industry and offers you a
ready solution by collecting them under one roof. trexDCAS aims to
increase your capacity and earnings by using your own resources correctly,
and to turn your identified losses into gains with KAIZEN improvements.

Dosing Machine Integration with
trexDCAS MES System

Dozajlama makineleri belli bir orandaki yan malzeme-
yi (boya, kırma hammadde vb.) ana hammaddeye
karıştırmak için kullanılan cihazlardır. 
Kablo sektöründe üretilen kablonun kılıflanması aşa-
masında istenilen rengin oluşturulması için granüle
tek renk eklenmesi gerekiyorsa bu işlemde hata olma
ihtimali oldukça düşüktür ancak farklı renklerle bir
karışım oluşturmak gerekiyorsa ekstrüdere belirli ölçü-
lerde boya doldurularak dozajlama yapılması gerekir.
İş emri ile gelen boya miktarları operatör tarafından
işleme alınır. Boya miktarları operatör tarafından eksik
veya fazla yüklendiğinde kabloda renk uyuşmazlığına
ya da gereken yoğunluk oluşmadığı için kaplamanın
doğru şekilde gerçekleşmemesine yol açar.
Gereken yoğunlukta olmayan kılıf spark aşamasında
çok fazla sinyal alacağından üretimin durmasına ya
da bir sonraki tamir prosesinin çok uzun sürmesine yol
açar. Çok fazla tamir edilen üründen hata alma ihtimali
çok yüksek olacağından kalitesizlik nedeni ile iade
alma ihtimali çok yüksektir. Aynı zamanda kılıflama
işlemi yapılırken ne kadar hammaddenin hurdaya
ayrıldığı belirlenir.
trexDCAS, bir veya birden fazla ekstrüderi MES siste-
mine entegre ettiği için mühendislik bürodaki doz mik-
tarlarını otonom olarak kontrol eder ve eksik veya
fazla miktarda yükleme yapıldığında uyarı verir. Miktar

olması gerekenden farklı olduğunda, hatalı üretimin
gerçekleşmemesi için makinenin çalışmasını engeller.
Ekstrüdere yüklenen hammadde net bir şekilde ölçü-
lebildiği için planlanan – tüketilen kıyaslamasından
ortaya çıkacak sonuç, hurda olarak kayıt altına alınır. 
Bu geliştirme ile personel inisiyatifini minimuma indire-
rek sağlıklı ve doğru üretim yapılmasına yardımcı olur.
Doğru karışımın elde edilmemesinin oluşturacağı
problemlere, henüz prosesin başındayken aksiyon
almanızı sağlar.
trexDCAS MES sistemleri kablo üretim sahalarında
yıllardır sektörün en iyileri ile dijital dönüşüm çalışma-
larını sürdürmektedir. Dozajlama makinesi entegras-
yonunun yanı sıra kablo üretim sahalarında yaptığı
diğer geliştirmeler ile üretimde verimliliğin attırılması,
kayıp zamanların tespit edilmesi, üretimin anlık olarak
dijital ortamdan izlenmesini ve kapasite kullanılabilirli-
ğinin arttırılmasını sağlar. 
trexDCAS kablo sektöründe tüm kayıpları ortaya
çıkartmış ve bunları tek bir çatı altında toplayarak siz-
lere hazır bir çözüm sunmaktadır. trexDCAS öz kay-
naklarınızı doğru değerlendirerek kapasitenizi ve
kazancınızı arttırmayı ve tespit edilen kayıplarınızı,
KAIZEN iyileştirmeleri ile kazanca çevirmeyi hedefle-
mektedir.

trexDCAS MES Sistemi ile
Dozajlama Makinesi Entegrasyonu

Orhan GÜRSEL
trexDCAS PROJE DANIŞMANI

orhangursel@trex.com.tr





• The company works closely with major players in
the energy industry to promote renewable ener-
gies, the electric car, and medium and low voltage
grids for energy distribution in towns and cities.
• Its comprehensive range of masterbatches helps
companies overcome today's challenges in terms
of productivity, sustainability, power transmission,
and weather and fire resistance. 

Faced with the challenge of reducing carbon emis-
sions and the transition from fossil fuels to renew-
able energies, Delta Tecnic is a leading technology
supplier for optimising power cable colouring. As
part of the path towards the future of energy, the
company collaborates with major players on the
development of renewable energies, the electric
car, and the increasingly important medium and
low voltage grids in built-up areas through a com-
plete range of masterbatches. 
Generally speaking, cables for power transmission
are designed to withstand specific conditions in
electrical distribution and must therefore meet high
quality, safety and performance specifications. The
growth of markets such as electric vehicles, robot-
ics, automation, solar panels and wind power
installations has led to a strong increase in
demand for medium and low voltage cables. This
demand will increase in the coming years due to
the targets set for CO₂ emission reduction by
2030 and carbon neutrality by 2050.
Delta Tecnic has been contributing to the evolution
of the energy industry for over 40 years and pro-
duces colour masterbatches and additives that are
used to colour all these electrical cables, using a
series of carefully selected and tested pigments
that guarantee that they do not affect the cables'
dielectric properties. By carefully selecting these
raw materials, Delta Tecnic is able to offer colour
uniformity and high production speed to compa-
nies that produce power cables thanks to the regu-
larity in the colour grain size, eliminating possible
problems during dosing in the new extruders on
the market, which are becoming faster and shorter
every day.

Driving Sustainability Through Renewables and
Electric Cars
In the pursuit of zero-carbon emissions, renewable
energies are on their way to replacing polluting
energies. In 2021 the share of renewables
reached a new all-time high of nearly 47%, while

coal accounted for less than 2%, according to the
latest data from the International Energy Agency
(IEA), as wind and solar PV installed capacity
increased. This is a trend that will continue in the
coming years.
Delta Tecnic remains committed to sustainability
and environmental improvement in this respect. It
does so through its colour solutions and additives
with UV filters, used in cables for the renewable
energy industry, considering the protection against
degradation of polymers exposed to the sun and
the consequent long-term discolouration in outdoor
conditions. The pigments used in their formula-
tions meet high values for lightfastness and exter-
nal conditions such as temperature and humidity
(weathering).
Moreover, in halogen-free cables used by the
industry since the introduction of CPR regulations
in construction, the company has a Micro Bead
masterbatch range based on polyethylene (PE)
and ethylene-vinyl acetate (EVA) that has the
capacity to improve dilution in plastic compounds,
thanks to its spherical shape and reduced size,
characteristics that improve colour uniformity com-
pared to traditional standard-sized granules.
Delta Tecnic provides colouring for the charging
cables that connect the vehicles to the charging
stations at street level, or for community or private
installations of power cables to correctly charge
cars in car parks. Developments in this sector will

require an increase in the capacity of the medium
and low voltage power grid in cities, given the
increased energy consumption that the cables will
have to support. This will have an impact on the
distribution of building wire.

A 'New Life' for Structures and Buildings
Existing infrastructures are half a century old in
Europe and the United States, which is leading the
construction industry to face a major renovation
and refurbishment cycle in which there will be
room for modern electrical installations. To this
end, Delta Tecnic collaborates with companies
demanding masterbatches for power cables inside
buildings and offers product ranges with different
polymers (PE, EVA, PA, etc.) to meet the most
demanding requirements.
Delta Tecnic's colours have been used in multiple
medium and low voltage cable projects in many
applications for over 40 years, such as metro
lines, electrical substations and public construction
projects all over the world. Its know-how regarding
the demanding industry standards and the right
raw materials, as well as its use of the latest moni-
toring and measuring equipment, enables the
company to help its customers overcome existing
challenges, ensuring quality and freedom from
cable defects.

Delta Tecnic Consolidates Its Position as a
Technology Supplier to Optimise Power

Cables on the Route to Zero-carbon
Emissions
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Türkiye'de kablo imalat sektörünün en genç firmalarından, yerli ve milli sermaye-
si ile dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Alves Kablo, ürünle-
rini ve yeni projelerini sektörün en önemli fuarlarında tanıtmaya devam ediyor.
Kurulduğu günden bu yana istikrarlı bir büyüme göstererek dünyanın 30'dan
fazla ülkesine ihracat yapan Alves, 7-9 Mart 2022 tarihleri arasında bu yıl 47'ncisi
düzenlenen Middle East Energy Dubai fuarına katıldı.

BAE Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde, dünyanın her yerinden 800'den fazla
katılımcıyla gerçekleşen Middle East Energy Dubai, yalnızca Orta Doğu'nun
değil, Avrupa ve Asya'nın önde gelen enerji firmalarını ağırladı.

45 yılı aşkın bir geçmişe sahip, enerji endüstrisindeki en itibarlı ve köklü organi-
zasyonlardan biri olan fuar bu yıl; Akıllı Çözümler, Yenilenebilir ve Temiz Enerji,
Kritik ve Yedek Güç, Elektrik İletimi ve Dağıtımı, Enerji Tüketimi ve Yönetimi adı
altında 5 ana ürün sektörüne odaklandı.

Kurulduğu günden bu yana ürün kalitesi ve çözümleriyle, yerel ve global sektörde
etkisini hızla artıran Alves Kablo, kusursuz kullanıcı deneyimi sunan inovatif
ürünlerini Middle East Energy Dubai'de enerji sektörü profesyonelleri ve ziyaret-
çiler ile buluşturdu. Ayrıca Alves Kablo’nun detaylı bir Ar-Ge çalışması sonucun-
da üretime geçtiği, yeşil enerji konusundaki yeni yatırımı solar kablolar da fuarda
tanıtıldı.

Fuar kapsamında Alves Kablo, ülke sınırları dışında yeni ilişkiler ve ticari ortak-
lıklar edinerek, enerji sektörünün önde gelen firmaları ile bir araya geldi.

Alves Kablo, Middle East Energy
Dubai Fuarı’na katıldı
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Havaalanları veya hastaneler gibi kamu binalarındaki kabloların yangına
dayanıklılığı katı kurallara bağlanmıştır.  Yangın durumunda, her saniye
önemlidir.  Tüm insanları güvenli bir şekilde tahliye etmek için, bir binanın
temel işlevleri mümkün olduğunca uzun süre bozulmadan kalmalıdır. 

Yüksek sıcaklık direnci, düşük duman emisyonu, sıfır halojen içeriği ve
toksik olmayan maddeleri  sayesinde silikon,  asansör veya alarm sis-
temleri gibi yanmaz uygulamalarda kullanılan kablolar için  ideal bir yalı-
tım ve dış kılıf malzemesidir.  Bütünlük (DIN 4102-12) ve yalıtım
(IEC60331, EN50200 ve BS6387) için yerine getirilmesi gereken  kalite
standartları, Rosendahl silikon hattında üretilen her kablo tarafından
güvenli bir şekilde karşılanmaktadır. 

Kızılötesi – sıcak hava sistemlerine kıyasla %15'e kadar daha yüksek hız

Silikon kablolarını yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı hale getirmek için
çapraz bağlanmaları gerekir. Bunu yapmak için farklı işlemler mevcuttur,
ancak  yeni üretim hatlarında çoğunlukla sıcak hava veya kızılötesi kür-
leme kullanılır.

Rosendahl hatlarında kızılötesi kürleme kullanılır. Diğer çapraz bağlama
yöntemlerine kıyasla, kızılötesi kürleme, minimum hurda oranları ve
kolay kontrol edilebilir parametrelerle daha verimli ve esnektir. Hatta aynı
zemin alanını kullanan sıcak hava sistemlerinden % 15'e kadar daha hız-
lıdır, üretim sırasında enerji tüketimi ise yaklaşık % 30 daha azdır.

Kızılötesi kürleme bölümü genellikle 3 bölgeden oluşur. Şok fırını olarak
adlandırılan fırın, silikon yüzeye yapışmadan destek silindirlerinin kulla-
nılmasını sağlayan silikon yüzeyi "dondurur".  Kalan fırınlar silikonun iste-
nen dereceye hassas bir şekilde çapraz bağlantısı için kullanılır.
Her fırın sıcaklık kontrollüdür. Sıcaklığı hat kontrolü ile sağlanır.
Rosendahl'ın kızılötesi fırınları enerji verimliliği ve kolay kullanım için
optimize edilmiştir. Güvenlik nedeniyle, fırınlar acil bir durumda otomatik
olarak açılacak şekilde tasarlanmıştır.

Hassas hesaplanan ve garantili çapraz bağlama oranları

Çapraz bağlama işlemini simüle etmek için Rosendahl matematiksel bir

model geliştirmiştir.  Simülasyon, çapraz bağlama işlemi ve üretim hızı

için nispeten kesin değerler sağlar. Güçlü hat kontrolü ile birlikte kurulum,

sürekli kalite izleme ile mükemmel ürün kalitesi sağlanır.

Rosendahl, kızılötesi kürleme ile ilk silikon ekstrüzyon hattını 2014 yılın-

da geliştirdi. Bu arada, dünya çapında birkaç yeni hat kuruldu. Bugün

Rosendahl, kesit aralığı  0,25 ila 300 mm2 arasında değişen güvenlik

kabloları için farklı optimize edilmiş hat konfigürasyonları sunmaktadır.

Rosendahl ayrıca  etkili ve tekrarlanabilir sonuçlar için  otomatik şerit

beslemeli ekstrüderler, çapraz kafalar ve kürleme fırınları ile optimize

edilmiş hatlar geliştirmiştir. Her şey tek bir tedarikçiden. Avrupa'da özel

olarak üretim. Dünya çapında güvenlik.

Silikon için kızılötesi kürleme

Otomatik şerit besleme, tek operatör ile çalışmayı sağlar.

Rosendahl'ın kızılötesi çapraz bağlantı bölümü.





The fire resistance of cables in public buildings, such as airports or
hospitals, follows strict guidelines. In the event of a fire, every second
counts. To evacuate all people safely, the basic functions of a building
must stay intact for as long as possible. 
Thanks to its high temperature resistance, low smoke emission, zero
halogen content and non-toxic substances, silicone is an ideal insula-
tion and jacketing material for cables used in fireproof applications
such as elevators or alarm systems. The quality standards that need to
be fulfilled for integrity (DIN 4102-12) and insulation (IEC60331,
EN50200 and BS6387) are met by every safety cable produced on a
Rosendahl silicone line.

Infrared – up to 15% higher speed compared to hot air systems

To make silicon cables resistant against high temperature, they need to
be cross-linked. Different processes are available to do this, but mostly
hot air or infrared curing are used in new production lines.
Rosendahl machines rely on infrared curing. Compared to other cross-
linking methods, infrared curing is more efficient and flexible, with mini-
mum scrap rates and easy controllable parameters. It is even up to
15% faster than hot air systems utilizing the same floor space, where-
as power consumption during production is around 30% less.
An infrared curing section typically consists of 3 zones. A so-called
shock oven “freezes” the silicone surface enabling the use of support
rollers without silicone sticking to the surface. The remaining ovens are
used for gentle crosslinking of the silicone to the desired degree. 
Each oven is temperature-controlled. The temperature is specified by
the line control. Rosendahl’s infrared ovens are optimized for energy
efficiency and easy handling. For safety reasons the ovens are
designed to open automatically in case of an emergency.

Precisely calculated and guaranteed cross-linking rates
To simulate the cross-linking process Rosendahl has developed a
mathematical model. The simulation provides relatively exact values
for the cross-linking process and production speed. Together with its
powerful line control, the set-up ensures perfect product quality with
continuous quality monitoring.

Rosendahl already developed the first silicone extrusion line with
infrared curing in 2014. In the meantime, several new lines have been
installed worldwide. Today the company offers different optimized line
configurations for safety cables with diameters ranging from 0.25 to
300 mm2. Rosendahl also develops the optimized extruders with auto-
matic stripe feeding, crossheads and curing ovens for effective and
reproducible results. Everything from one provider. Tailor-made in
Europe. For safety worldwide.

Infrared curing for silicone

Automatic stripe feeding allows for one man operation.

Rosendahl’s infrared cross linking section.
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Kimya sektörü ihracatçılarının en önemli çatı kuruluşu olan İstanbul Kimyevi

Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İKMİB) bugünlerde seçim

heyecanı yaşanıyor. İKMİB Başkan Yardımcısı ve aile şirketi Derby Konveyör

Bant Sanayi ve Ticaret A.Ş. İş Geliştirme ve Teknolojik Gelişmelerden Sorumlu

Başkan Yardımcısı Özcan Doğu Kaya, 7 Nisan 2022’de yapılacak başkanlık

seçimlerinde başkan adayı olduğunu açıkladı. İKMİB başkanlığına; kimya sek-

törünün dönüştürücü gücünü harekete geçirecek; kapsayıcı, katılımcı, yenilik-

çi, yaratıcı ve dinamik bir yönetim anlayışıyla talip olan Kaya ile kimya sektö-

rünü, İKMİB’i ve projelerini konuştuk. 

