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Nihayet!

Pozitif Enerji Zamanı
Siz bu yazıyı okurken seçimler geride kalmış olacak. Nihayet!

Nurşah SUNAY

Genel Yayın Yönetmeni

Kendimi de işin içine dahil ederek iş dünyasında kemikleşmiş bir halet-i ruhiyeyi ifade etmek, eleştirmek
isterim. Malesef çoğunlukla, demoralize olmak üzere
programlanmış robotlar gibi davranıyoruz.
Alacağımız kararlardan atacağımız adımlara, süren
projelerden yeni yatırımlara hatta en ufak bir satınalma sürecine kadar hemen her konuda, endişeli bir
ruh hali ve titrek davranışlar sergiliyoruz.
Özellikle son altı ayda; “Seçimler geçsin, ....... .......” şeklinde ikinci kısmı değişebilen ama ilk kısmında bu
ifadeyle başlayan kaç cümle duyduğunuzu, lütfen
birkaç dakikalığına düşünün.
Dahası sorun seçimlerde de değil bence. O geçtikten sonra Ramazan ayına merhaba diyeceğiz. Sonrası bayram.. Ardından okullar kapanıyor, tatil dönemi..
Hemen sonra kurban bayramı var.
Eeee? Sene de bitti zaten.
Aslında temas etmek istediğim konu; tüm bu süreçlerde, ülkenin iç dinamikleri gereği oluşan yatay tabloyu gereksiz bir şirinlikte sunmak değil.
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Mütemadiyen tüm sektörü bir araya toplayıp
“Hadi artık, işimize bakalım” demek istediğim,
bu siyas(iş) dönemi geride bıraktığımız için, çok
sevindiğimi söylemeden geçemeyeceğim.

Ya da böyle dönemlerde dikkatle kullanılan finans
bütçelerine dair, makul olmayan bir rahatlama içinde
olunmasını salık vermiyorum.
Ama kabul edelim; bu tip dönemlerde her birimizde,
olması gerekenin tam aksi yönünde, kumdan kaleler
gibi yıkılmaya hazır bir psikolojik çöküşün izleri gözleniyor. Bunu ilişkide bulunduğumuz paydaşlarımıza
yansıttığımızda ise (aslında bunu istemesek de) sinerjik bir demoralizasyona sebep oluyor ve sorunu
farkında olmadan daha da büyütüp içinden çıkılamaz
bir hale getiriyoruz.
Oysa yönettiği işletmenin lideri ve sorumlusu olan
yöneticiler de görülen en ufak zaafiyet, son personele kadar yansıyacak, işletmeye ve marka değerine
herşey bittiğinde onarılamaz biçimde hasar vermiş
olacak.
Öyleyse koşullar ne olursa olsun; pozitif enerji yaymaktan, olumlulamaktan ve daha çok çalışmaktan
vazgeçmeyelim. Hep birlikte daha çok çalışıp, umutla baktığımızda daha çok kazanacağız, muhakkak..
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

YAZARLAR

Aydınlatma
Otomasyonu
Aydınlatma Otomasyonu, akıllı binaların temel bileşenidir. Ana mantığında tasarruf etmek yatan bu sistemlerde, teknoloji ve konfor
miks edilmiştir.

Ahmet SOYLU

Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü
Aydınlatma otomasyonunda, doğru seçilmiş armatür ve otomasyon sistemiyle, evlerde; konfor + enerji
tasarrufu, işletmelerdeyse; tasarruf + konfor şeklinde
öncelik belirlemek doğru olacaktır.
Etkin bir aydınlatma kontrol sistemi, önemli ölçüde
enerji tasarrufu sağlar. Çeşitli kontrol metotları ile size
esnek ve her ortama uygun, enerjinin gereksiz kullanımını önleyen çözümler sunar.

Aydınlatma otomasyon sistemlerinin en güzel tarafı da sonuçları net ölçülebilmekte ve kesin sonuçlar
elde edilebilir olmasıdır.
Özellikle yeni inşa edilen binalarda mimari projeyi çizen, yeni ve teknolojik aydınlatma armatür bilgisine
ve otomasyonda en son sistemlere hakim tasarımcı-