Mustafa Baha Akçura:  İKMİB başkanlığına adaylığınızı açıkladınız. Kauçuk
sektöründen gelen bir sanayici olan Özcan Doğu Kaya’yı tanıyabilir
miyiz?Robert Koleji’nden mezun oldum. Lisans eğitimimi ABD’de Carnagie
Mellon University’de Bilgisayar Bilimleri ve Robotik Mühendisliği bölümlerinde
çift ana dalda tamamladım. Profesyonel iş hayatıma Microsoft Windows Kernel
takımında başladım ve 4 yıl yazılım mühendisi olarak görev yaptım. 2011’de
Türkiye’ye döndüm ve ülkemiz için değer yaratmak ve Türk kimya sektörünün
küresel pazarlarda etkinliğini arttırmak için aktif rol aldım. Aile şirketimiz Derby
Konveyör Bant’ta iş geliştirme ve teknolojik gelişimden sorumlu başkan yar-
dımcısı olarak görev yapmanın yanında İKMİB’in faaliyetlerine destek olmaya

MBA Endüstriyel Ürünler Genel Müdürü Mustafa
Baha Akçura İKMİB 2022 başkan adayı 

Özcan Doğu Kaya ile projeleri hakkında görüştü
İKMİB Başkan Yardımcısı ve Başkan adayı Özcan Doğu Kaya, Birlik çatısı altındaki her bir sektör için sektörel ihracat

stratejileri geliştireceklerini, bünyesinde akredite test merkezi ve AR-GE altyapılarını güçlendirecek bir platform bulundura-
cak Kimya Teknoloji Merkezi’ni zaman kaybetmeden hayata geçireceklerini söylüyor. Kaya, küresel ticarette oyunun

kuralının değiştiğini, katılımcı, yenilikçi, yaratıcı bir yönetim anlayışıyla, İKMİB’in mevcut yapısını yenidünyanın kurallarına
uygun olarak güçlendirerek, yüksek teknolojiye dayalı katma değeri fazla, rekabetçi ürünler üreterek dünya kimya

sanayinde nitelikli ihracatımızı artırmayı hedefliyor.
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başladım. 2014’te İKMİB yönetim kurulu üyesi,
2018’de ise İKMİB başkan yardımcısı olarak aktif
rol aldım. Her iki dönemde de kimya sektörü ihra-
catının artırılması için çok çeşitli görevlerde bulun-
dum. Sektörümüzün katma değerli üretimini artır-
mak için temelini ‘Kauçuk Teknoloji Merkezi’ ola-
rak attığımız, sonradan daha kapsayıcı ‘Kimya
Teknoloji Merkezi’ne dönüştürdüğümüz projenin
mimarı ve yürütücüsü olarak mesai harcadım.
İKMİB dışında İstanbul Sanayi Odası (İSO),
Kauçuk Derneği ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi
Odası’nda (ÇTSO), bir diğer deyişle kimyanın
mutfağındaki birçok STK içerisinde yer alarak çok
yönlü ve değerli tecrübeler edindim.

Mustafa Baha Akçura:  İKMİB başkanlığına aday
olma amacınız nedir?
Kimya sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörlerin-
den biridir ve en çok ihracat gerçekleştiren ikinci
sektördür. Kapsayıcı, katılımcı, yenilikçi, yaratıcı
ve dinamik bir yönetim anlayışıyla kimya sektörü-
nün potansiyel gücüne ulaşmasını sağlamayı
hedefliyoruz. İKMİB, altında çok sayıda alt sektörü
barındırıyor.  Bu mozaik tablonun sonuç getirebil-
mesi için kolektif bir yönetim anlayışı getireceğiz.
Yönetim kurulunda resmi olarak bir başkan ve iki
başkan yardımcısı olur. Ancak yeni dönemde baş-
kan yardımcılarının sayısını 10’a çıkaracağız.
Yönetimimiz içerisindeki tüm arkadaşlarımız aktif
rol alarak, her alt sektörde temsiliyet sağlayacak.
Farklı iş yapış biçimleri olan tüm kimya sektörü
paydaşlarımızla, işbirliği kültürü içerisinde birliği-
mizi geleceğe taşıyacağız. Yüksek teknolojiye
dayalı katma değeri fazla, rekabetçi ürünler ürete-

rek dünya kimya sanayiinde nitelikli ihracatımızı
artırmayı hedefleyen stratejiler izleyeceğiz.

Mustafa Baha Akçura:  Dijitalleşen dünyada tica-
retin yöntemi ve araçları da değişti. Yazılım
mühendisi olarak kimya sektörünün dijital dönüşü-
münde İKMİB olarak nasıl bir rol almayı planlıyor-
sunuz?
Dünya teknoloji çağını yaşıyor. Yapay zekâ, büyük
veri, nesnelerin interneti, blokzincir, robotlar, oto-
nom araçlar,  5G ile erişilecek hızın yaratacağı
yeni alanlarda artan teknoloji kullanımı, yenilik ve
büyüme için çok çeşitli fırsatları da beraberinde
getiriyor. Bu fırsatları etkin olarak değerlendirebilir-
sek, Türk kimya sektörü olarak bulunduğumuz
bölgenin tedarik üssü haline gelebilecek güçlü
potansiyele sahibiz. İKMİB olarak kimya sektörü-
nün dijital dönüşümüne öncülük edecek projeler
geliştirerek bu fırsatlara odaklanacağız. Büyük şir-
ketlerimizin yanı sıra KOBİ’lerimizin de e-ticaret/e-
ihracatta da dünya pazarlarında daha etkin rol
almasını sağlayacağız. Eğitimim ve iş deneyimim-
le dijital dönüşüm konusunda küçük büyük tüm fir-
malarımıza yol gösterici stratejilerle destek olaca-
ğız. 

Mustafa Baha Akçura:  Yeşil dönüşüm anlamında
kimya sektörü olarak neler yapacaksınız?
Sanayide küresel çapta çok hızlı değişimler, dönü-
şümler yaşanıyor. Önümüzdeki süreçte ihracatçı-
larımız yenidünya düzenine uyumlulaştırmak
zorunda. Bunun için her alt sektörümüzde uyum
stratejileri oluşturarak, üyelerimizle eğitim ve
danışmanlık çalışmaları yapacağız. Dönüşümler
için kamu ile beraber çalışacak, sektörel değerlen-
dirmelerde bulunacak, yeni uygulamalarla ilgili
mevzuat hazırlama süreçlerinde destekçi ve takip-
çi olacağız. Bilimsel yöntemle sektörel tecrübeyi
harmanlayıp veriye dayalı çalışmalar yürüteceğiz.
Her alt sektör için tehditler ve fırsatlar belirlene-
cek, bir yol haritası oluşturulacağız. İKMİB, yurtdı-
şı fuar organizasyonları, sektörel ticaret ve alım
heyetleri, URGE’ler açısından en önde gelen bir-
liklerden biridir.  Biz önümüzdeki dönemde tüm
üye ihracatçılarımıza kaldıraç etkisi ile katkı sağla-
yan bir örnek birlik olacağız.

Mustafa Baha Akçura:  Kimya Teknoloji Merkezi
projesinin sektöre katkısı ne olacak? 
Kimya Teknoloji Merkezi, mimarı ve yürütücüsü
olduğum, sektörümüze çok yönlü katma değer
sağlayacağına inandığım bir projedir. Orta gelir
tuzağından kurtulmamız, vasatın üzerine çıkabil-
memiz için kimya sektöründe üretici olarak
konumlanmak yetmiyor. Yüksek katma değerli
üretimin yolu, Ar-Ge ve inovasyonun kesişimindin
geçiyor. Kimya Teknoloji Merkezi, sektörel teknolo-
ji seviyemizi dünyadaki en üst seviyeye taşıma

vizyonu ile çalışarak sektöre akredite test, sertifi-
kasyon, eğitim konularında hizmet verecek, firma-
ların Ar-Ge altyapılarını destekleyecek. Henüz
başlangıç aşamasında olan Kimya Teknoloji
Merkezi projemizi hiç zaman kaybetmeden faali-
yete geçirerek Türkiye’de bir ilke imza atacağız. 

Mustafa Baha Akçura:  “Kendi enerjini kendin üret”
projenizden bahseder misiniz?
Artan enerji maliyetleri, sanayicilerimizin en temel
sorunlarından biri haline geldi. Bu sorunu mini-
mum düzeye indirmenin yolu, sanayicinin “kendi
enerjisini, kendisinin üretmesinden” geçiyor.
İKMİB olarak üyelerimize kendi enerjisini nasıl
üretecekleri konusunda teknik destek sağlayarak
çözüm üretmelerine yardımcı olacağız. Paris
Anlaşması’nın taraf ülkelerden biri olarak,
Türkiye’de de yenilenebilir enerjiye geçiş için teş-
vikler uygulamaya başlandı bile. Aynı zamanda
Sınırda Karbon Vergisi gibi yaptırımlara maruz
kalmamamız için firmalar bazında da enerji kay-
naklarımızı yenilenebilire kaydırmamız gerekecek.
“Kendi enerjini kendin üret” projemiz önümüzdeki
günlerde çok önemli bir rol oynayacak. 

Mustafa Baha Akçura:  Sektörün kalifiye eleman
eksikliği sorununun aşılabilmesi için sizin bir proje-
niz var mı?
Sektörde ciddi bir “aranılan eleman” eksikliği var.
Ülkemizde yaklaşık 5,5 milyon lise öğrencisinin 2
milyon kadarı, Mesleki ve Teknik Liseler’de eğitim
alıyor.  Buna rağmen birçoğu lise öğrenimleri son-
rasında donanımlı şekilde meslek hayatına atıla-
mıyor. Biz, İstanbul Sanayi Odası ile beraber çalı-
şarak, bir meslek lisemiz ile çok verimli olacağına
inandığım bir girişime başladık. 10. sınıftan itiba-
ren kimya dalı altında okuyan öğrencilere, özel bir
müfredat oluşturuyoruz. Bu projemiz sonucunda
hazırlanılan müfredatla mezun olan öğrencilerin
sektör tarafından istihdam edileceğine eminim.
İKMİB içerisinde de benzer bir ekip kurup, bir çok
alt sektörümüzle ilgili benzer çalışmalar başlatmak
da hedeflerimiz içerisinde.

Mustafa Baha Akçura:  İKMİB'de oy kullanma
hakkı olan üye sanayicilere son olarak ne söyle-
mek istersiniz?
Sektörümüzün gelişmesi ve küresel anlamda
hedeflerimizi yakalayabilmemizin yolu her bir üye-
mizin değerli katkılarıyla mümkün olabilir.  Kimya
ihracatçılarının en büyük çatı örgütü olan İKMİB’in
sektöre sağlayacağı katkının arttırılması için de
üyelerimizin desteğine ihtiyacımız var. Bu desteğin
ilk önemli adımı da yönetimin belirlendiği genel
kurullarda etkin rol almaktan geçiyor. Bu anlamda
tüm üyelerimizin genel kurula üst düzeyde ilgilerini
bekliyor ve demokratik haklarını kullanmaları için
genel kurulumuza katılıma davet ediyorum. 

Özcan Doğu Kaya
İKMİB Başkan Yardımcısı
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Ürettiği ürünleri 56 ülkeye ihraç eden Elcab Kablo, 2022 yılın-
da da ihraç pazarlarında büyümeyi ve yeni ülkelere girmeyi
hedefliyor.  Rusya ve Ukrayna pazarlarına ayırdığı üretim
oranlarını bu ülkelerde yaşanan mevcut sorunlardan dolayı
Kuzey Afrika ve Güney Amerika pazarlarına yönlendirmeyi
hedefleyen firma, bu doğrultuda ilk hamleyi Kolombiya paza-
rında gerçekleştirecek. Elcab Kablo, Kolombiya’nın Medellin
şehrinde düzenlenecek olan FISE Uluslararası Elektrik
Fuarı’na katılarak ürünlerini sergileyecek. Elcab Kablo AŞ
Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tıskaoğlu ile firmaları ve
hedefleri hakkında konuştuk.
Firmanız ve ürün çeşitleriniz hakkında bilgi verir misiniz? 
İstanbul, Zonguldak ve Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal
Eyaleti’nin Durban şehrinde bulunan üretim tesisleriyle 3 farklı
lokasyonda müşterilerine üstün kalite anlayışı ile hizmet
sunan firmamız silikon kablo, cam elyaf kablo, silikon conta,
silikon makaron, silikon profil, kablo grubu, sinyal lambası, fişli
kablo ve PVC kablo gibi beyaz eşya üretiminde kullanılan
çeşitli ürünlerin imalatını gerçekleştirmektedir. Kalite konusun-
da iddialı, fiyat konusunda ise rekabetçi olduğumuz ve bizi de
bir adım öne çıkaran ürünlerimizi iki grupta değerlendirebiliriz.
Silikon kablo ve beyaz eşya sektöründe ihtisaslaşmaya çok
önem verdik ve bu nedenle çok özel silikon kabloların üreti-
minde son derece iddialıyız. Bu bizim en belirgin kimliğimiz
olmuştur. Elcab Kablo denilince sadece kablo üretimi yapan
bir firma izlenimi ortaya çıkabilir. Ancak firmamızın sadece
kablo kimliği bulunmamaktadır. Diğer kimliğimizle silikon başta
olmak üzere farklı kabloların gruplama üretimini yapmakta ve
bu ürünleri beyaz eşya yan sanayine tedarik etmekteyiz.

Sektörünüz açısından 2021 yılını değerlendirir misiniz? İç
pazar ve ihraç pazarları açısından artı bir yıl mıydı? 
Sadece sektörümüz açısında değil, global anlamda ekonomik
belirsizliklerin çok yoğun olduğu, dünya ticaretinin dünya milli
gelirine göre azaldığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Pandemi
sonrasında dünya ekonomisinde toparlanma beklenenden
hızlı ilerledi, ancak bununla birlikte maalesef ki tedarik zincir-
lerinde bozulmalar, emtia fiyatlarında yükselme ve yükselen
enflasyon gibi bazı dengesizlikler ortaya çıkmıştır. Küresel
ekonomide bugüne kadar görülmüş en büyük resesyonlardan
birinin yaşanmasına neden olmuş, hem sosyal hem de ekono-

mik anlamda tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 korona-
virüs salgınının ekonomik yansımaları neticesinde başta
Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerimizde
görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları
ve sınırlardaki karantina önlemleri üretim kapasitesinin
%40’ını 56 farklı ülkeye ihraç eden firmamızı bu anlamda ilk
aşamada negatif yönde etkilemiş, bu dönemde iç piyasada
hizmet verdiğimiz ana sanayilerin pandemiye yönelik gereken
önlemleri alarak kontrollü bir şekilde üretim faaliyetlerine
devam etmeleri ile ihracatta yaşadığımız söz konusu kaybı iç
piyasa satışlarımızda düşüş yaşanmamasını ile dengeleme
şansı yakalamış ancak 2021 yılı itibariyle iç piyasa satış faali-
yetlerimize ek olarak ihracatta salgın öncesi satış hacmimizi
yeniden yakalayarak, mevcut müşterilerimizle olan satışları-
mızda yükselişe geçip, yeni müşteri ediniminde güzel bir hare-
ketlenme içine girmiş bulunmaktayız. 