Günümüzün en popüler konularından “Yeşil Bina”ların temel taşlarından biri olarak, aydınlatma otomasyonunu gösterebiliriz. Yapılan araştırmalara göre;
ofislerdeki elektrik sarfiyatının %20’sini, aydınlatma
sistemleri tarafından harcanan enerji oluşturmaktadır.
Verimli LED armatürler ve aydınlatma kontrolü ile sunulan aydınlatma çözümleri sayesinde %75’e varan
enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.
Bir aydınlatma sistemi size bir alanı herhangi bir atmosfere uyarlayabilecek dönüşüm gücünü verir.
Hemen hemen akla gelebilecek tüm alanlar geliştirilebilir; oteller, mağazalar, galeriler, stadyumlar, müzeler, balo ve konferans salonları, hastaneler, AVM’ler,
okullar, kütüphaneler, kamu binaları, ticari binalar, iş
merkezleri, konutlar gibi..
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lar, bina sahip veya kullanıcılarına büyük hizmet sağlamış olacaktır.
İşletmelerin aydınlatma otomasyon sistemlerini tercihinde;
Enerji Tasarrufu, Konfor, Yerel ve merkezi yönetimlerin enerji verimliliğine yönelik yasal yönlendirmeleri
(Enerji Verimliliği Kanunu), Yeşil bina imajının olumlu
etkisi ve diğer etmenler rol almaktadır.

>>>

YAZARLAR

Basit bir anlatım ile; Aydınlatma Otomasyonu bileşenlerini 4 başlıkta sıralayabiliriz:
1) Otomasyonu Kontrol eden Cihazlar, sistemin beyni.
2) Otomasyonun uygulandığı alanda kullanılan algılayıcılar/kullanıcı ara yüzleri
3) Otomasyon ile kontrol edilen armatürler,
4) Tüm bu sitemleri takip, kontrol ve ölçümleme vb.
süreçleri yöneten bilgisayar üzerinden merkezi izleme programı.
Binalara yönelik aydınlatma otomasyonun genel
uygulama şekline bakacak olursak:
Kapalı mekan ve koridorlarda harekete bağlı olarak
aktif olan ve sadece gün ışığı seviyesi yetersiz olduğunda aydınlatmaları devreye alan hareket dedektörleri (Switch sensörler) kullanılabilir.
Açık ofislerde, gün ışığına duyarlı sensörler kullanılarak, gün ışığının yeterli olduğu anlarda armatürler
dimlenerek veya kapatılarak gereksiz yere enerji tüketimi önlenir.
Aynı zamanda yaygın dimleme teknikleri (DALI, 1-10V,
LE, TE, vb.) kullanılarak çalışanların konfor düzeyi ve
yaptıkları işlere özel olarak; farklı ortamlar için farklı
aydınlanma seviyeleri belirlenebilir.
Otopark, yangın merdiveni ve hizmet alanlarında; dış
ortam koşullarına uygun hareket dedektörleri kullanılarak, hareket algılandığı anda, önceden belirlenen
bölgelerdeki aydınlatmaların devreye girmesi sağlanabilir.
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Özellikle otopark uygulamalarında, güvenlik açısından, hareket olmadığı anlarda dahi aydınlatmanın
belirli bir düzeyde (örneğin %10) tutulması ve araç geçişi olduğunda %100 seviyesine çıkması sağlanabilir.
Enerji kaynaklarının git gide azaldığı ve her alanda
verimliliğinin ön plana çıktığı günümüz dünyasında,
binalarımızı doğru ürün ve çözümler ile daha “akıllı”,
daha “verimli” ve daha “konforlu” hale getirmek kritik
bir noktadır.
Doğru markaların ürünlerinin tercih edilmesiyle; Aydınlatma Armatürleri, Kontrol Sistemleri ve Bina Yönetim Uygulamaları sayesinde, doğru ve kaliteli aydınlatma sağlanırken; binanızdaki diğer mekanik/
elektriksel sistemleri tek bir merkezden yönetebilir,
izleyebilir, enerji tasarrufu sağlayabilir ve daha eğlenceli bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz.
Mimari aydınlatma kontrolü konusundaki Dynalite
çözümler, başka bir tamamlayıcı unsura gerek bırakmayacak düzeydedir.
Basit bir preset görüntüden, karmaşık entegrasyonlara kadar dünyanın önde gelen başta otel grupları
gibi bir çok alanda ilk tercihi olan uluslararası markalar ve sistemleri ülkemizde mevcuttur.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle...

YAZARLAR

Başarıda Yükselen Değer;

Hepimiz Birimiz,
Birimiz Hepimiz İçin

Kadri DEMİR

Yoğun iş temposu şirketlerde çalışan farklı
kuşakların uyumu konusunda insan kaynakları sürecini zorlayacak öncelikli konuların
başın da gelir.
İş düzeninde X ve Y kuşağında ki farklı yöntemler verimliliği düşürdüğü gibi beraberinde sonuç odaklı çalışmaktan firmayı
uzaklaştırır ve çözümlenecek sorunlarda kısırdöngüye neden olur.

Poldy İnsan Kaynakları Yazılım A.Ş. Genel Müdürü

Tüm bu farklılıkların minimize edilmesi, çalışan bireyler arasındaki farkları göz önünde bulundurarak
onları motive edecek unsurları doğru analiz edip bu
süreci yönetecek unsurları keşfedip uygulaması bir
önceki iş verimliliğini raporlayıp yönetime sunması
İnsan Kaynaklarının şirketteki stratejik ortak bilincini
güçlendirip tüm çalışanlara bunu hissettirmeli ve farkındalık yaratmak öncelikli görevdir.
Çalışanlar için yüksek motivasyon gösterebilecekleri
bir çalışma ortamı nitelikli çalışanların firmada tutulabilmesi için önemli bir faktör olacaktır.
Çalışan bu farklı yöntemlerle hem kendini firma işleyişinde etkin hem de yaptığı işlerin şirket bünyesinde
farklılık yarattığı görüp çalışmaya aynı şevkle devam
etmesini sağlar.
Aslında olan gün içinde bir sistemin değişmez dişlisi
ve oyunun bir parçası olmaktır ve bu olumlu yaklaşım
kişinin önce kendisine sonrasında da etrafındakilere
yansıyacaktır.
Çalışanların memnun olması daha üretken ve işe katılımlarını artıracaktır. Şirket olarak çalışanları daha
kolay yönetmenize yardımcı olacak, çalışan memnuniyetinizi arttıracak başlıkları aşağıda sıralayabiliriz.
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Çalışanlardan Geri Bildirim Almak
Çalışan bağlılığının ve memnuniyetinin belli dönemlerde ölçülmesi çalışanlarınıza ait önerilerin toplanması şirketiniz yapmayı planladığı etkinlikler hakkında önemli veriler sunacaktır.
Yapılacak tek şey bu değerli geri bildirimleri doğru
analiz ederek ortak paydada keyif alınacak takım ruhunu geliştirecek etkinliklerin önünü açmaktır buna
fırsat vermektir.
Bu veriler doğrultusunda yapılan etkinliklere katılımın
yüksekliği ve sonrasında çalışma ortamında meydana gelen esenlik ve huzur birebir iş yapış şekline ve
anlaşmaya uyuma etkisi kısa zamanda kendini gösterecektir.
Unutmayalım ki firmalarda tek motivasyon ücret yönetimi değildir.
Çalışan devam durumunun ölçülmesi
Bir çalışanın başarılı olarak işinize katkı sağlaması ve
verimli olması için birinci şart fiziki olarak şirket içinde (ofis ortamında) bulunmaları gerektirir.Fiziki olarak
eş zamanlı tüm çalışanların firmada olması o şirkette
adalet ve aidiyet duygusunu yöneten önemli bir unsurdur.

>>>
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İşinize inanan birinin kurumunuzun büyümesine yardımcı olma olasılığı çok daha yüksektir. Sonuçta; bir
çalışan işe başladığında, iş başvuruları esnasında kişiye anlatılan şirket kültürünün işinizin verimliliği ve
temeli konusunda nasıl etkin bir rol oynadığını iş başı
yapan çalışanın şirkete bu kıymetler ölçüsünde değer vererek katma değer sağlayacağı bilincine varmasında önemli rol oynayacaktır.
Şirket kültürü aynı dili konuşmaktır ve firmaya hem
müşteri hem çalışan bazında gerçek bir değer katar..
Çalışan Devir Hızı Oranının Ölçülmesi

Ciddi sağlık problemlerine bağlı olarak yapılan devamsızlıklar kişinin yokluğunu bir kenara bırakarak, bir
çalışanın işine olan bağlılığı bu kişinin işe olan katkısını ölçmede karar vermek için önemli rol oynayacaktır.
Hastalık ve bunun gibi farklı sebeplerle devamsızlık
oluşturan çalışanın üreteceği mazeret listesi kabarık
olacaktır ve diğer çalışanları olumsuz etkileyecektir.