Mevcut yurtiçi-yurtdışı ekonomik konjonktür hammadde ve
girdi tedarikinizi hangi oranda etkiliyor? Mevcut şartların, ulus-
lararası rekabette olumsuzlukları ve artıları nelerdir? 
Tedarik ve üretim kısıtlamaları nedeniyle zorlu geçen bu
dönemde hammadde ve girdi fiyatlarında görülen artış tüm
sektörleri olduğu gibi içinde bulunduğumuz sektörü de derin-
den etkilemiştir. Söz konusu belirsizlikler ve öngörülemeyen
piyasa şartları nedeniyle oluşan bu mücbir sebep, hammadde
ve girdi tedariki doğrudan yurtiçi-yurtdışı ekonomik konjonktü-
re bağlı olan firmamızın programlı hareket etmesini gerektir-
miştir. Arz-talep dengesinde yaşanabilecek olası değişimlere
karşı sahip olduğu stok yönetimi ve operasyonel tecrübe ile
hazırlıklı olan firmamız, oluşan krize yönelik yönetim sürecini,
sürecin başında son derece başarılı bir şekilde yürütmüş ve
hali hazırda aynı başarı ile yürütmektedir. Buna ek olarak,
uluslararası para piyasalarında yaşanan dalgalanma netice-
sinde döviz kurlarında ciddi değişiklikler görülmüştür. Dövizde
yaşanan gelişmelerden nasıl etkilendiğimizi hem iç, hem de
dış piyasaya ürün tedarikinde bulunan bir firma olarak iki açı-
dan değerlendirmemiz doğru olacaktır. Üretimin gerçekleşme-
si için gerekli olan hammadde ve emtiaların tedariki döviz cin-
sinden gerçekleşmekte ve iç piyasa satışları ise TL cinsiden
yapılmaktadır. Bu nedenle iç piyasa satışlarını ele aldığımızda
yabancı para birimlerinin karşısında Türk Lirası’nın değer kay-
betmesi neticesinde olumsuz bir etkilenme söz konusudur zira
söz konusu değişim bilanço ve fiyatlara yansıtmakta bu da iç
piyasa satışlarımızda olumsuz bir sonuç doğurmaktadır. Aynı
soruyu ihracat faaliyetini göz önüne alarak cevaplandırdığı-
mızda ise iç pazarda anlık değişimleri uygulamaya alma zor-
luğunun uluslararası piyasada rastlanmaması nedeniyle ve
satışlarımızın döviz cinsiden yapılması neticesinde durumun
bu anlamda lehimize olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yüksek
döviz kuru ihracat için gerçekten ciddi bir avantaj olup olmadı-
ğı tartışılır bir konudur çünkü ülkemizin makro ekonomisi söz
konusu olduğunda girdilerin yurtdışı endeksli ve döviz bazında
olması nedeniyle yüksek döviz kurunun ihracatta çok büyük
bir avantajı bulunmamaktadır.

Kimi ülkelerin son günlerde pandemi tedbirlerini gevşetmeye
başladığını okuyoruz. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sonuçlarını ne zaman görebilirsiniz? 
Yaşamın olağan akışını etkileyerek bireysel, ulusal ve uluslar-
arası düzeyde bir değişimin oluşmasına neden olan koronavi-
rüs pandemisine karşı aşılama çalışmaları son sürat devam
ederken, birçok ülke, azalan vakalar ve yüksek aşılama oranı
sayesinde COVID-19 tedbirlerini tümüyle kaldırarak aşı kartı
uygulamaları, maske takma zorunluluğu ve sosyal alanlara
girişlerdeki kısıtlamaları minimalize etmiş bulunmaktadır.
Günlük yaşam, çalışma hayatı, eğitim-öğretim, siyaset, ekono-
mi ve uluslararası ilişkiler başta olmak üzere geçmişte edindi-
ğimiz bütün bilgi ve deneyimleri bir kez daha gözden geçirme
ihtiyacı hissetmemize neden olan içinde bulunduğumuz bu
dönemde pandemi tedbirlerinin gevşetilmesi neticesinde neler
olacağına dair ne zaman ve ne şekilde bir sonuç alınacağını
öngörmek maalesef ki güncel belirsizlik ortamında mümkün
olmamakla birlikte hep birlikte yaşayıp deneyimleyerek göre-
ceğimiz bir durumdur. 

2022 yılında hangi pazarları hedefliyorsunuz?
Elcab Kablo olarak satış faaliyetimizi kurmuş olduğumuz 2
ayrı profesyonel ekiple hem iç pazarda hem de dış piyasada
sürdürmekteyiz. Ülkemizin jeopolitik konumu itibariyle tedarik
zincirinin en temel elemanı olan lojistik alanında sağlamış
olduğu avantajla global ticaret söz konusu olduğunda geniş bir
paya sahip olduğumuz Rusya ve Ukrayna pazarlarında yaşa-
nan mevcut sorunlardan kaynaklı söz konusu ülkelere ayırmış
olduğumuz üretim oranımızı Kuzey Afrika ve Güney Amerika
pazarlarına yönlendirmeyi hedefliyoruz. Temel ihracat pazarla-
rımızın ihtiyaç ve taleplerini uygun fiyat, kalite ve zamanında
teslim gibi müşteri memnuniyetine dayalı bir politika ile karşı-
lamakta, bulunduğumuz pazarlarda satış ağımızı arttırmak ve
yeni pazarlara giriş yaparak mevcut portföyümüzü genişlet-
mek için fuar katılımları, daimi müşteri ziyaretleri ile araştırma
ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktayız. Bu doğrultuda 05-
07 Nisan, 2022 tarihlerinde Kolombiya’nın Medellin şehrinde
düzenlenecek olan FISE Uluslararası Elektrik Fuarı’na katıla-
cağız. Başarılı olmanın temeli piyasalarda bulunan standart
ürünlerin dışında farklı ve spesiyal bir ürün sunmaya dayan-
maktadır. Bu durum diğer sektörler için geçerli olduğu gibi
kablo sektörü için de geçerlidir. Kablo sektöründe önümüzdeki
yıllarda gelişmiş otomasyon sistemi ve son model teknoloji ile
üretilmiş değişik ürün gruplarıyla farklı ve yeni pazarlara giriş
yapılıp bu suretle hem arz-talep döngüsünün en iyi biçimde
şekilleneceğini hem de bu durumun sanayicilere pozitif değer-
ler katacağını öngörebiliriz. Firmamız genç ve dinamik kadro-
su ile daima ileriyi hedeflemektedir.

Elcab Kablo AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tıskaoğlu:

“2022’de Kuzey Afrika ve Güney Amerika
pazarlarına yoğunlaşacağız, 

5-7 Nisan’da Kolombiya FISE Uluslararası
Elektrik Fuarı’na katılacağız”





Exporting its products to 56 countries, Elcab Cable aims to
grow in export markets and enter new countries in 2022.  The
company, which aims to direct its production allocated to the
Russian and Ukrainian markets to the North African and South
American markets due to the existing problems in these coun-
tries, will make its first move in this direction in the Colombian
market. Elcab Cable will exhibit its products by participating in
the FISE International Electric Fair to be held in Medellin,
Colombia. We spoke to Elcab Kablo AŞ Board of Directors
Chairman Nejdet Tıskaoğlu about the company and their
goals.
Can you tell us about your company and product varieties? 
Our company, which provides service to its customers with an
understanding of superior quality, in 3 different locations with
its production facilities in Istanbul, Zonguldak and Durban city
of KwaZulu-Natal Province of South Africa manufactures vari-
ous products used in home appliance production like silicone
cables, glass fiber cables, silicone gaskets, silicone tubing, sili-
cone profiles, cable groupings, signal lamps, plug-in cables
and PVC cables. We can consider our products, which are
assertive in quality and competitive in price, keeping us make
us one step ahead, in two groups. We attach great importance
to specialization in the silicone cable and appliances sector,
and therefore we are extremely assertive in the production of
very special silicone cables. This has become our most distinc-
tive identity. Elcab Cable may give the impression of a compa-
ny that only makes cables, but our company does not have
just a cable identity. We also produce groupings of different
cables and we supply the home appliance sub sector with
these products.

Can you evaluate the year 2021 in terms of your sector? Was
it a plus year for the domestic and export markets? 
We are going through a challenging period, not only for our
industry, but also for the global economy, where economic
uncertainties are very intense and world trade is decreasing
compared to world national income. After the pandemic, the
recovery in the world economy progressed faster than expect-
ed, but unfortunately, some imbalances such as deterioration
in supply chains, rising commodity prices and rising inflation
have emerged. It caused the largest regression ever seen to
date in the global economy and as a result of the economic
reflections of this COVID-19 coronavirus pandemic that impact-

ed the entire world both socially and economically, our compa-
ny was impacted negatively in the initial stages by the market
and demand recession and quarantine measures at the bor-
ders in our important export countries, especially in the
European Union, since we export 40% of our production
capacity to 56 different countries, but during this period we
were able to balance these losses in our domestic sales due to
the domestic companies we provide services to taking the nec-
essary measures against the pandemic and continuing their
production in a controlled manner. However, as of 2021 we
were able to achieve our pre-pandemic sales in export in addi-
tion to our domestic sales and with the rise in our sales to
existing customers and acquisition of new customers, we have
entered a good period of activity. 

To what extent does the current domestic-foreign economic
conjuncture affect your raw material and input supply? What
are the advantages and disadvantages of current conditions in
terms of international competition?
In this difficult period due to supply and production restrictions,
the increase in raw material and input prices deeply affected
our sector as well as all other sectors. This force majeure
caused by the uncertainties in question and unpredictable mar-
ket conditions forced our company, which is directly dependent
on the domestic-foreign conjuncture for its supply of raw mate-
rials and input, to proceed in a programmed manner. Our com-
pany, which is prepared for possible changes that could occur
in the supply-demand balance with its inventory management
and operational experience, has managed and continues to
manage a crisis management process very successfully. In
addition, significant changes were observed in exchange rates
as a result of fluctuations in international money markets.
When we consider the fluctuations in the exchange rates, as a
company that supplies products to both the domestic and for-
eign markets, we can evaluate how our domestic market sales
and exports have been affected by the developments in the
exchange rates from two perspectives. The procurement of
raw materials and goods necessary for production is done in
foreign currency and the domestic sales are in TL. Hence there
is a question of being impacted negatively due to the Turkish
Lira losing value against foreign currencies, in terms of domes-
tic sales, in fact this change is reflected in financial statements
and prices and this causes a negative effect on our domestic
sales. When we answer the same question with consideration
for our export activities, we can say that since we do not
encounter in the foreign market, the requirement to implement
sudden changes in the domestic market and since our sales
are in foreign currency, this is in our favor. However, it is debat-
able whether or not high exchange rates are a significant
advantage for export because when it comes down to our
country’s macro economy high exchange rates do not present

a great advantage to export since the inputs are foreign
indexed and foreign currency based.

We read that some countries have started to relax their pan-
demic measures in recent days. How do you evaluate this situ-
ation? When can you see the results?
While vaccination efforts against the coronavirus pandemic,
which affects the ordinary course of life and causes a change
at the individual, national and international level, continue at
full speed, many countries have completely removed the
COVID-19 measures, thanks to the decreasing cases and high
vaccination rate, and minimized vaccination card applications,
mask mandates and restrictions at entries to social areas. In
this period, which makes us feel the need to review all the
knowledge and experiences we have gained in the past, espe-
cially in daily life, working life, education, politics, economy and
international relations, it is unfortunately not possible to predict
what will happen and when it will happen as a result of easing
pandemic measures in the present uncertain environment and
is something we shall all have to wait and see together. 

Which markets are you targeting in 2022?
As Elcab Cable, we continue our sales activities both in the
domestic market and in the foreign market with 2 separate pro-
fessional teams. Due to the current problems being experi-
enced in Russia and Ukraine, where we have large shares of
the market in terms of global trade due to the advantages it
has gained us in logistics, which is one of the main elements of
a supply chain in terms of our country’s geopolitical position,
we aim to direct the production we had previously allocated to
these countries to North Africa and South America. We meet
the needs and demands of our main export markets with a pol-
icy based on customer satisfaction, such as reasonable prices,
quality and on-time delivery, we participate in fairs to increase
our sales network in the markets we are in and to enter new
markets to expand our existing portfolio, we continue to visit
our longstanding customers and conduct research and devel-
opment activities. In this direction, we will participate in the
FISE International Electric Sector Fair, which will be held in
Medellin, Colombia on April 05-07, 2022. The foundation of
success is based on offering a different and special product
apart from the standard products available in the markets. This
is valid for the cable industry as well as for other industries. In
the cable industry, we can project that in the coming years, dif-
ferent and new markets will be entered with different product
groups produced with advanced automation systems and
state-of-the-art technology, and in this  will both shape the sup-
ply-demand cycle in the best possible way and add positive
value to industrialists. Our company always aims for the future
with its young and dynamic staff.

Elcab Kablo AŞ Board of Directors Chairman Nejdet Tıskaoğlu:

“In 2022 we will focus on the North Africa and South America
markets and we will be participating in the Columbian FISE

International Electric Sector Fair on April 5-7”
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Mikrotek Machines Limited, tel çekme Elmas
Kalıpları, Kalıp Yeniden İşleme Makineleri ve Kalıp
Sarf Malzemelerinin üretimi ve tedariği ile ilgilen-
mektedir. Firmanın Satış Müdürü R. Manjunath ve
Mikrotek'in Türkiye Bölge Ortağı Tunç Senel ile
firma, ürünleri, hizmetleri vb. hakkında görüştük.

Öncelikle Mikrotek'i, kuruluşunu ve bugüne kadarki
yolculuğunu anlatır mısınız?
Bay Manjunath: Mikrotek, sevgili Genel
Müdürümüz Bay Batchu Kamal Babu tarafından
1993 yılında kuruldu. Başlangıçta, hadde işleme
ekipmanı üretmeye başladık ve portföyümüzü tel
çekme haddeleri, hadde muayene ekipmanları ve
hadde sarf malzemeleri ile genişlettik. Bugün, önde
gelen birçok tel ve kablo şirketinin tercih edilen
tedarik ortağıyız. Hindistan'ın Bangalore banliyö-
sünde bir "son teknoloji üretim tesisimiz" ve
Hindistan, Bangalore'de kayıtlı ofisimiz var.
Bizimle çalışan ve üretim sürecinde bizi destekle-
yen 185'den fazla iyi eğitimli operatörümüz var.
Bugün tel ve kablo endüstrisi için gerekli olan
eksiksiz bir hadde, ekipman ve sarf malzemeleri
yelpazesi sunuyoruz ve şirketimiz "Hadde atölyeleri
için tek durak noktasıdır".

Ürün yelpazesi ve sunduğunuz hizmetler hakkında
bilgi verir misiniz?
Tunç Senel: “Müşteri ihtiyacına göre çeşitli ebat
aralıklarında Doğal Elmas haddeler, Polikristal
Elmas haddeler, Özel Mikrotek PCD (SMP),
Mono/SSCD haddeler, Mikrotek Nano haddeler,
ekstrüzyon haddeleri vb. İmalatlarımız bulunmakta-
dır. Ürün yelpazemiz, Tel çekme, Emaye kaplama,
ekstrüzyon, Sıkıştırma, Bükme ve Demetleme vb.
için haddeleri içerir.

Herhangi bir markadaki haddeler için hadde yenile-
me hizmetleri veriyoruz.
Hadde yeniden işleme, muayene ekipmanı ve tüm
hadde sarf malzemeleri için yerli olarak tam otoma-
tik ve yarı otomatik makineler üretip tedarik ediyo-
ruz. “Mikrotek Mükemmellik Merkezimizde” (MCX)
Kalıp bakımı konusunda operatörleri eğitmek için
eğitim programı yürütüyoruz. teorik ve pratik eğitim
olmak üzere iki program temel kursumuz ve tazele-
me kursumuz var. Konaklama Mikrotek tesisi yakı-
nında sağlanmaktadır.

Mikrotek Türkiye pazarını ne zaman kurdu ve gele-
cek planları neler?
Bay Manjunath: “Türkiye pazarına 2012 yılında gir-
dik. Bizim için güzel bir başlangıç oldu. Kablo
endüstrisi tarafından teşvik edildik. 2015 yılına
kadar önde gelen Türk kablo şirketlerinin çoğunun
tercih edilen tedarikçisi haline geldik.
Müşterilerimize yurt içi destek sağlamak için Sayın
Şenel'i Türkiye bölge temsilcimiz olarak atadık.
Türkiye için güvenilir ve kaliteli bir hadde tedarikçisi
olmayı tasavvur ediyoruz.”

Bildiğiniz gibi Türk Kablo firmaları kaliteli ve zama-
nında teslimat talep ediyor. Mikrotek neler sunabi-
lir?
Bay Manjunath: “Mikrotek'te her sipariş büyük bir
özenle işlenir. Satış ekibi siparişleri aldıktan sonra
planlama bölümü ile koordineli bir şekilde çalışır ve
her siparişi karşılıklı olarak mutabık kalınan bir tes-
limat tarihi ile onaylar. Buna karşılık, planlama bölü-
mü zamanında sevkiyatı sağlamak için programlar
ve izler. Her bir haddeye bir barkod şeklinde bir
kimlik numarası atanır. Bu kimlik, haddeleri sonsu-
za kadar izlenebilir kılar ve müşteri tarafından belir-

tilen, kullanılan boş, operatör tarafından çalışılan,
uygulanan teknoloji, korunan şartnamelerin ayrıntı-
larını içerir.
Hadde imalatında hakiki ve birinci kalite elmaslar
ve hammaddeler kullanıyoruz. Elmas montajında
kullanılan ve haddelerimizi dayanıklı ve aşınmaya
dayanıklı kılan “Katı Kaya Teknolojisi” adı verilen
kendi tescilli teknolojimiz var.
Tüm süreç, yüksek teknoloji ve DDG & Conoptica
vb. gibi en modern Muayene cihazlarına sahip bir
kalite güvence bölümü tarafından her aşamada
Yalın Üretime uygun olarak denetlenir.
Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve en üst
düzeyde memnuniyet sağlamak için çalışıyoruz.
Düzenli müşteriler için, teslimat süresinin azaltılma-
sına yardımcı olan ve birçok kez 48 saat içinde tes-
lim edilen dahili stoklar bulunduruyoruz.”