Çalışan devir hızı oranını bulmak için giren ve çıkan
çalışanlarınızın sayısını ölçmeniz gerekecektir. Ayrıca
muhtemelen şirkette kalmasını isteyeceğiniz bazı insanlar olacaktır. Yeni çalışanlarınız, mevcut çalışanlarınıza yeni açılımlar ve yeni beceriler getirebilir. Çalışan devir hızı oranı çalışanın pozisyonuna ve sektöre
göre değişiklik gösterecektir. Yapılacak olan analizler,
kararların alınmasında önemli rol oynayacaktır.
Dönemsel olarak “çalışanların yüzde kaçı şirkette
kaldı? ve işten ayrılanların işten çıkış nedenleri nelerdir?” sorularına cevap aranmalıdır.
Kişisel Gelişimin Teşvik Edilmesi

Bunu ölçmek ve bu ölçümleri ilgili personelle paylaşarak belli bir zaman sürecinde problemi sahiplenmesini sağlamak ve hastalığı gelmeden önlemek
yine İnsan Kaynaklarının personel sağlık sürecine
kıymet verip lisanı münasip bir dille personele sağlık konusunda farkındalık yaratması ve ofis ortamına
kattığı olumsuz sürecin bilincine vardırıp buna göre
tedbirler aldırmasını sağlamaktır.

Yapılan araştırmalarda kişilerin iş değiştirmelerinde ki
en sık görülen sebeplerden biri , çalışanlara mevcut
işlerinde yeni fırsatların sunulmamasıdır.

Diğer çalışanlarda İnsan Kaynaklarının bu çabasını
taktir ederek yine adaletli bir ortamda çalışmanın verdiği rahatlık ve aidiyet duygusu ile verimli çalışmaya
ve üretmeye devam edecektir…

Çalışanlarımıza “Mevcut işinizde gelişme fırsatlarını
nasıl değerlendirirsiniz?” sorusunun cevabını içerecek kişisel gelişim planlamaları yapmalısınız.

Şirket Kültürüne Adaptasyon
Her bir şirketin kendine ait bir kültürü vardır. Bu kültür
günün koşullarına göre zamanla değişebilir. İşe alım
sırasında sorulacak “Kişisel iş etiği ve değerleriniz bizim temel değerlerimizle ne kadar uyumluluk gözetmektedir?” sorusunun cevabı adayın şirketin kültürel
ve çalışma etiğini uyumunu öğrenmek için anlamlı
olacaktır.
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Bu fırsatlar çalışanlara yeni beceriler edinme, yeni bilgi edinme, vb. şeylerin sunulması olarak görülebilir.
Bununla birlikte şirketinizdeki yetenekleri keşfetmek
ve bunları yönetecek sistemlerin kurgulanması gerekecektir.

Potansiyeli yüksek ve yetenekli çalışanları takip edilmelidir. Yine benzer şekilde mevcut çalışanları elde
tutmak için çalışanların kişisel gelişimine yönelik eğitimler ve aktiviteler planlanmalıdır.
Sonuç olarak işimizi ölçmemizde en büyük katkıyı
sağlayacak çalışanlar hakkındaki tüm geri bildirimlerdir.
Ölçemediğiniz işi yönetemezsiniz.

YAZARLAR

Yangın
Doğal Afet midir?
Yangını; neredeyse doğadaki tüm maddelerde yaşanabilecek, çevresine tehlike sınırını
aşarak ısı yayan kontrolsüz yanmalar olarak
tarif edebiliriz.

Evren YURTTAŞ

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı
ELYAK Derneği Genel Başkanı

Doğadaki tüm maddeler yanma ısısına eriştiklerinde
yangın gerçekleşebilir. Bunun için yangın üçgeni adı
verilen yanıcı madde, yakıcı madde ve ateşleme kaynağı veya tutuşma ısısının bir araya gelmesi şarttır.

Peki yangın hadisesinin sebepleri araştırıldığında karşımıza çıkan; bilgisizlik, tedbirsizlik, ihmal, dikkatsizlik,
çeşitli kazalar, sıçrama, sabotaj, sigara, elekt-rik gibi
sebeplerden hangisi doğal afettir? Tabi ki hiçbiri.

Yakıcı madde ile ateşleme kaynağı veya tutuşma
ısısı başlangıçta aynı gibi düşünülse de yakıcı madde, yangının sürmesi için gerekli olan oksijeni ifade
ederken, ateşleme kaynağı veya tutuşma ısısına birçok şey sebep olabilmektedir. Peki yangın doğal afet
midir?

O zaman geriye sadece doğa olayları olarak tarif edilen yıldırım, güneş ışınlarının cam gibi malzemeleri mercek olarak görüp tutuşturma oluşturması gibi
olaylar kalmaktadır. Genel bir mantıkla ormanda veya
herhangi bir yerde cam kırıkları bırakmak doğal bir
olay değildir, ve direk elenebilir.