Sayın Manjunath, bir şirketi iyi bir hadde şirketi
yapan özelliklerin neler olduğu konusundaki düşün-
celerinizi paylaşır mısınız?
Bay Manjunath: İyi bir hadde şirketi güvenilir ve ter-
cihen deneyimli olandır. Şirket sağlam teknik bilgiye
sahip olmalı ve hadde seçimi, kullanımı ve uygun
bakımı hakkında bilgi paylaşmaya hazır olmalıdır.
Ayrıca, iyi bir hadde şirketi her zaman müşteri ihti-
yacına göre tedarik eder ve müşteriye spesifikas-
yonlar ve kullanılması gereken doğru çekirdek veya
elmaslar hakkında tavsiyelerde bulunur. Ayrıca, en
son gelişmeleri ve iyileştirmeleri tartışmaya ve pay-
laşmaya hazırdır. Hadde üreten şirket, müşteriyi
hadde bakımı konusunda eğitmeye istekli olmalıdır.
Satış sonrası hizmet de iyi bir hadde şirketinin
temel özelliklerinden birisidir.

Elmas haddelerin tel kalitesindeki
önemi

R. Manjunath
Firmanın Satış Müdürü

Tunç Senel
Mikrotek Türkiye Bölge Ortağı





Mikrotek Machines Limited is involved in manu-
facturing & supply of wire drawing  Diamond
Dies, Die reworking machinery and Die consum-
ables. 
In a conversation with Mr. R Manjunath, Sales
Manager of the company and Mr. Tunc SENEL,
Mikrotek’s partner for the Turkey region, shared
their insights of the company, its products, servic-
es, etc...

KablosanTurkey: To start with, tell us about
Mikrotek, its inception, and journey till now.

Mr. Manjunath: Mikrotek was established by our
beloved Managing Director Mr. Batchu Kamal
Babu in the year 1993. Initially, we have started
manufacturing Die working equipment and
expanded our portfolio with wire drawing Dies,
Die inspection equipment and Die consumables. 
Today, we are a preferred supply partner to many
leading wire & cable companies. We have a
‘state of art manufacturing facility’ in the suburb
of Bangalore, India and the registered office in
Bangalore, India. 
We have 185+ well trained operators working
with us, supporting us in the manufacturing
process. Today we offer a complete range of
Dies, equipment & consumables required for wire
and cable industry and our company is a “one
stop shop for Die shops”.

KablosanTurkey: Could you please brief us about
your product portfolio and services offered. 

Mr. Tunc SENEL: “We Manufactures Natural
Diamond Dies, Poly-crystalline diamond Dies,
Special Mikrotek PCD (SMP), Mono/SSCD Dies,
Mikrotek Nano Dies, extrusion Tooling etc., in var-
ious size ranges as per customer requirements.

Our range includes Dies for Wire drawing,
Enamel coating, extrusion, Compacting,
Stranding and Bunching etc.,  
We do Die reconditioning services for Dies of any
make. 
We indigenously manufacture & supply fully auto-
matic and semiautomatic machines for Die
reworking, inspection equipment and all Die con-
sumables. We conduct  training program to train
operators on Dies maintenance in our “Mikrotek
Centre for Excellence” (MCX). we have two pro-
grams foundation course and refresher course
including theoretical and practical training.
Accommodation is provided near the Mikrotek
facility. 

KablosanTurkey: When did Mikrotek incepts its
Market in Turkey and what are the future plans. 

Mr. Manjunath: “We entered the Turkish market in
the year 2012. It was a fair start for us. We have
been encouraged by the cable industry. By 2015
we have become a preferred supplier to most of
the leading Turkish cable companies. To provide
domestic support to our customers, we have
appointed Mr. Senel as our representative for the
Turkey region. We are envisioned at becoming a
reliable and quality Dies supplier for Turkey.”  
KablosanTurkey: As you know the Turkish Cable
companies are highly demanding for high quality
and on time deliveries. What can Mikrotek offer?
Mr. Manjunath: “Every order is processed with
utmost care at Mikrotek. After getting the orders,
the sales team coordinates with the planning
department and acknowledges every order with a
mutually agreed delivery date. 
In turn, the planning department schedules and
monitors to ensure on time dispatch. 
Each individual Dies is assigned an identification

number in the form of a bar-code. This ID makes
the Dies traceable forever & contains details of
blank used, operator worked, technology applied,
specifications maintained, which are specified by
the customer. 
“We use genuine and first quality diamonds and
raw materials for manufacturing Dies. We have
our own proprietary technology called “Solid rock
Technology” used in the Diamond mounting which
makes our Dies durable and wear resistant. 
The entire process is vetted by a quality assur-
ance department with hi-tech and most modern
Inspection equipment like DDG & Conoptica etc.,
at every stage in accordance with Lean. We
strive to meet the expectations of our customers
and give the highest level of satisfaction. 
For regular customers we maintain internal
stocks which helps in reducing delivery time and
have delivered within 48 hours many times.”

KablosanTurkey: Mr. Manjunath, could you share
your perception on what qualities makes a com-
pany - a good Die company? 

Mr. Manjunath: A good Die company is usually
the one which is reliable, trustworthy and prefer-
ably experienced. The company must have
sound technical knowledge and be ready to
share information on Die selection, usage and its
proper maintenance. Moreover, a good Die com-
pany always supplies as per the customer
requirement and advises the customer on specifi-
cations and correct blank or diamonds used.
Also, ready to discuss and share latest develop-
ments and improvements. The company produc-
ing Dies should be willing to train the customer
on Die maintenance. After sales service is also
one essential feature of a good Die company. 

The Significance of Diamond Dies 
in the quality of wire.

R. Manjunath
Firmanın Satış Müdürü

Tunç Şenel
Mikrotek Türkiye Bölge Ortağı
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Our center for the Pipe & Tube
business in Ecublens,
Switzerland announces certifi-
cation according to the ISO
14001:2015 standard. The
achievement is a clear illustra-
tion of our commitment towards
sustainability, and more will fol-
low. Shortly, certification from
Finland is expected. Our Vantaa
operation for Wire & Cable is
currently undergoing a similar

process, one of several initiatives underway throughout the
entire Davis-Standard group of companies.
Maillefer’s center for Pipe & Tube solutions has been recognized
for the environmental management systems efforts realized over
recent years. The accrediting body for Switzerland announced
the decision for our Ecublens’ site on August 19, 2021, following
a successful ISO 14001 audit that took place in the days prior.
In parallel with the ISO 14001 certification, Ecublens also under-
went the ISO 9001:2015 renewal process. It too was successful.
We continue to be identified for the quality processes first put in
place in 1994. Maillefer looks forward celebrate soon with the
newly issued certificates in hand.
Environmental Management Systems aim to be beneficial to the
planet in which we evolve. We review machine development &
design, our manufacturing energy savings & recycling, and sup-
ply chain commitment to the standard. Environmental impact
results both from our own operations as well as from the prod-
ucts we deliver.
Alongside the consequence of our own activities, we have an
even more significant influence on the installed base currently
producing in wire, cable, pipe & tube factories worldwide. Here,
we are bringing results to customers facing multiple issues,
notably OEE, scrap reduction, material overuse, utility consump-
tion (water, energy, air), and more.
Maillefer solutions are durable. From conception to services, our
equipment is made to withstand extended use and the test of
time. We provide upgrades to customers retrofitting the original
equipment and to meet changing demands. This may mean
modifying processing ability, adapting the product mix, or
increasing capacity and performance. Maillefer offers attractive
means to keep equipment going rather than leaving it to waste-
ful behavior.
2 (2)
The ISO 14001 certification expresses concern for an environ-
ment that is essential for our future. Maillefer adheres to the
dynamic movement currently underway. ISO 14001 is one
essential step leading to successive ones that await. Maillefer,
together with Davis-Standard, continues the considerable under-
taking on several fronts. Environmental awareness is increasing
across the board and within the group’s multiple organizations.
Our aim is to bring positive achievements from this certification
to the industries that we serve.

Maillefer Certified for 
ISO 14001 and Marks

Points for the
Environment
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Dünyanın en önemli firmalarının ürünlerini Türk sana-
yicisi ile buluşturan Etik Plast, hizmet ve kalite yolcu-
luğuna devam ediyor. Satış ve Pazarlama Müdürü
Ajda Başoğlu ile firmaları ve ürünleri hakkında konuş-
tuk. 

Yola çıktığınızdan bugüne geçen sürecinizi bizimle
paylaşır mısınız? 
Etik Plast olarak 2015 yılında başladığımız bu yolcu-
lukta, bugüne kadar tedarikini sağladığımız ürünleri-
mizin kalitesini koruyarak ve sektördeki teknolojik
gelişmeleri takip ederek yenilikçi anlayışımızı kesinti-
siz sürdürmekteyiz. Her geçen gün genişleyen, sektö-
ründe lider firmalardan oluşan tedarikçi kadromuzu
çözüm ortaklarımıza sunuyoruz. Sektöre katkıda
bulunmaya devam ederken daha ekonomik maliyetler-
le kaliteyi artırmaya yönelik ürünler konusunda araştır-
ma ve geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.
Müşterilerimizden gelen talepleri inceleyerek gereken
araştırmaları titizlikle yürütmeye ve ihtiyaçlara yönelik
hatasız ve zamanında hizmet verme gayreti içinde
olmaya devam ediyoruz. Bu yolculuğumuzda bize
güvenen, bizi destekleyen, elinden geldiğince bizlere
yardımcı olan tüm müşterilerimize teşekkür ederiz.

Bize ürün gamınızdan bahseder misiniz? 
Temsilcisi olduğumuz ACE CHEMICAL firmasının kür-
lenme ve çapraz bağlanma için kullanılan organik
peroksitleri başta kablo, plastik ve kauçuk sektörlerin-
de kullanılmaktadır. (Diacyl peroxide, peroxide ester,
keton peroxide, dialkyl peroxide, alkil hidrojen peroxi-

de) Yine bu firmanın azo polimerizasyon initiatörü,
alev geciktiriciler (Antimony Trioxide), şişirme Ajanları,
anti köpürme ajanları, Plastik ürünlerde anti statik yapı
oluşturma additiveleri gibi ürünlerinin Türkiye’deki
temsilciliğini de üstlenmiş bulunmaktayız.
Kablo sektöründe orta gerilim kabloları izolasyon
polietileninin Çapraz Bağlama katalizörü organik
peroksitleri olan ACEOX 101 firmamızın temel ürünleri
arasındadır.
Bu ürünler için kısaca bahsedecek olursak, kokusuz,
hafif sarı renkli, güvenle stoklanabilen, zaman içinde
renk değişimi olmayan likit PEROXIT ürünlerdir. Bu
ürünlerin genel kullanımı, Akrilik resinler, EVA ve
LDPE ürünlerde Çapraz Bağ prosesi başlatmada kul-
lanılır.
Akrilik resinler, kaplama, foam üretiminde, silikon kau-
çuk, Poli-Propilen ve Orta Gerilim Kabloları izolasyon
Polietileni olan Homopolymer ler ile dozajlanarak
Çapraz Bağlanma oluşumunda kullanılırlar. 
Temsilcisi olduğumuz CINACORP firmasının bio-
based ester ürünü ise, kullanılan ana plastifiyanın kul-
lanım miktarının reçeteye göre %30-%50 oranında
azaltıldığında ve azaltılan miktar kadar reçeteye
eklendiğinde kaliteyi bozmadan maliyette ciddi karlılık
sağlamaktadır. Composite plant ester, Epoxy Soybean
Oil, Compounded Epoxy biologic ester ürünlerimiz de
benzer özellikler taşıyan yardımcı plastifiyanlardır. Bu
ürünler Çin'in en büyük üreticilerinden olan firmalar
tarafından üretilmektedir.
Temsilcisi olduğumuz NICHEM SOLUTIONS'ın Anti-
rodent, Anti-Squirrel, Anti-Termite & Anti-Ant ürünleri

müşterilerimizden büyük ilgi görmektedir. Bu ürünler-
de sıçanların, sincapların, termitlerin, karıncaların
plastiklere verdiği zararı önlemek için kurşun, bakır
naftenat veya sipermetrin bazlı toksik ürünler yerine
çevre dostu, toksik olmayan ve güvenli katkı maddele-
ri kullanılmaktadır. Bu ürünler PE, PVC & EVA için
uygun olup ağırlıklı olarak tel ve kablo, yer altı kanal-
ları, borular vb. için kullanılmaktadır. Müşterilerimiz
tarafından uzun süredir kullanılan bu ürünler kabul
görmüş bir performansa sahiptir.
Yine aynı çözüm ortağımız NICHEM SOLUTIONS,
plastik yüzeylerdeki mikrobiyal enfeksiyonu korumak
için çevre dostu, toksik olmayan ve güvenli katkı mad-
delerinin üretimini sağlamaktadır. Anti-Bakteriyel, Anti-
Viral, Anti-Fungal, Anti-Algal ürünler, plastik yüzeyi
bakteri, mantar, virüs ve alglerden uzak tutan gümüş,
zeolit ve çeşitli inorganik biyostatik bileşiklere daya-
nan "MICROFIGHT Serisi" olarak adlandırılan kombi-
nasyon teknolojileri sunar. Temel uygulama alanları;
ev aletleri, mutfak aletleri, su filtre üniteleri, tepe depo-
lama tankları, klozet kapakları, duş perdeleri, kozme-
tik ambalajlardır. Bu ürünler mikroorganizmalara karşı
etkinlik açısından ASTM G21, ASTM, G29, JIS Z
2801, ISO 18184 ve ISO 21702, ISO 20645, JIS 1902
gibi uluslararası test standartlarına uygundurlar. Aynı
şekilde bu ürün gamı uzun süredir müşterilerimiz tara-
fından memnuniyetle kullanılmaktadır.
Konusunda uzman olan firmalar ile Türkiye temsilciliği
anlaşmamız olmakla beraber, Çin'de bulunan ofisimiz-
de görevli personelimiz sevkiyat öncesi ürünlerin tek
tek kontrol edilerek yüklenmesini sağlamaktadır. Etik
Plast olarak ayrıca ürünlerimiz arasında temsilciliğini
yaptığımız başka firmaların kablo, plastik ve metal
döküm sektörlerine uygun ürünleri bulunmaktadır.
Bunlar, laminasyonlu phlogophite, sentetik, muscovite
mika bant, kablo sektöründe kullanılan tüm nonwowen
ya da woven bantlar, filler yarn, Bakır Bant, gibi ürün-
ler ve yanı sıra Flake Graphite ve grafit hadde gibi
ürünlerimiz, Enerji ve Data Kablolaro HDPE, MDPE
Kılıf Ürünleri, Havai Hat Kabloları Carbon Black içerikli
Termoplastik ve Termoset Ürünleri, Halogen Free Kılıf
ve İzolasyon Hammaddeleri mevcuttur. Ürünlerimizin
TDS, ROHS, REACH ve MSDS raporlarına da yine
www.etikplast.com internet sitemizden ulaşım sağla-
nabilir.

Etik Plast, dünyada kabul görmüş
firmaların temsilciliğiyle, 

kablo sektöründe çözüm ortaklığına
devam ediyor

Ajda Başoğlu
Etik Plast Satış ve Pazarlama Müdürü





Etik Plast, which brings together the products of
the world's most important companies with the
Turkish industrialists, continues its service and
quality journey. We talked to Sales and Marketing
Manager Ajda Başoğlu about their companies
and products.

Can you share with us the process from the
beginning of your journey?
In this journey that we started in 2015 as
EtikPlast, we maintain our innovative approach
uninterruptedly by preserving the quality of our
products that we have supplied and we keep fol-
lowing the technological developments in the sec-
tor. We offer our day by day expanding supplier
staff, which consist of leading companies in the
sector, to our solution partners. While continuing
to contribute to the sector, we continue our
research and development studies on products
aimed at increasing quality with more economical
costs. By examining the demands of our cus-
tomers, we continue to carry out the necessary
research meticulously and strive to provide error-
free and timely service to their needs. We would
like to thank all our customers who trusted us,
supported us and helped us as much as they
could on this journey.

Can you tell us about your product range?
Organic peroxides used for curing and cross-link-
ing of ACE CHEMICAL company, which we rep-
resent, are mainly used in the cable, plastic and
rubber sectors. (Diacyl peroxide, peroxide ester,
ketone peroxide, dialkyl peroxide, alkyl hydrogen

peroxide). We also have the representation of
products of the same company in Turkey, such as
azo polymerization initiator, flame retardants
(Antimony Trioxide), blowing agents, anti-foaming
agents, anti-static additives for plastic products.
ACEOX 101  which are Organic Peroxides of
Medium Voltage Cables, Crosslinking Catalyst of
Insulation Polyethylene in the Cable Industry, are
among the main products of our company.
If we talk briefly about these products, they are
liquid PEROXIT products that are odorless,
slightly yellow in color, can be safely stocked, and
do not change color over time. The general use
of these products is to initiate the Crosslinking
process in Acrylic Resins, EVA and LDPE prod-
ucts.
Acrylic Resins are used in the production of coat-
ing, foam, silicone rubber, Poly-Propylene and
Homopolymer, which is the insulation
Polyethylene of Medium Voltage Cables, and
used in the formation of Cross-linking. 
The bio-based ester product of the CINACORP
company we represent, on the other hand, pro-
vides significant cost profitability when the
amount of use of the main plasticizer is reduced
by 30%-50% compared to the recipe and when
the reduced amount is added to the recipe with-
out impairing the quality. Our Composite plant
ester, Epoxy Soybean Oil, Compounded Epoxy
biologic ester products are also co-plasticizers
with similar properties. These products are pro-
duced by companies that are one of the largest
manufacturers in China.
Anti-rodent, Anti-squirrel, Anti-termite & Anti-Ant

additive products of NICHEM SOLUTIONS that
we represent, attract great attention from our cus-
tomers. To avoid the damage that Rats, Squirrels,
termite, Ants cause in plastics, instead of toxic
products based on lead, copper naphthenate or
cypermethrin, we represent eco-friendly, non-
toxic & safe additives. These products are suit-
able for PE, PVC & EVA and they are used main-
ly for wire and cable, underground ducts, pipes
etc. It has been used by our customers for a long
time and has an accepted performance.

Same solution partner of ours NICHEM SOLU-
TIONS, provides the production of environmental-
ly friendly, non-toxic and safe additives to protect
the microbial infection on plastic surfaces. Anti-
Bacterial, Anti-Viral, Anti-Fungal, Anti-Algal prod-
ucts offer combination technologies called ‘The
MICROFIGHT Range’ based on silver, zeolite &
several inorganic biostatic compounds which
keep the plastic surface free from bacteria, fun-
gus, virus & algae. The core applications are
home appliances, Kitchen appliances, Water filter
Units, Overhead Storage tanks, Toilet Seat
Covers, Shower Curtains, Cosmetic Packaging
etc.  They comply to international test standards
like ASTM G21, ASTM, G29, JIS Z 2801, ISO
18184 & ISO 21702, ISO 20645, JIS 1902 for
efficacy against micro-organisms. This product
range has also gained the trust of our customers
for a long time.
Although we have a Turkey representation agree-
ment with companies that are experts in their
fields, our staff in our office in China ensures that
the products are checked and loaded one by one
before shipment. As Etik Plast, there are also
products suitable for the cable, plastic and metal
casting sectors of other companies that we repre-
sent among our products.
Examples of these products are laminated phlo-
gophite, synthetic, muscovite mica tape, all non-
wowen or woven tapes used in the cable indus-
try, filler yarn, Copper Tape, as well as our prod-
ucts such as Flake Graphite and graphite rolling,
Energy and Data Cables HDPE, MDPE Sheath
Products, Aerial Line Cables Thermoplastic and
Thermoset Products with Carbon Black, Halogen
Free Sheath and Insulation Raw Materials. 
TDS, ROHS, REACH and MSDS reports of our
products can also be accessed on our website
www.etikplast.com

Etik Plast continues its solution partnership
in the cable industry with the representation

of globally recognized companies
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Ajda Başoğlu
Etik Plast Sales and Marketing Manager
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Firmamız açısından 2021 yılı pandemi etkisinde
geçmesine rağmen, miktarsal olarak talepleri yetiş-
tirmekte zorlandığımız bir yıl olarak geçmiştir, yani
kapasite kullanım sıkıntımız olmamıştır. 2021 yılı
için sorunlarımızı özetlersek tevkifat uygulamasın-
dan doğan KDV alacaklarımızın daha önce tevkif
edilen KDV’yi beyan etmemiz yeterli olurken,1 Mart
2021 tarihinden itibaren müşterilerimizin tevkif edi-
len KDV’lerin vergi dairelerine ödeme şartı getirildi-
ğinden, KDV iademizi almak için müşterilerimizin
KDV ödemelerini takip etmek zorunda kaldık.

Çünkü alacağımız KDV iadesi satış karımızın kat kat üzerinde olması işletme sermayemiz azalmasına neden
olduğundan peşin olarak aldığımız ve KDV’sini peşin olarak ödediğimiz hammadde temininde finansal zor-
luklarla karşılaşmaktayız. Ayrıca hammaddelerimizi USD olarak aldığımızdan, KDV iadesi sürecinde kur farkı
riskimiz her zaman mevcuttur. Ana hammaddelerimiz bakır ve alüminyum fiyatlarındaki artış finansal olarak
bizi ve müşterilerimizi zorlamaktadır. Bu nedenle vadeli satışlarımızı azaltmak zorunda kaldık. Günümüze
geldiğimizde metal borsası, doğalgaz, elektrik ve akaryakıta gelen öngöremediğimiz artışlar istemesek de
satış fiyatlarımızı revize etmemizi zorunlu hale getirmesine rağmen piyasa koşulları ve müşteri ilişkilerimiz-
den dolayı, istediğimiz artışları sağlamakta zorlanmaktayız. Amacımız yüksek karlılıklar değil çalışırken kay-
betmemektir.

Tesisler, ürünler
Geldiğimiz noktada ürün potföyümüz özetle; A Grade katot bakırdan 8,00 mm ve 12,50 mm çaplarda max. 5
ppm oksijen içeren bakır filmaşin üretim tesisimizde;

• 0,80 mm - 3,00 mm arası 0,8 - 15 mikron bakır tel kalay kaplama,

• 0,10 mm - 3,50 mm arası mono bakır tel,

• 0,10 mm - 3,00 mm arası kalay kaplı mono bakır tel,

• 0,12 mm - 0,50 mm arası tavlı çoklu bakır ve kalay kaplı bakır teller, bakır ve kalay kaplı bakır bükülü teller

Elektrolitik alüminyum külçeden sürekli döküm tesisimizde (min.%99,8 al)
• 9,50 mm - 12,0 mm- 15,0 mm alüminyum filmaşin, 
• 1,30 mm - 4,60 mm çaplarda alüminyum tel üretilmektedir.

İçinde bulunduğumuz süreçte ise savaşın gölgesinde, belirsizliklerin ve öngörülemeyen gelişmelerin yaşana-
bileceği ve bu sürecin ne kadar devam edeceğini göremiyoruz. Bu nedenle adımlarımızı daha dikkatli atma-
lıyız. Her zaman kaliteden, müşteri memnuniyetinden ödün vermeden, müşteri taleplerine göre ürün ve maki-
ne parkımızı genişleterek devam etmek hedefimizdir.

Niğdelioğlu Metal Genel Müdürü Bekir Niğdelioğlu: 

“Pandemiye rağmen talepleri yetiştirmekte 
zorlandığımız bir yılı geride bıraktık, amacımız

yüksek karlılıklar değil çalışırken kaybetmemek”





Despite the fact that 2021 was under the effect of a
pandemic for our company, it was a year that we
had difficulty in meeting demands in terms of quan-
tity, so we did not have any capacity usage prob-
lems. To summarize our problems for 2021; while it
was sufficient for us to declare the previously with-
held VAT of our VAT receivables arising from the
withholding application, since the condition that our
customers must pay withheld VAT to tax offices was
established as of March 1, 2021 we were forced to
keep track of our customer’s VAT payments in order

to get our VAT refund. Because the fact that the VAT refund we will receive is many times higher than our
sales profit causes a decrease in our working capital, we face financial difficulties in the supply of raw mate-
rials that we receive in advance and pay VAT in advance. Also since we get our raw materials in USD, we
always have exchange rate risk in the VAT refund process. The increase in copper and aluminum prices,
which are our main raw materials, makes it difficult for us and our customers financially. This is why we
were forced to reduce our sales with long term payments. Today, although we do not want unforeseen
increases in metal exchange, natural gas, electricity and fuel oil, we have difficulty in achieving the increas-
es because of market conditions and customer relations even though we are forced to revise our sales
prices. Our goal is not high profits but not to lose while we are working.

Facilities, product
Presently the main outline of our products is as follows,
At our Grade A cathode copper consisting of maximum 5ppm oxygen wire rod in diameters of 8.00 mm and
12.50 mm facility:

• 0.8 -15 micron copper wire tin coating in the diameter range of  0.80 mm - 3.00 mm,

• Mono copper wire in the diameter range of 0.10 mm - 3.50 mm,

• Tin covered mono copper wire in the diameter range of 0.10 mm - 3.00 mm,

• Heat treated, multiple copper and tin coated copper wires, copper and tin coated copper twisted wires in
the diameter range of  0.12 mm – 0.50 mm

At our constant casting from electrolytic aluminum ingot facility (min.%99,8 al)
• 9,50 mm - 12,0 mm- 15,0 mm aluminum wire, 
• 1,30 mm - 4,60 mm diameter aluminum wire is produced.

In the current period, we cannot see the uncertainties and unpredictable developments that may occur in
the shadow of the war and how long this will continue. Therefore, we must take our steps more carefully. It
is our goal to continue by expanding our product and machinery park according to customer demands, with-
out compromising quality and customer satisfaction.

Niğdelioğlu Metal General Manager Bekir Niğdelioğlu: 

“We have left behind a year in which we
had trouble meeting the demand despite
the pandemic, our aim is not high profits

but not to lose while we are working”
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Tel Çekme Sabunu, Tel Galvanizleme Soğuk
Fluksu, Teli Beyaz ve Kırmızı Pastan Koruyan
Özel Vaksı ve Tel Kaplama Yardımcı
Kimyasalları üreticisi aynı zamanda; Tel
Çekme Özel Haddeleri, Tel Temizleyici Spiral
Fırçaları, Tel Galvaniz Sıyırıcı Wiping Padleri
ve Çeşitli Tel Çekmeye yardımcı makine ve
makine parçaları  tedarikçisi ve Tel Sektörüne;
Mühendislik-Danışmanlık Hizmeti sunan PAN
CHEMICALS S.p.A. Italia’nın, Türkiye Ülke
Müdürü Sayın Hakan Tanış ile keyifli bir röpor-
taj gerçekleştirdik. Hakan Bey ile PAN CHEMI-
CALS’ ın 2021 yılı çalışmaları ve 2022 yılı faa-
liyetleri hakkında konuştuk.

Hakan Bey merhaba, öncelikle röportaj ricamı-
zı kırmadığınız için teşekkür ederiz. Sizleri yeni
tanıyacak ya da daha yakından tanımak iste-
yecek olan okuyucularımız için firmanızı ve
kendinizi tanıtmanızı rica ederiz.
Ferdai Bey merhaba, rica ederim. Ben de bu
fırsatı bizlere verdiğiniz için firmam ve kendi
adıma sizlere teşekkürlerimi sunmak isterim.
KABLOSAN TURKEY sayesinde çok daha
büyük kitlelere ulaşacağımızdan, ulusal ve
uluslararası daha fazla firma ile dirsek tema-
sında bulunacağımızdan şüphemiz yoktur. 

Firmamızı kısaca tanıtacak olur isek; PAN
CHEMICALS S.p.A., Kuzey İtalya (24)’ da,
1987 yılında kurulmuş, sektördeki en genç,

misyon odaklı, vizyoner üretici firmalardan biri-
dir. Firmamız, dünya tel çekme sektörünün
proses iyileştirmelerine katkı bulunmak ama-
cıyla sürdürülebilir Ar&Ge çalışmaları ile,
dünya tel çekme sanayiisine aşağıdaki temel
ürünler ile hizmet vermektedir;
- Tel Kaplama Kimyasalları (Borakslı ya da
Borakssız Kaplama) 
- Tel Çekme Sabunları (Toz (Granüllü) ve Sıvı)
- Tel Galvanizleme Soğuk Fluksları (%10 kon-
santrasyon, 5 Baume derecesi ile çalışma
özelliği)
- Tel Galvanizleme Özel Vaksları (Özel olarak
geliştirilmiş; kırmızı ve beyaz pas koruma özel-
liği)
- Tel Çekmeye Yönelik Çeşitli Yardımcı
Kimyasallar

Aynı zamanda firmamız aşağıdaki ürünlerin ve
servislerin de tedariklerini sağlamaktadır;
-  Tel Çekme Özel Haddeleri (Özel Çekirdekli
RND Haddeler)
- Telden Tufal Artıklarını ve Sabun Artıklarını
Temizlemeye Yönelik Spiral Fırçalar
-  Tel Galvanizleme Sıyırıcı Pad’ leri (Wiping
Pads)
- Tel Çekmeyi Destekleyici Çeşitli Makine ve
Makine Parçaları
- Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri

Yukarıda, ürünlerimiz özelinde de belirttiğimiz

gibi PAN CHEMICALS S.p.A, Dünya Tel
Çekme Sektörünün ihtiyaçlarını %100 olarak
çözümleyebilmek amacıyla kurulmuş butik bir
üretici firmadır.

Misyonumuz; iş birliği içerisinde olduğumuz ya
da olacağımız bütün firmaların talep ve ihtiyaç-
larını eksiksiz olarak karşılamak ve söz konusu
firmalara gerek ürün kalitemiz, gerek rekabetçi
fiyatlarımız, gerek kısa termin sürelerimiz ve
gerekse satış sonrası teknik destek hizmetleri-
mizle artı değerler katmaktır. Vizyonumuz ise;
tek tedarikçi ilkesini benimseyerek, paydaşları-
mıza full set ürünlerimizle şimdi olduğu gibi
gelecekte de sürdürülebir ilkelerimizle tam ve
eksiksiz destek vermektir. Bu uğurda, hedefe
kilitlenmiş amaçlarımız ve sürekli geleceği ve
daha iyi olmayı hedefleyen sağgörülü yapımız
ile 2014 yılının ilk çeyreğinde; Türkiye Ofisimiz
olan PAN CHEMICALS BOSPHORUS’ u Türk,
Türki Cumhuriyetleri ve Türkiye’ ye yakın ülke
Tel Sanayilerinin hizmetine sunmuş bulunuyo-
ruz. Aynı zamanda, 2017 yılında faaliyete geçi-
rip, üretim startını verdiğimiz; Meksika
Fabrikamız; PAN CHEMICALS AMERICAS ile
Kuzey ve Güney Amerika ile Pasifik Kanadı
ülkelerinin taleplerine ‘just in time (anında
tedarik)’ prensibi ile cevap verip, kısa termin
süreleri ile ürün ve hizmetlerimizi sunmaktayız.

Ben, bütünü ile baktığımızda, PAN CHEMI-
CALS Ailesinin Türkiye Ülke Müdürlüğü gör-
evini yürütmekteyim. Görevim gereği; ithalat,
satış, satış sonrası destek ve danışmanlık hiz-
metlerimizin doğrusal bir şekilde paydaşlarımı-
za ulaştırılması konusunda görevli ve yetkili-
yim. Aynı zamanda Türkiye üzerinden gerçek-
leşen/gerçekleşmesi muhtemel transit ticaret-
lerimiz ve ihracatlarımız konularında da yetki
sahibiyim. İlave olarak, PAN CHEMICALS
BOSPHORUS / Türkiye’ ye sunulan bütün
servislerin yönetimi ve idaresi konularında da
yetkinim.