Ders kitaplarından, ansiklopedilere, hatta Wikipedia’ya kadar birçok yerde yangın doğal afet statüsünde değerlendirilmekte olup, özellikle yıldırım konusu
bu fikri kabul ettirenlerin genel sığınağı haline dönüşmüş durumdadır.

Gelelim yıldırım hadisesine; yıldırım hadisesi detaylı
incelendiğinde bulutlar ile toprak arasında çift yönlü bir elektron akışı olduğu gözlemlenecektir. Toprak
nötr olduğundan, bulut negatif yüklü ise toprağa negatif yüklerini boşaltacak, pozitif yüklü ise topraktan
negatif yükler çekerek nötr olmaya çalışacaktır.

Bir hadisenin doğal afet statüsünde değerlendirilebilmesi için, onun karşı konulamaz bir güç tarafından,
bizim inancımıza göre Allah tarafından gönderilmesi
ve karşısında sadece sınırlı tedbirlerin alınabilir olması gerekir.
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Pozitif yükler hareket etmediği için de bilinenin aksine yıldırım olayında elektron hareketi topraktan buluta da olabilir, buluttan toprağa da.

>>>

YAZARLAR

Peki bu elektron akışı doğa olayı olmasına rağmen
neden yangın çıkarır, veya ne zaman yangın çıkarır ki
bu yangın doğal afet statüsünde kabul edilebilsin.

olduğu ormanlara yılda düşen milyar sayısındaki yangın sonrasında Dünya’da orman kalmazdı. Kısacası
“yangın doğal afet değildir”.

Yıldırım olayı yaşandığı yerde adeta bir silahtan çıkan
kurşunun hareketi gibi bir olay yaşanmaktadır. Eğer
kurşun yakıt dolu bir tankere sıkılırsa elbette yangın
çıkar, ama bir ağaca sıkılırsa hiçbir şey olmaz.

Özellikle elektrik kaynaklı yangınların son 10 yılda
%78 oranında artış göstermesi bize ELYAK Derneği
olarak bilinçlendirme anlamında daha çok çalışmamız gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Önlenemeyecek yangın yoktur, yeter ki doğru tedbir alınsın diyor,
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Yani internette dolaşan ağaca vuran yıldırımın yangın
çıkarması, ancak ağacın tiner vb. aşırı yanıcı madde
ile kaplanmasıyla oluşabilir ki bu da doğal bir olay
değildir.
Son olarak şunu söylemek istiyorum; eğer yıldırım
doğal bir yangın kaynağı olsaydı, en çok iletişimde
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Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle...

YAZARLAR

Farklılaş ve
Mavi Okyanusların

Tadını Çıkart!

Alişan ÇAPAN

Günsan Pazarlama Direktörü
Ticaret bugün daha az engelle karşı karşıya kaldığından, rekabetin çok daha arttığını gözlemliyoruz. Dahası, yeni pazar payı kazanmanın, firmalar arasındaki
rekabeti daha acımasız kılan şaşırtıcı çabaları gerektirdiği de açık bir gerçek.
Bu nedenle, liberal ekonomi ve küreselleşme düzeyinin artması gibi sebeplerle, sektörlere yeni firmaların
girmesi ve yüksek kar oranlarının sürdürülebilir olması mümkün değil.
Dev şirketlerin bulunduğu bir sektöre adım atmak,
yatırım yapmak bu durumda bir çok riski de beraberinde getiriyor.
Bu noktada, Mavi Okyanus Stratejisi fikri, çözüm olarak yaratılan dikkate değer bir yaklaşım çünkü strateji,
her bir firmanın sadece bu firmanın faaliyet gösterdiği
ve rekabeti ortadan kaldırdığı bir pazar yaratması gerektiğini savunuyor.
Renee Mauborgne, Mavi Okyanus Stratejileri kitabını,
W. Chan Kim’le birlikte hazırlamış. Yazarlar, herkesin
birbiriyle kıyasıya yarıştığı rekabet dünyasını kana
bulanmış kızıl bir okyanusa benzeterek, incelediği
şirketlerin kendilerine özel alanlara yarattıklarını fark
ederek, bu yaklaşımı “mavi okyanus stratejisi” olarak
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Her şeyin çok hızlı ve kökten değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Teknoloji gün geçtikçe gelişiyor
ve birçok firma maliyetlerini düşürmek, daha
fazla müşteriye ulaşmak, satış hacmini ve kar
seviyelerini yükseltmek için teknolojideki gelişmelerden yararlanıyor. Ayrıca, küreselleşmenin
de yardımıyla, firmalar yeni pazarlara ve yeni
müşterilere serbestçe ulaşabiliyor
adlandırmışlar. Kızıl okyanus rakiplerimiz olarak tanımlanabilecek büyük balıklarla doludur, kana bulanmıştır ve tutunabilmek, diğer köpek balıkları tarafından parçalanmamak çok küçük bir ihtimaldir.
Piyasada tutunmak isteyen bir firmanın amacı mavi
okyanusu bulmaktır. Yani henüz ulaşılmayan müşteri
kitlesine ulaşmak ve onlara hizmet götürmek.
Mauborgne ve Kim, 1880-2000 yılları arasında faaliyet göstermiş olan, 30 farklı sektörden 150 şirketi incelemişler.
Bu şirketlerin ortak paydalarını arayarak, başarının
formülünü tanımlamaya çalışmışlar. Ortaya çıkan
tabloya göre, mavi okyanus için, maliyetlerin bir kısmını tümüyle ortadan kaldırırken, öte yandan müşteri
için özel bir değer oluşturmak gerekiyor.
Mevcut rekabet ortamında herkes aynı segmentin
içinde yarışıyor, benzer talepler doğrultusunda üretim yapıyor ve ağırlıklı olarak, fiyat bazında ayrışmaya
uğraşıyor.
Mavi okyanus şirketleriyse, daha önce düşünülmemiş bir alan buluyor ve talebi kendileri yaratıyorlar.
Farklılaşırken, maliyetleri düşük tutmaya özen gösteriyorlar.

>>>

YAZARLAR

Temel olarak Mavi Okyanus Stratejisi şirketlerin rakipleri alt etmek için çaba sarfetmek yerine, rekabetin
olmadığı alanlarda optimum değer/maliyet noktasına ulaşıp bu alanda mükemmelleşmesini ve ürün/
hizmet yaşam evresinin ilk üç döneminde karlı satışlar yapıp yeni yarattıkları alanlarda başarıya koşmalarını önerir.
Birçok şirket bu alanları keşfettiğinde ve benzer iş
modellerini taklit ettiğinde yaşam evresinin üçüncü
evresi çoktan başlamıştır. Düşük karlılık ve yüksek
rekabet içerisinde mavi okyanusun kırmızıya dönüşü
gerçekleşir.
Bu süreç içerisinde mavi okyanus stratejisini benimseyen firmalar çoktan yatırım maliyetlerini karşılamış
sektörden veya bu alandan çıkmaya başka bir deyişle
düşük karlarla faaliyet göstermeye hazır durumdadırlar.
Örnek vermek gerekirse oldukça eski, yüksek yatırımlar gerektiren ve olgun bir sektör olan hava taşımacılığı sektöründe dev firmalar arasındaki rekabet
yirmi yıl önce tam bir kızıl okyanus senaryosuydu.
Ancak yeni oyuncular lider firmaların ulaşamadığı
daha düşük gelirli müşteri kitlelerini hedef alarak,
daha ekonomik hava alanlarına ve farklı destinasyonlara seferler koyarak, yemek ve ekstra valiz hakkı gibi
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hizmetleri isteğe bağlı ücretli yaparak, uçuş konforunu optimum noktaya çekmek suretiyle fiyat rekabetini ön plana çıkartmış ve böylelikle kendi alanlarında
çığır açmışlardır.
Bu strateji dünyanın bir çok ülkesinde ufak-orta ölçekli hava yolları tarafından benimsenmiş ve başarılı
uygulamaları ülkemizde de gerçekleşmiştir.
İçlerinde Ikea, Ebay, Cirque De Soleil ve Apple gibi
global örnekler ve Tbox, B-fit, BİM, Anadolu Ateşi
(Sultans of The Dance) ‘nin de bulunduğu yerli markalar, Mavi Okyanus Stratejisi’ni başarıyla uygulayan
markalardan birkaçıdır.
Sizlere bu kitabı alıp, markaların başarı hikayelerini
mutlaka okumanızı tavsiye ediyor ve yazımı küçük bir
soru ile bitirmek istiyorum:
“Mavi okyanusta mı yüzmek istersiniz, kırmızı okyanusta mı?”
Yeni pazarlar oluşturmak ve var olan pazarları yeniden tasarlamak için sınırların dışına çıkarak, mavi okyanuslara doğru yelken açmaktan çekinmeyin.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle.

YAZARLAR

Başarılı İnsanlarda ve

İşletmelerde
Verimlilik Sırları

Yılmaz CAYMAZ

Opaş Pako Şalter Genel Koordinatörü

Sektör dostlarım merhaba,
Bu aydan itibaren ilginizi çekeceğiniz bir yazı
dizine başlıyorum. Bu yazı dizimizde başarılı denilen işletmelerin ve insanların başarı sırlarının altında nelerin olduğu, bu sırları
uygulama tekniklerini görecek ve kendinizde
ve işletmelerinizde uyguladığınızda sürdürülebilir verimliliği nasıl arttırılacağını görmüş
olacaksınız.