Hakan Bey paylaşmış olduğunuz bilgiler için
teşekkür ederiz. Okuyucularımızın, paylaşmış
olduğunuz bilgiler neticesinde firmanızı ve siz-
leri daha iyi tanıyacakları aşikardır. İkinci soru-
muza gelecek olur isek; sektörünüz açısından
2021 yılını global ve Türkiye bazlı olarak
değerlendirmenizi rica ederiz? Sizce, tel söktö-
rü Türkiye’ de gelişmekte olan sektörlerden biri
midir?
Ferdai Bey bizler de teşekkür ederiz. Gerek
yurt içinde, gerekse yurt dışında olsun; bizlerle
iletişime geçmek isteyecek her firma bizlere

Tel Çekme; Sabun, Fluks ve Vaks Üreticisi PAN CHEMICALS S.p.A. Italia’nın, Türkiye Ülke Müdürü, Hakan Tanış: 

“Vizyonumuz; tek tedarikçi ilkesini benimseyerek,
paydaşlarımıza full set ürünlerimizle şimdi 

olduğu gibi gelecekte de sürdürülebilir ilkelerimiz 
doğrultusunda tam ve eksiksiz destek vermektir.”
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gerek e-mail, gerek telefon, gerekse Linked-in
vasıtasıyla kolaylıkla ulaşabilir. Bu bağlamda,
tıpkı bizlerle halihazırda iş birliği içerisinde olan
paydaşlarımız gibi, iş birliği içerisinde olacak
yeni paydaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını da
eksiksiz olarak yerine getirme çabasında ola-
cağımızı derginiz vasıtasıyla okuyucularınız ve
Türk aynı zamanda Dünya Tel Sektörü ile pay-
laşmak isteriz. 

Sektörümüz açısından 2021 yılını; nispeten
post-pandemi sürecinde geçen, üretimin ve
ticaretin pandemi öncesi günlerini arama çaba-
sı ile sürdürdüğü bir yıl olarak ansak sanıyo-
rum hata yapmış olmayız. Hepimizin bildiği ve
hatırladığı üzere, 2021 yılı birinci yarısı global
düzeyde kapanmalarla geçmiştir. Pandemi
koşulları, bizlerin acil eylem planlarımızı haya-
ta geçirmemizi hızlandırmış, unutulmayacak
derecede zorlu süreçler idi. Bizler PAN CHE-
MICALS ailesi olarak; üç ayrı birimimizle
(İtalya, Türkiye ve Meksika) bu zorlu süreçte
dahi, müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını
mümkün olan en kısa termin süreleri ile gider-
me çabasına girmiş ve yaşanılan söz konusu
durumdan başarılı bir şekilde çıkmış, sektörün
önde gelen firmalarından biri olmuşuzdur.
2021 yılının ikinci yarısı ile başlayan aşılama
çalışmalarının artması ve kademeli olarak açıl-
ma süreçlerinin hayata geçirilmesi ile işimize
daha fazla sarılarak ve olumlu süreçlerin rüz-
garını arkamıza alarak, kendimizi tamamiyle
tel çekme sektörünün hizmetine adadığımızı
ayrıca paylaşmak isteriz. Bu durumla birlikte,
ne yazik ki 2021’ in özellikle son çeyreğinde
ortaya çıkan global kimyasal hammadde teda-
riği sorunu, elbette bütün kimyasal ürün üretici-
lerini doğrudan etkilediği gibi bizleri de etkisi
altına almıştır. Fakat bizler, yine de kendi özel
müşterilerimizi maksimum derecede koruyarak
ve iş birliği içerisinde olduğumuz firmaların biz-
lere olan güvenini birinci derece önemseyerek,
asıl olan talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda
mevcut zamandaki olumsuz durumlarda dahi
tek tedarikçi vizyoner yapımızdan asla taviz
vermeyerek, ürünlerimizi Türk Tel Sanayi’ si
başta olmak üzere, Dünya Tel Sanayi’ sinin
hizmetine sunmaya devam etmiş ve olası üre-
tim yavaşlamaları ya da aksamalarının önüne
geçmişizdir. Özellikle 2021’ in sonuna geldiği-
miz günlerde, her şeye rağmen tohumlarını
ektiğimiz mevyeleri toplamak bizleri mutlu
etmiş ve 2022 yılına daha müspet bakmamızı
sağlamıştır.
Dolayısıyla, Türkiye’nin yükselen değerlerin-
den biri olan tel sektörüne hizmet ve tedarikle-
rimizi hız kesmeden arttırarak sürdüreceğimizi
deklare ederiz.

Hakan Bey, belirttiğiniz üzere 2021 yılı hemen
her firma için zorlu, sıkıntılı ve sancılı geçmiştir.
Ne yazık ki pek hatırlamak istemeyecek olsak
da, bu durumu sizlerle gerçekleştirdiğimiz
röportajımızda bir kez daha teyit ettik. Bizler de
KABLOSAN TURKEY olarak Türk ve Dünya
Tel Çekme Sanayii’ sinin bir dişlisi olduğumuz
için, göstermiş olduğunuz titiz davranışlar, has-
sasiyetler ve anında işleyen karar mekanizma-
larınızla üretimi sürekli kılma konusunda gös-
termiş olduğunuz özveri adına size ve firmanız
PAN CHEMICALS’ a teşekkür ederiz.
Röportajımızı şu soru ile devam etmek isteriz;
kimi ülkelerin son günlerde pandemi tedbirleri-

ni gevşetmeye başladığını okuyoruz; bu duru-
mu sizler ticari açıdan nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? Sizce, bu durumun sonuçlarını ne zaman
görebiliriz?
Bahsettiğiniz gibi, esasında her birimiz, büyük
bir makinenin, dişlileri gibiyiz. Sektörümüzün
kalkınması her birimiz açısından önem arz
etmektedir. Bu konuda üzerimize düşen
sorumluğu fazlasıyla yerine getirme arzusunda
olduğumuzu ve olacağımızı siz değerli basın
mensupları nezninde, kamuoyu ile tekrar pay-
laşmak isteriz. Bizler de KABLOSAN TURKEY
Dergisi olarak sizlere, sektöre kattığı dinamizm
adına teşekkür etmek isteriz. 

Belirttiğiniz durum hakkındaki görüşlerimizi şu
şekilde açıklamak isteriz; bahsettiğiniz gibi
bazı ülkelerin son günlerde pandemi koşulları-
nı gevşettiği, hatta bazı hallerde yok saydığı
hepimiz tarafından bilinmektedir. Temennimiz,
bu ve benzeri durumların elbette olumlu karşı-
lığının olması yönündedir. Dünyada aşı ve
hatta ilaç konusunda kayda değer önemli
gelişmeler yaşanıyor iken, ülkelerin bu tabloyu
baz alıp, biraz da toplum bağışıklığına göz
yumup, pandemi koşullarını yumuşatması
özellikle baharın yaklaşması ile esasında anla-
şılır kılınmaktadır. Söz konusu aritmetikteki
önemli nokta, tedbirlerin elden bırakılmadan
günlük rutine devam edilmesi ve en azından
belli bir süre daha önlemlerin ‘gevşetilmiş olsa
da’ devam etmesi yönündedir. Geçmişte yaşa-
dığımız gibi, hiçbirimiz tekrar başa ya da eski-
ye dönüp, kapanma ve ya kapanma benzeri
günleri görmek istemeyiz. Bu durum hem sağ-
lık açısından, hem de ticari açıdan her bir bire-
yi zorlayacağı gibi, firmaları da içinden çıkıl-
maz bir duruma sürükleyebilecektir. 

Hep beraber yakın gelecekte, hem ulusal, hem
de global manada, alınmış gevşeme kararları-
nın sonuçlarını görüp, değerlendireceğiz.
Sonuç olarak, basamak basamak fakat yavaş
yavaş (piyano piyano) pandemi koşullarının
esnetilmesini bizler de desteklemekteyiz.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi; temennimiz, pan-
deminin bu şekilde alınan gerekli önlemler ve
piyano piyano esnetmelerle azalarak bitmesi-
dir.  

Hakan Bey, görüşlerinizi paylaştığınız için
teşekkür ederiz. Temennilerinize katılıyoruz.
Bizler de pandeminin bir an önce bitmesini dili-
yoruz. Umuyoruz en sonunda her birimiz raha-
ta erebileceğiz. 
Son olarak sizlerle 2022 yılı hedeflerinizi
konuşmak isteriz. Kısa, orta, uzun vadeli ola-
rak gerçekleştirmeyi planladığınız yeni yatırım-
larınız var ise, sizleri dinlemekten memnuniyet
duyarız.

Temennilerimiz ortak ve birdir Ferdai Bey.
Umuyoruz, tünelin sonunda her birimiz aydınlı-
ğa ulaşabileceğiz.

Son sorunuza şu şekilde cevap vermek isteriz;
PAN CHEMICALS ailesi olarak 2022 yılı hede-
fimiz, elbette öncelikle pazar payımızı koru-
mak, ardından yeni firmaları ve yeni pazarları
bünyemize katmak yönündedir. Bu sorunuza
PAN CHEMICALS BOSPHORUS Türkiye
adına cevap verecek olur isek; 2022 yılı

sonunda hedeflediğimiz noktaya ulaşabilmek
için, elimizden gelen bütün gayreti göstererek
ve arkamıza firmamızın sürdürülebilir AR&GE
gücünün rüzgarını da alarak, yeni nesil tekno-
lojik ürünlerimizle, pazarda daha fazla yer
edinme gayretinde olacağız. Mevcut şartlar ışı-
ğında; özellikle Türk Tel Sanayisindeki geliş-
meleri yakından ve titizlikle izlemekte ve des-
teklemekteyiz. Türkiye ekonomisine her yön-
den katkı sağlayarak, Türkiye’ nin gelişmesine
katkıda bulunmak önde gelen amaçlarımızdan
biridir. 

Bir model ile tüme varacak olur isek; kendi fir-
mamızın kalkınması ile, paydaşlarımızın kal-
kınmasını bir venn şemasının ortak kesişim
kümesinde gösterir isek, ülkemizin kalkınması-
nı bir üst örneklemde belirtip, durumu toplam
kalkınma ve dolayısıyla toplam kalite prensibi
ile açıklamak isteriz. 

İlave olarak izah edecek olursak da, elbette;
kısa, orta, uzun vade tanımlarımız neticesinde
hayata geçirmeyi planladığımız, stratejik plan,
proje ve yatırım düşüncelerimiz bulunmaktadır.
Hız kesmeden gerekli fizibilite çalışmalarımızı
yapmaya devam ettiğimizi belirtebiliriz.
Çalışmalarımızı aktüel durumlar neticesinde
sürekli güncellediğimizi ve geleceğe yönelik
aksiyonlarımızı aldığımızı sizlerle paylaşamak
isteriz. Projelerimizin realize olması adına
gerekli olumlu şartların oluşması için çalıştığı-
mızı, çabaladığımızı ve hedeflerimizde ısrarcı
olduğumuzu da ayrıca deklare etmek isteriz.
Düşüncelerimizin, planlarımıza; planlarımızın,
projelerimize; projelerimizin, yatırımlarımıza
dönüşmesi için gerekli olan döngünün tamam-
lanması adına gerekli şartların tamamiyle oluş-
masını beklediğimizi, bu konuda son derece
sabırlı olduğumuzu da açıkca belirtmek isteriz.
Sözlerimize son verir iken; gerekli şartlar olu-
şup, fizibilite çalışmalarımız yatırımlarımıza
döndüğünde, elbette siz değerli basın men-
suplarıyla ve kamuoyu ile gelişmelerimizi pay-
laşmaktan gurur duyacağımızı paylaşmak iste-
riz.

Hakan Bey, bizlere zamanınızı ayırdığınız ve
bizlerle bu röportajı gerçekleştirdiğiniz için
teşekkür ederiz. Bizler adına keyifli bir röportaj
oldu. Umuyoruz sizler de keyif almışsınızdır.
Sizlere ve firmanız PAN CHEMICALS’ a hedef-
lerinize ulaşma konusunda başarılar dileriz.
Son olarak eklemek istedikleriniz var ise, biz-
lerle paylaşmanızı rica ederiz.

Ferdai Bey vaktinizi bizlerle paylaştığınız için
bizler de teşekkür ederiz. Bizler için de keyifli
bir sohbet toplantısı oldu. Başarı temennileri-
niz için de ayrıca teşekkür ederiz. Bizler de siz-
lere yayın hayatınızda başarılar dileriz.  Son
olarak Türk Tel Sanayisi özelinde ve Türk
Sanayisi genelinde, global endüstriye bol
tonajlı üretimler diler, üretimin aksamadan,
sürekli olarak artarak devamlılığını temenni
eder, herkese bol sağlıklı günler dileriz. 
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Geçen yılı yüzde 28 artışla 14,4 milyar dolar
ihracatla kapatan elektrik-elektronik sektörü-
nün ülkemizdeki tek temsilcisi olan Elektrik ve
Elektronik İhracatçıları Birliği (TET), başarılı
ihracatçılarını ödüllendirdi. 5 farklı kategoride
toplam 15 ödülün verildiği geceye Ticaret
Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı
İsmail Gülle katılım gösterdi. “Türkiye Geneli
Elektrik ve Elektronik Sektörü” kategorisinde
ilk üç şu şekilde sıralandı; Vestel Ticaret A.Ş.,
Arçelik A.Ş. ve BSH Ev Aletleri San.ve Tic.
A.Ş.

Ayrıca sektöre katkılarından ötürü İstanbul
Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları
Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki’ye
teşekkür plaketi takdim edildi.

“İhracatta rekor üstüne rekor kırmaya devam
ediyoruz”
Ödül töreninde konuşan Ticaret Bakan
Yardımcısı Rıza Tuna Turagay şu ifadeleri kul-
landı: “2021 yılını 225,4 milyon dolarlık ihracat-
la kapadık. Rekorların üzerine rekorlar kırma-

ya devam ettik. Ocak ayında 17,6 milyar dolar-
lık ihracat gerçekleştirdik. Türkiye, pandemi
sonrası dönemde önemli bir tedarikçi haline
gelmeye başladı. Çoğu sektörde ürünleri yetiş-
tirmeye çalışıyoruz.  Bugün ihracatımız artma-
ya devam ediyor. Amerika’ya olan ihracatımızı
hem genel olarak hem de elektrik ve elektronik
ürünleri olarak artırdık. Bunların hepsi sizin
başarınız. İhracatçılarımızı yalnız bırakmak
istemiyoruz. Onlar için her türlü imkanı sağla-
maya çalışıyoruz. Projelerini, alım heyetlerini,
fuarlarını destekliyoruz. Eksikliklerimiz varsa
da hep beraber gidereceğiz. İhracatçılarımız
zor zamanlarda bile nasıl çalıştıklarını göster-
diler. Bunlar çok büyük bir başarı. Bu başarı-
mız 2022’de de devam edecek. Ar-Ge ve
patent sayısı çok önemli. Bunlar üzerinde
çalışmamız lazım. İhracata katkıda bulunan
tüm firmaları kutluyorum.” dedi.
“Başkasının izinden gitmek yerine sektörde iz
bırakmak önemli”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı
İsmail Gülle ise “Bugün dünyada Ar-Ge ve ino-
vasyona en fazla ihtiyaç duyulan sektörlerin
başında elektrik-elektronik sektörü geliyor. Son
50 yıllık süreçte, dünyada teknolojik ilerlemele-
rin öncülüğünü bu sektör yaptı. Başkasının
izinden gitmek yerine sektörde iz bırakmak çok

önemli. Bir yandan nasıl daha fazla kablo ihraç
edelim diye çalışırken, diğer taraftan enerjiyi
kablosuz iletmek için Ar-Ge faaliyetleri yürüte-
lim. Dünyanın en az elektrikle, en az suyla çalı-
şan beyaz eşyalarını geliştirirken, üretimimize
inovasyon katarak teknolojiye yön verelim. TİM
olarak bu değişime hazırız. Bunun altyapısını
oluşturacak projelerin temellerini attık." dedi.
"Katma değeri yüksek ihracatta gidilecek yolu-
muz var"
Ödüle layık görülen tüm firmaları tebrik eden
TET Başkanı Dr. Güven Uçkan, birlik olarak
beyaz eşya, elektronik, kablo ve elektrik üretim
ve dağıtım ekipmanları alt sektörlerini temsil
ettiklerini, 7 binin üzerinde aktif üyelerinin oldu-
ğunu ve her ay düzenli ihracatı olan üye sayı-
larının ise 500’ün üzerinde olduğunu söyledi.
Uçkan sözlerine şöyle devam etti: "En çok
ihracat gerçekleştiren 3 şirketimiz 2021 yılında
sektör ihracatımızın yüzde 36’sını, birliğimiz
tarafından her yıl hazırlanan ve bu yıl 10 mil-
yon dolar ve üzeri ihracat gerçekleştiren Onur
Listemizdeki 142 şirketimiz, aktif üye sayımızın
yüzde 2’sini temsil etmesine karşılık sektör
ihracatımızın yüzde 76’sını gerçekleştirdi.
Kendilerini tebrik ediyoruz. İhracatımızın büyük
çoğunluğu AB’ye olmakla beraber, AB ithalatı
içindeki payımıza bakıldığında payımızın çok

En fazla ihracat yapan kablo firmaları: Pamukkale Kablo, Atom Kablo ve Nexans Türkiye

Elektrik ve elektronik sektörünün
ihracat devleri ödüllendirildi

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET), sektör ihracatının yıldızlarını ödüllendirdi. 5 farklı
kategoride toplam 15 ödülün verildiği geceye Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle katılım gösterdi. TET Başkanı Dr. Güven
Uçkan, her ay düzenli ihracat yapan üye sayılarının 500'ün üzerinde olduğunu söyledi.
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küçük olduğu, hiçbir sektörümüzün vazgeçilmez olmadığı ve daha

gidilecek çok yol olduğu net olarak görülüyor. İhracata yönelik dev-

let desteklerini verimli ve sonuca etki edecek oranlarda kullanabil-

meliyiz. Mevcut durumda, desteklerin çok fazla başlık altında ve

farklı kurumlar tarafından koordine edilmesi, kamu kaynaklarının

verimli kullanımını engelliyor. Belli ekonomik büyüklüğe ve güven-

ceye sahip kurumsal firmaların bürokrasiye boğulmadan üretim ve

ihracat yapabileceği bir alt yapı sağlanmalı diye düşünüyoruz.