Bu yazımda duymuşsunuzdur; başarının 10 basamağı, beş adımda başarının sırları, bilmem kaç adımda
başarı gibi renkli süslü başlıklardan bahsetmeye
ceğim. Biliyorsunuz en zor olan başarının korunması
ve sürdürülebilir olmasıdır.

rarların alınabilineceğini ve en önemlisi bunları nasıl
başarıya götürecek yollardan, kurallardan prensiplerden ve ilkelerden yola çıkarak yapılabileceğimizi anlatarak sahip olduğum bilgileri paylaşmak
istedim.

İlkokul çağlarından itibaren matematik hayatımıza
girmiş her ne kadar kimilerimiz için matematik zor,
benim işime ne yarar gibi sözler ettiğimiz bir aşikar
durum olmuştur.

Verimlilik Sırrı: Pareto Yasası

Hayatımızın her anında gerek sosyal gerek iktisadi
ve gerekse iş hayatımızda matematik ne kadar
önemli bir bilim olduğu, bunun sonucu başarımızda
ne kadar önemli yeri olduğunu hep birlikte anlamış olacağız.
Ev ekonomisi başta olmak üzere işletmelerde konumuz itibariyle verimlilikten söz edeceğiz ve bunun yaşantımızda ve geleceğimizi teminat altına
alırken faydalarını; işletmelerde planlamayı, analiz
yapmayı büyümede doğru kararları nasıl almamız
gerektiğini, bunu nasıl yapacağımızı, hangi yöntemleri uygulayacağımızı, zorlu dönemlerde nasıl ka-
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Okuyucu dostlarım içinde iktisat bilimlerinde eğitim
alanlar vardır onlar Pareto ilkelerini eğitim süreçlerinde mutlaka öğrenmişlerdir fakat bu ilkeler iş yaşantımızda bizim için çok mu önemli ne kadar önemli?
sorusunu her zaman kendilerine sormuşlardır diye
düşünüyorum.
Fakat dostlarım gerçekten önemsemediğimiz bazı
bilgilerin yaşantımız içinde ne kadar önemli olduğunu, öğrendiklerimizi uyguladığımızda birkez daha
görmüş oluruz.
Pareto nedir adı nereden geliyor şimdi birlikte öğrenmeye çalışalım. Vilfredo Damaso Pareto, bir İtalyan
iktisatçı ve sosyologtur. Pareto 1848 yılında Paris’te
Cenova’lı soylu bir aileye mensup olarak doğmuştur.

>>>
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Babasının İtalya’dan o dönemdeki başarısız bir suikast sonucu kaçarak geldiği ve kendisinin de doğduğu Fransa’dan 11 yaşındayken tekrar İtalya’ya dönmüş
ve eğitim hayatına burada devam etmiştir.
Mühendislik eğitimi sonrası 26 yaşlarında bir demir
üretim tesisinde yöneticilik yapan Pareto, dönemi
içinde ekonomi alanında araştırmalar, toplumsal sorunlar ve ekonomi ile ilgili yazılar yazmaya devam etmiş ve konferanslar vererek hayatını kazanıyordu.
1891 yılında Fransız ekonomist Leon Walras ile tanışır
ve Lozan Üniversitesi’ndeki kürsüyü devralır ve iktisadi çalışmalara bundan sonra daha yoğun şekilde
devam eder.
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1897 yılına gelindiğin de hepimizin etkilendiği Pareto ilkeleri ile ilgili çalışmaları, sonuçlarını, yöntemleri
anlatmaya başlayacaktır. Fakat bu ilkelerin dünyada bilinmesini ve uygulanmasını göremeyecek olup
1923’te ölür.
Evet dostlarım gelecek sayıdaki yazımda ölümünden
sonraki dönemleri ele alacağız ve tekniklerden söz
edeceğiz.
Bu ilkeleri derinlemesine anlatacak ve hayatımızda ve en önemlisi işletmelerimizde bunun ne kadar
önemli olduğunu göreceksiniz.
Görüşmek üzere esen kalın

YAZARLAR

2019 Yılının İlk
Perakende Satış Verileri
Bize Ne Mesaj Veriyor?

Hikmet BAYDAR

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak 2019 ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Söz konusu
verilere göre; Takvim etkilerinden arındırılmış
sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019
yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre %6,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve
tütün satışları %2,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %10,3, otomotiv yakıtı satışları
%2,8 azaldı.