Geleneksel ve orta teknoloji ürünlerin daha katma değerli ürünlere

dönüşmesi markalaşma ile sağlanırken, yüksek teknoloji ürünleri-

nin sadece yüzde 3 olan ihracat payının artırılması için Ticaret

Bakanlığımız tarafından yürütülen yüksek teknoloji desteğin

düzenlenerek tekrar uygulamaya konulmasını arzu ediyoruz.”
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Tuna Tartı ve Elektronik Sistemler olarak ölçü ve tartı sistemleri konu-
sunda uzman mühendis ekibimizle üretim faaliyetlerini gerçekleştiriyo-
ruz. Türkiye ve yurtdışı ofislerimizle satış ve hizmetlerimizi “İzmir’den
Dünyaya” sloganıyla 46 ülkeye ihraç ediyoruz. İlk olarak Loadcell
dediğimiz yük hücreleri, ikinci olarak Otomatik olmayan tartı sistemleri
Platform kantarı, Silo tartımı ve Taşıt kantarı, üçüncü olarak Otomatik
tartı sistemleri Bigbag torbalama ve CheckWeigher ve son olarak
Sürekli tartı sistemleri Bant kantarı, Randıman kantarı gibi 30 farklı
ürün kategorimizle İzmir fabrikamızda üretim yapmaktayız.
Sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle, müşterilerimizin yatırım kalite-
sini en yüksek ve maliyetlerini en düşük tutacak şekilde emek, zaman
ve sermaye tasarruflarını sağlıyoruz. Hızımız sayesinde 81 ilde servi-
simizin “En geç 6 saatte lokasyonda” olacak şekilde hareket ediyoruz.
Ayrıca bölge müdürlüklerimizle yerinde keşif hizmetini ücretsiz sunu-
yoruz.
Türkiye’de ve diğer coğrafyalarda, başta maden, lojistik, gıda, çimen-
to, kimya ve savunma sanayi olmak üzere tüm tartı, paketleme, dozaj-
lama ve test proseslerine uygun mühendislik çözümleri sunmaktayız.
Üretmiş olduğumuz çözümlerin çoğu, sektörel ve firmalara özel
çözümler olduğu için bizleri sadece katalogdaki ürünler üzerinde
giden değil, üreten, geliştiren ve firmalar nezdinde “çözüm ortağı”
konumuna getirmiştir.
Tuna olarak, endüstrinin lokomotifi olan ISO1000 firmalarının yaklaşık
%78 ile sürekli iş birliği içindeyiz. Bu da bizlere ayrı bir tecrübe kazan-
dırmakta ve gurur vermektedir.
Çözüm sunmuş olduğumuz iş ortaklarımıza, daha hızlı, daha güvenli
ve sonuç odaklı ürün ve hizmet sunarak, işletmelerini daha izlenebilir,
daha güvenli ve kar etmelerini sağlayarak, ekonomik açıdan daha sür-
dürülebilir işletme ve firma prestijlerini arttırmaktayız.
Sektörümüzde hizmet verdiğimiz işletmelerdeki teknik personel başta
olmak üzere, düzenli olarak gerçekleştirmiş olduğumuz WEBINAR’lar
üzerinden, başta yük hücresi (load cell) teknolojisini ve tartı prosedür-
leri çalışma prensiplerine ait eğitimler vererek, daha bilinçli kullanıcılar
hedeflemek,  buna bağlı olarak daha az sorun, daha az duruş ve
bakım maliyetleri düşmüş işletmeler ile Globalde daha fazla ve kaliteli
Türk firması görmeyi amaçlamaktayız.

‘Endüstri 4.0’ çağına ayak uyduran ürünler
2021 yılı Tuna Tartı ve Elektronik Sistemler için, hız kesmeden yurt içi
ve yurt dışı Ar-Ge çalışmalarımıza devam edip yeni proje ve yatırım-
lara imza attığımız bir yıl oldu. Tam kapasite çalışarak loadcell üreti-
mimize devam ettik, farklı projelerimizi hayata geçirdik ve müşterileri-
mizden olumlu geribildirimler aldık. 
Gelişen yeni dünya düzeni ve endüstri ile birlikte, bizlerde global kon-
jonktüre paralel olarak gelişerek, üretmiş olduğumuz ürün ve çözüm-
leri, söylemleri ilk olarak bizimde katılımcısı olduğumuz 2011 Almanya
Hannover Fuarı’nda çıkan ‘Endüstri 4.0’ çağına ayak uyduran, uzak-
tan erişimli, izlenebilir, konuşan ve öğrenen sistemler geliştirmekte ve
bu sistemlere kendi ürünlerimizi entegre etmekteyiz.

Tuna Tartı ve Elektronik Sistemler Satış Koordinatörü Ercan Hatipoğlu: 

“İz bırakan işler yapmaya devam edeceğiz”
Türkiye’nin önemli elektronik mühendislik firmalarından biri olan Tuna Tartı,  endüstriyel tartım sek-

töründe firmalara özel sunmuş olduğu çözümler ve farklı projelerle büyümeye devam ediyor.  
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Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün
dünya lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyo-
nu Türk Prysmian Kablo, çeşitlilik, kapsayıcılık ve
fırsat eşitliği vizyonu kapsamında attığı adımlarla
anlamlı bir ödülün sahibi oldu. Türk Prysmian
Kablo CEO’su Ülkü Özcan, ‘Bursa’da Yılın Başarılı
Kadın Yöneticisi’ seçildi. 
Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİ-
KAD) tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ödül
töreni, 3 Mart 2022 tarihinde Sheraton Bursa
Otel’de gerçekleştirildi. Ödül töreni; Bursa
Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,
Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Belediye
Başkanı Fatma Şahin, Nilüfer Belediye Başkanı
Turgay Erdem, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay
Yıldırım gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.
Kent protokolü, sivil toplum kuruluşları ve iş dünya-
sının temsilcileri etkinliğe büyük bir ilgi gösterdi.

“Hedefimiz, kadınların her alanda aktif olmasını
sağlamak”
Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında
düzenlenen organizasyonda bu yıl ulusal ve yerel
başlıklar altında toplam yedi kategoride ödül verildi.
Törende; “Yılın Başarılı İş Kadını”, “Yılın Fark
Yaratan Kadını”, “Bursa’da Yılın Başarılı İş Kadını”,
“Bursa’da Yılın Başarılı Girişimci Kadını”, “Bursa’da

Yılın Başarılı Kadın Yöneticisi”, “Bursa’da Yılın
Kadını Destekleyen Şirketi” ve “BUİKAD Özel
Ödülü” sahiplerini buldu. Ödül töreninde bir konuş-
ma yapan Türk Prysmian CEO’su Ülkü Özcan, bu
anlamlı organizasyonda yer almaktan gurur duydu-
ğunu belirterek şöyle konuştu: “Üretimde, bilimde,

teknolojide, sporda, sanatta, sosyal hayatta, kısa-
cası hayatın her alanında kadının gücü ve varlığı-
nın artması gerektiğini düşünüyorum. Parçası oldu-
ğum Prysmian Group’un en önemli vizyonlarından
biri çeşitlilik, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği. Türk
Prysmian Kablo olarak, orta ve üst kademe yönetici
kadromuzun üçte birini kadın çalışma arkadaşlarım
oluşturuyor. Grubumuzun vizyonundan aldığımız
güçle, hedefimiz bu oranı çok daha yukarılara taşı-
mak ve kadınların her alanda aktif rol almasını sağ-
lamak. Bu değerli ödülü; hem parçası olmaktan
gurur duyduğum ve temsil ettiğim grubumuz, hem
de yüzlerce kadın meslektaşım ve çalışma arka-
daşlarım adına almaktan çok mutluyum.”

Amaç, ilham ve farkındalık yaratmak
“İş Kadını ile Güçlü Bir Türkiye’ye Ulaşmak” vizyo-
nu ile yola çıkan BUİKAD, Türk kadınının iş yaşa-
mındaki yerini güçlendirmek için gerçekleştirdiği
faaliyetlerini 2008 yılından bu yana 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü haftasında “İş Yaşamında Başarılı
Kadın Ödülleri” töreniyle destekliyor. Başarıları ile
örnek olmuş ve ilham veren kadınların ve kadınları
destekleyen kuruluşların ödüllendirildiği etkinlikle,
ödül alan kişi ve kuruluşların başarılarının vurgu-
lanması ve farkındalık yaratılması amaçlanıyor. 

Türk Prysmian Kablo CEO’su 
Ülkü Özcan’a başarı ödülü

Türk iş dünyasında önemli bir lider konumunda olan Türk Prysmian Kablo CEO’su
Ülkü Özcan, “Bursa’da Yılın Başarılı Kadın Yöneticisi” ödülünü aldı. Bursa İş Kadınları
ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında
düzenlenen törende, başarılı kadın yöneticilere toplam yedi kategoride ödül verildi. 





Giovanni Spitale
has been named
Chief Executive
Officer of Davis-
Standard, a port-
folio company of
Gamut Capital
Management. Mr.
Spitale replaces
Jim Murphy who
has been elected
as Vice Chairman
of the Board of
Directors. In addi-
tion, Davis-

Standard has elected several individuals as mem-
bers of its Board of Directors, including Brian
Marston, Bill Barker and John McGrath, each of
whom have significant experience within Davis-
Standard’s markets.
“I am extremely excited to join the Davis-Standard

organization,” said Mr. Spitale. “Having spent con-
siderable time in the polymer processing and
broader capital equipment industries, I have long
admired Davis-Standard’s leading position in the
market, its unmatched engineering capability and
the Company’s reputation as a strong partner to its
customers through both original equipment and
aftermarket support. I look forward to working with
the Davis-Standard organization to continue to
grow the business globally and support our world-
class base of customers with differentiated product
offerings and services.”
“I want to thank the entire Davis-Standard organi-
zation for the many years of strong performance
that we have collectively executed upon under my
tenure as CEO,” said Mr. Murphy. “I am thrilled to
continue to serve the Company as Vice Chairman
of the Board of Directors and look forward to col-
laborating with Giovanni alongside the broader
Board of Directors in this next and very exciting
phase of Davis-Standard’s long history.”

Mr. Spitale previously was Vice president of
Commercial Parts within Boeing Global Services.
In this role, Spitale had full responsibility for the
profit and loss management, and strategic direc-
tion of Boeing’s $4 billion portfolio of commercial
aircraft and engine parts businesses. Prior to his
tenure at Boeing, Mr. Spitale was President of
Customer Service and Support at Milacron.
Alongside Mr. Spitale and Mr. Murphy, the Davis-
Standard Board of Directors includes Dan Guthrie,
Chief Operating Officer of Davis-Standard, repre-
sentatives from controlling shareholder Gamut
Capital Management, as well as Brian Marston,
Bill Barker and John McGrath. Mr. Marston is cur-
rently President & CEO of Uniloy and was previ-
ously President of the Blow Molding and Extrusion
businesses of Milacron. Mr. Barker was previously
the President and CEO of Mold-Masters. Mr.
McGrath was previously the CEO of Pactiv
Evergreen.

Giovanni Spitale Named as Chief
Executive Officer of Davis-Standard

James (Jim) Murphy Elevated to Vice Chairman of the Davis-Standard Board of Directors; 
Brian Marston, William (Bill) Barker and John McGrath Elected as Members of the Davis-Standard Board of Directors
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Davis-Standard is pleased to announce the introduction of the XP Express® -
AGT (Active Gravity Touch) roll stand for both sheet and cast extrusion. As the
latest addition to Davis-Standard’s XP Express® roll stand portfolio, the AGT
model features greater automation and process control for the full range of
sheet (nominal 8 to 60 mil) applications.
Processors benefit from technical and bottom line advantages of the roll
stand’s inverted-down, multi-roll design. This unique arrangement facilitates
improved die nip management and handling, efficient web cooling and condi-
tioning capabilities, precision roll drive control, and high-performance web path
options. In addition, the XP Express® AGT addresses low melt strength resin
delivery from die slot to nip, and expands the processing of thin gauge sheet. 
“The XP Express® - AGT is our most versatile and operator-friendly roll stand
model yet,” explained Steve DeAngelis, Davis-Standard’s Vice President of
Sheet and Foam. “It builds upon the sustained success of our existing product
line to offer more automation and roll control along with smarter ergonomics
and a space-saving footprint. This design is also engineered for both sheet and
cast extrusion to give processors flexibility to support more applications, espe-
cially in rigid and flexible packaging.”
The XP Express® - AGT is currently available in widths from 36 to 80 inches
(900 to 2,000mm) and with process rates up to 5,500 pounds per hour.
Processors can choose among three AGT roll stand options depending on spe-
cific requirements. Each option offers a fully automated multi-roll gap nip, indi-
vidual roll speed and temperature control, enhanced heat transfer, and an
adaptable pull-roll design. This is augmented by four-point Y-axis and traverse

X-axis control to further support operator functionality. In addition, uniform cool-
ing on both sides, double polishing capabilities, reduced web stress, and con-
sistent web orientation and thickness control promote high-quality flat sheets
with desired clarity.  

Photo caption: The new XP Expres® - AGT rollstand for extrusion sheet and
cast applications.

Davis-Standard Introduces Multiuse XP
Express® - AGT Roll Stand





• Exhibition and Conference for Broadband,
Television & Online from 10 to 12 May 2022 in
Cologne / Germany
• Strategy programme with 21 panels and more
than 100 speakers
• 5 summit discussions on broadband and
media topics
• New: Theme Day Smart Connectivity with
free access
• 350 exhibitors on more than 22,000 sqm exhi-
bition space
• Conference programme and ticket shop at
www.angacom.de

Cologne/Germany, 15 March 2022 | ANGA
COM has released its agenda for the strategy
panels of the conference programme. The
Exhibition and Conference for Broadband,
Television & Online will take place in
Cologne/Germany from 10 to 12 May 2022.
Highlights of the strategy programme are five
summit discussions:

Digitalization Summit “Networks, Services,
Connectivity: How do we create a digital
Boost?“ with Dr. Hannes Ametsreiter (CEO,
Vodafone Deutschland), Thorsten Dirks (CEO,
Deutsche Glasfaser), Srini Gopalan (Board
Member, Deutsche Telekom), Timo von Lepel
(Manging Director, NetCologne) and Christoph
Vilanek (CEO, freenet).

International CTO Summit “What’s new with
Fiber, DOCSIS & 5G” with Colin Buechner
(Managing Director / Chief Network Officer,
Liberty Global), Michael Fränkle (EVP
Networks & CTO, TDC NET), Angie Hagemann
(Chief Construction Officer, Deutsche
Glasfaser), Dr. Belal Hamzeh (SVP and CTO,
CableLabs) and Mallik Rao (Chief Technology
& Information Officer, Board Member, Telefónica
Deutschland Holding).

Fiber Summit “Full Speed for Network
Expansion: Ready to go?“ with Dr. Dido
Blankenburg (Board Representative for
Broadband Cooperations at Deutsche Telekom,
Telekom Deutschland), Nelson Killius (CEO, M-
net), Dr. Daniel Ritz (CEO, Tele Columbus) and
Bernd Thielk (Managing Director, willy.tel).

Media Summit “Streaming and TV: New
Concepts for the perfect Mix“ with Susanne
Aigner (GSVP & GM, Discovery GSA & BNLX),
Matthias Dang (Co CEO, RTL Deutschland /
CEO, Ad Alliance), Andreas Laukenmann
(Director Consumer Business Unit, Vodafone
Deutschland), Devesh Raj (CEO, Sky
Deutschland) and Dr. Christoph Schneider
(Managing Director, Amazon Prime Video).

Content Summit “Linear and On Demand –
Which Content for which Platform?“ with Nicole
Agudo Berbel (Managing Director & Chief
Distribution Officer, Seven.One Entertainment
Group), Thomas de Buhr (EVP DACH, DAZN),
Christine Strobl (Programme Director, ARD)
and Elke Walthelm (EVP Content & MD, Sky
Deutschland / MD, NBC Universal Global
Networks Deutschland).

The strategy panels address a wide range of
up-to-date topics of the broadband and media
industry. A strong focus is on fiber roll-out. All
strategy panels are listed here on our website;
the speakers are named here.

A new conference format is the Theme Day
Smart Connectivity on Thursday, 12 May 2022,
which is completely free of charge. The panels
will address particularly innovative, smart con-
nectivity topics as:
• Smart Networks: New Investors and their
Roll-Out Concepts
• Smart Sustainability: Digitalization is the only
Way to achieve Sustainability (in cooperation
with VATM)

• Smart City and 5G: Networks, Services,
Business Models
• Smart Regions: Innovative Roll-Out Concepts
for Fiber
The agenda for the technology panels of the
conference programme will be released at the
beginning of April. The total of 14 technology
panels will address the topics FTTH, DOCSIS
4.0, Wi-Fi, RDK, OTT, Cloud Services, Artificial
Intelligence and Sustainability.

The gross exhibition space for the more than
350 exhibitors amounts to over 22,000 sqm. Dr.
Peter Charissé, Managing Director of ANGA
COM: “We are happy to see how much our
customers look forward to our restart in May. It
is fantastic to feel the loyalty of our exhibitors
and conference speakers. 2022 will not be the
year of new records, of course. But the quality
in the two exhibition halls and in the conference
programme is higher than ever. With our
extremely spacious fair grounds in Cologne,
including the very popular open air plaza, we
can offer our industry the optimal conditions for
a personal reunion.”

Registration for conference and exhibition visi-
tors is now possible online at
www.angacom.de. Tickets for the exhibition are
available for 25.- Euros. Participation in the
conference programme can be booked from
120.- Euros. On 12 May 2022, the Theme Day
Smart Connectivity, participation in the exhibi-
tion and conference is completely free of
charge. Registrations are only possible online
this year; there will be no ticket sales on-site.

ANGA COM 2022 releases Strategy Programme
New: Theme Day Smart Connectivity

Sayfa 86
Haber & News





MADISON, Connecticut, USA – March 9, 2022
– The Wire Association International (WAI), Inc.
reports that two keynote speakers are sched-
uled to present on consecutive days at its
Operations Summit & Wire Expo, at the Hyatt
Regency Dallas, Dallas, Texas, USA, June 7-8,
2022.
Tuesday, June 7 - “The new normal in raw
material procurement for the wire and cable
industry”
Keynote speaker Brian Schulties, the Chief
Procurement Officer for Prysmian Group North
America, will share his insights into the oppor-
tunities and challenges facing supply chain in
the wire and cable industry in this era of tight
supplies.
Wednesday, June 8 - “Leadership in a volatile
world”
Keynote speaker Ty Garrison, Senior Vice
President of Operations, at Commercial Metals

Company, will discuss how the last few years
have strained businesses across the globe as
Covid forced companies to deal with events like
virtual work, burn out, unprecedented supply
chain disruptions and volatile markets. The
need to successfully navigate these situations
puts immense pressure on leadership at every
level of an organization. When we shift our
mindset and view the pressures of leading a
team as a privilege rather than a burden, lead-
ers rise to the occasion and companies thrive.
View the full program and event details at
www.wireexpo22.com
WAI has the generous support of the following
sponsors:
Platinum: Carris Reels Inc.; Encore Wire; Gem
Gravure Co. Inc.; James Monroe Wire & Cable
Corp., Prysmian Group; SDI LaFarga Inc.;
Southwire Co.; and Wire & Plastic Machinery
Corp; Gold: Insteel Industries Inc.; and Lloyd &

Bouvier Inc.; Silver: Niehoff Endex; and Sikora
International Corp.; Bronze: Baum’s Castorine;
NDC Technologies; Precision Payoff Systems;
and RichardsApex Inc.
The Wire and Cable Industry Suppliers
Association (WCISA) is an industry partner with
WAI.
Contact WAI’s Pierce Whelan,
pwhelan@wirenet.org for details about exhibit-
ing and/or sponsorships.
About the Organizer: WAI, founded in 1930, is
a not-for-profit association with nearly 1,800
individual members in 50 countries. The asso-
ciation serves the educational needs of the wire
and cable manufacturing industry through a
variety of products and services. WAI manages
the Interwire Trade Exhibition and the WAI
Operations Summit & Wire Expo and publishes
the Wire Journal International and the Wire
Journal International Reference Guide.

Brian Schulties
The Chief Procurement Officer for Prysmian Group 

North America

Ty Garrison, 
Senior Vice President of Operations, at Commercial 

Metals Company

Two keynote speakers to address materials
and leadership at WAI’s Operations

Summit and Wire Expo 2022
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The more renewable energy and mobility con-
cepts are implemented, the more important it
gets to pay thorough attention to the ecological
footprint of the materials and processes in order
to lower CO2 -emissions. This is why the
German battery experts of Ansmann AG and
Borealis, one of the world’s leading providers of
advanced and circular polyolefin solutions, are
cooperating in the development and production
of the second generation of Ansmann’s
exchangeable battery system called
“GreenPack“.

The aim of this collaboration is to design the lithi-
um-ion battery of the next generation,
Ansmann’s “GreenPack”, enabling the advan-
tages of polypropylene usage. The new genera-
tion of GreenPack battery systems will be
equipped with a polypropylene housing and cell
holder. Different to usual materials, the Borealis
polypropylene (PP) offers better eco-efficiency.
One key reason for this is the lower material
density and therefore a weight advantage of PP
versus typically used plastics, which contributes
to a larger driving range of the e-vehicle. Other
advantages are the excellent insulation proper-
ties of polypropylene and energy savings in pro-
duction due to the lower melting point of the PP
material. In addition, CO2-emissions in the pro-
duction of PP are generally just less than half of
the footprint of the conventionally used plastic
alternatives. Based on existing requirements for
the battery, Borealis supports Ansmann with
choosing the right material, ensuring functionality
by making simulations (like battery drop tests)
and securing processability and quality by opti-
mizing the converting process.

The GreenPack exchangeable battery was taken
over for further development by the mobile ener-
gy experts of Ansmann AG in August 2020.
Generation one of the one-grip interchangeable
energy storage device for green power currently
offers 48 V nominal voltage, 1400 Wh capacity
and a high max. continuous current load of 25 A.
The GreenPack system is equipped with intelli-
gent communication and standardized interfaces

to allow the usage of exchangeable batteries in
different devices of different producers. They can
be equipped with cells of different cell
chemistries and are unlimitedly scalable within
the application.

GreenPack succeeds as a universal “green” bat-
terypack solution
The GreenPack is used in e-fleets of sharing and
delivery services as well as in commercial trans-
port. It can be found in lawn mowers, snow blow-
ers and weed trimmers used in gardening and
landscaping. In associated exchange/charging
stations, empty GreenPack battery modules can
be swapped for full ones quickly and on demand.

Thilo Hack, as board member responsible for
R&D at Ansmann AG, says: "In comparison to
conventional materials, the new material devel-
oped by Borealis for our upcoming GreenPack
generation will come without plasticizers. It will
be lighter and more flexible than other typically
used plastics; yet it will meet all chemical and
mechanical safety criteria and will have a signifi-

cantly lower CO2 footprint. We are very pleased,
we can make our GreenPack even greener sup-
ported by Borealis as a strong and experienced
development partner!"

Borealis has a vast wealth of expertise and
experience in the development of advanced and
circular polyolefin solutions for the entire value
chain of lithium-ion battery systems, as well as in
the simulation and modelling of different compo-
nents, such as cell holders or housings of the
battery packs. Martyna Matelska-Jucha, Head of
Borealis New Business Development: “We are
excited about this opportunity to jointly develop a
novel, swappable battery GreenPack with our
partner Ansmann. This is another proof point for
how Borealis re-invents products for new and
technical challenging applications like mobile
battery solutions for a more sustainable lifestyle.
Those we can only achieve by working together
as partners throughout the whole value chain.”

The new GreenPack 2.0 – German Ansmann Group‘s exchangable battery pack-system, packed with sustainable, 
high-performance polypropylene compounds by global Borealis Group © Ansmann

Ansmann AG Designs second generation
“GreenPack“ supported by sustainable

Borealis Polypropylene Compounds
New Plastic-Compounds Boosting Mobile Energy with second generation

exchangeable battery system “GreenPack”
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Plast Eurasia İstanbul Fair, organized by Tüyap in cooperation with PAGEV, is getting
ready to bring everyone under one roof for the 31st time on November 23-26, 2022 in
Istanbul.

Plast Eurasia Istanbul Fair Hosted More Than 60 Tousand Visitors in Its 30th
Anniversary

The fair which exhibited by 854 companies and visited by 60.742 visitors in an area of
120 tousand square meter, witnessed important business contacts. Plast Eurasia
received good marks one more time from the exhibitors and visitors by bringing togeth-
er ındustry professionals. 8.971 foreign visitors from138 countries and 51.771 domestic
visitors from all around the Türkiye visited the exhibiton. More tha 900 hosted buyers
representing a wide geography extending from Europe to Africa came to Türkiye and
met with the exhibitors. 

The Fair Met the Expectation of Its Exhibitors and Visitors

92% of the visitors were pleased and 95% of the
exhibitors stated that they will exhibit in 2022.
The exhibitors stated that the fair met their expecta-
tions in purpose of participating in the fair, such as
strengthening the image of the company, introduc-
ing new products / services, gaining customers from
the national and international market, strengthening
existing business connections and establishing new
business contacts, not falling behind in competition.

The Fair Maintained Its Position as the Trade
Center of Plastics Industry

35% of our visitors, whose purpose of visiting the fair is to see innovations, find new
suppliers and order products at the forefront, stated that they made an order during the
fair and 64% of these visitors stated that they plan to make an order after the fair. 
Fair visitors have high-level authorities in their companies, 21% were decision makers,
16% were senior managers and 53% were managers. 95% of the visitors who found
the variety of products and services they were looking for at the fair stated that they
would like to visit the fair again.

The Preparations fot the 31st Edition Have Already Begun

The sales od the fair, which started to collect pre-request for 23-26 November 2022
from its exhibitors during the fair, started in March.
There is a great interest from the new companies which were not exhibit before as well
as the ancient exhibitor companies. Companies that want to make the most of the
opportunities offered by the fair have also started their preparations.

The Preparations Have Begun
For The 31st International Istanbul Plastics Industry Fair 

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından PAGEV iş birliğinde
düzenlenen Plast Eurasia İstanbul 2022 fuarı, 23-26 Kasım 2022
tarihleri arasında 31. kez sektör profesyonellerini bir araya getirme-
ye hazırlanıyor.
Fuar 30. Yılında 60 Bini Aşkın Ziyaretçiyi Ağırladı
2021 yılında 120 bin metrekarelik alanda 854 katılımcı firma ile
60.742 ziyaretçiyi bir araya getiren fuar, önemli iş bağlantılarına
sahne oldu. 138 ülkeden 8.971, Türkiye’nin dört bir yanından
51.771 ziyaretçiyi, Rusya’dan Ortadoğu ve Afrika’ya uzanan geniş
bir coğrafyayı temsil eden 39 ülkeden 900’ün üzerinde alım heye-
tini ağırlayarak katılımcı ve ziyaretçilerinden tam not aldı.  

Fuar Katılımcı ve Ziyaretçilerin Beklentilerini Fazlası İle Karşıladı
Katılımcıların %95’inin 2022 yılında da katılımcı olarak fuarda yer-
lerini alacağını belirttiği 2021 fuarından, ziyaretçilerin %92’si memnun ayrıldı.
Katılımcılar, fuara katılma amaçları olan şirket imajını güçlendirmek, yeni ürün/hiz-
met tanıtmak, ulusal ve uluslararası pazardan müşteri kazanmak, mevcut iş bağlan-
tılarını güçlendirmek ve yeni iş bağlantıları kurmak, rekabetten geri kalmamak gibi
konularda fuarın beklentilerini fazlasıyla karşıladığını belirtti. 

Fuar Plastik Sektörünün Ticaret Noktası Olma Konumunu Sürdürdü
Fuarı ziyaret etme amaçları arasında en ön sıralarda yenilikleri görmek, yeni teda-
rikçiler bulmak ve ürün sipariş etmek olan ziyaretçilerimizin %35’i fuar esnasında
sipariş verdiğini ve %64’ü fuardan sonra sipariş vermeyi planladığını ifade etti. 

Fuar ziyaretçilerinin %21’ini karar vericiler, %16’sını üst düzey yöneticiler, %53’ünü
yöneticiler oluşturdu. Fuarda aradıkları ürün ve hizmet çeşitliliğini bulan ziyaretçilerin
%95’i fuar tekrar ziyaret etmeyi düşündüğünü belirtti.

31. Yılın Hazırlıkları Çoktan Başladı
Fuar esnasında katılımcılarından 23-26 Kasım 2022 için ön talepleri toplamaya baş-
layan fuarın satışları Mart ayında başladı. Hazırlıklarını erkenden başlatmak ve fua-
rın sunduğu fırsatlardan maksimum faydayı sağlamak isteyen eski katılımcıların yanı
sıra yeni katılımcılardan da yoğun ilgi var. 

Plast Eurasia İstanbul 2022,
Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı

Hazırlıkları Başladı
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After more than one year preperation,
Gemwell expand manufacturing in new fac-
tory which located in Jiangsu province.
Many advanced processing equipment in
workshop.

In the 5G 6G digital age, big data, cloud
computing, artificial intelligence, robot
arm...new applications, new models are
coming!
According to market requirement,  many
advanced machine such as high speed pre-
cise control taping machine,  back twist sin-
gle twisting machine etc. are designed and
manufactured in Gemwell new factory.

May Gemwell keep innovance and develop
continuously!
Base on new starting, let’s create brilliant
achivment together!

GEMWELL yeni fabrikasına taşınarak
üretim kapasitesini arttırmıştır.

Gemwell expand manufacturing 
in new factory 
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Uluslararası Cabex 2022 Fuarı 
15-17 Mart 2022 tarihleri arasında

Moskova Rusya’da gerçekleşti.
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UPCAST OY - the Finnish company and the origi-

nal developer of the upward upcasting technology

-  has appointed Janne Hosio as Managing

Director as of  the 1st of March 2022.  Janne

joined UPCAST OY already in 2001  as a young

Project Engineer, specialized in electrics and pro-

gramming. He holds an Engineering degree from

the Central Ostrobothnia University of Applied

Sciences (2001). Having been with the company

in various positions for 21 years he has shown his

capabilities for more responsibilities over the years

and has become an expert with regard to the

UPCAST® products and technology. He also

knows the markets and the customer base.

Before this new position Janne Hosio was the

Sales Director responsible for all the global sales

and marketing activities and customer relation-

ships of the company.

Janne Hosio appointed as the new
General Manager of UPCAST OY 

Finlandiya merkezli ve sürekli döküm teknolojisi-

nin orijinal geliştiricisi UPCAST OY – 1 Mart 2022

itibariyle Janne Hosio’yu  Genel Müdür olarak

atadı.  Janne UPCAST OY şirketine 2001 yılında

genç bir Proje Mühendisi olarak katılıp elektrik ve

programlama konularında uzmanlık geliştirdi.

Central Ostrobothnia University of Applied

Sciences'dan (2001) Mühendislik lisansı aldı. 21

yıl boyunca şirkette çeşitli görevlerde çalışarak

zaman içinde daha fazla sorumluluk üstlenebilme

kapasitesini göstermiş ve UPCAST® ürünleri ve

teknolojisi konusunda uzmanlık geliştirmiştir.

Pazarları ve müşteri tabanını iyi bilmektedir. Bu

görevden önce Janne Hosio şirketin bütün global

satışları, pazarlama faaliyetleri ve müşteri ilişkile-

rinden sorumlu Satış Müdürüydü.

Janne Hosio UPCAST OY’un 
yeni Genel Müdürü olarak atandı

Janne Hosio
Genel Müdür / General Manager
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