Ekonomist / CEO 3.Göz Danışmanlık

Bu durum yurtiçi piyasanın durumunu çok net bir şekilde açıklamaktadır. Yurtiçi üretici endeksinin yüksek
olduğu bir dönemde, yani maliyetlerde hızla artış yaşanan bir dönemde sabit fiyatlarla perakende satışlarda bir düşüş varsa bu ciddi bir sorunu haber veriyor
demektir.
Takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacmi yıllık değişim oranı, Ocak 2019 (2015=100)
korumaya çalışmaktadır. Rakamların negatif olması
ise perakende satışlarda daralmanın devam ettiğini
bize göstermektedir.
Sabit fiyatlarla azalan satışlar, maliyet artışı nedeniyle yapılan zamlardan dolayı sizlerde ciro artışı varmış
gibi görünse de gerçekte miktar bazında perakende
satışlarda düşüş olma ihtimali fazladır.
Yukarıdaki grafikten de görüleceği üzere yıllık bazda perakende satış endeks verisi Ocak 2018 ayından
beri dalgalanarak düşüş göstermiştir. 2018 Ekim ayından beri ise bir yukarı bir aşağı yaparak mevcut yerini
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Son söz; Verilerinizi sadece tutar şeklinde değil, miktar bazında da takip etmelisiniz. Sağlıklı veriler yoksa,
yeterli veriler bulunmuyorsa verilecek kararlar da o
kadar isabetli olmaz.
Saygılarımla,

YAZARLAR

Yıl Sonu İşlemleri
Bölüm-1
Bilindiği üzere şirketler yıllık kazançlarını 1 Nisan
– 25 Nisan arası Kurumlar Vergisi Beyannamesi
aracılığı ile beyan etmeleri gerekmektedir. Ancak,
yıllık beyannamede sunulması gereken bilanço
ve kar/zarar tablosunun hazırlık öncesi tadili konusunda hassasiyet gösterilmesi ve dikkat edilmesi gereken durumlar söz konusudur. Bu yazımda, hatırlatma niteliğindeki konulara değinmeye
çalışacağım

Savaş KONCA

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kasa, Çek ve Banka Hesapları Kontrolü

Cari Hesaplar

10’ar günlük yevmiye kaydı yapan işletmelerde tarih
kaydının sehven yanlış girilmesi sebebi ile kasa hesabının ters bakiye vermesine neden olunabilir. Süresi
içerisinde yevmiye defterinize aktarılması gereken
kayıtlarınızda kasa hesabınızın sehven alacak bakiyesi vermesi olası bir inceleme esnasında tespit edilirse
usulsüzlük cezasına muhatap kalacağınız anlamına
gelecektir.

Bilindiği üzere 120 Alıcılar borç bakiyesi ve 320 satıcılar alacak bakiyesi şeklinde devrolmalıdır. Ancak,
avans niteliğinde alınan veya ödenen bedeller olabilmektedir. Yıl sonu işlemlerinde 120 hesabın Alacak
bakiyeleri 340 hesaba , 320 hesabın borç bakiyeleri 159 hesaba aktarılmalıdır. Bu virmanın kontrolünü
yapmanızı öneririm.

Banka bakiyeleriniz son bir kez hesap ekstresinden
kontrol etmenizi ve var ise döviz bankalarınıza kur
değerlemesi yapılıp yapılmadığını kontrol etmenizi
öneririm.
Çoğu zaman yanlış hesaba kayıt edilmesi veya karşılıksız çeklerin ilgili cari hesaba iade kaydı yapılmaması sebebiyle portföyde ki çekler hesabı sonraki yıla
yanlış bakiye şeklinde devrolmaktadır.
En basit kontrol şekli, bulunduğunuz yılı takip eden
yıla devrolan çekleri toplamak ve fark var ise farkın
sebebini araştırmak olacaktır.
101 hesabı 121 hesaba 103 hesabı 321 hesaba aktarmayı unutmayınız.
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Şirketin tahsil edemeyip dava konusu yaptığı yani
şüpheli duruma düşen alacakları olup olmadığını
kontrol ediniz şayet dosyası açılmış davalı alacağınız
var ise KDV dahil bedeli 654 konusu kalmayan karşılıklar hesabına işleyerek giderlerinize ekleyebilirsiniz.
Buna karşılık daha önce gider kaydı yapılan ancak sonuçlanan şüpheli alacağın bedelinin 644 hesaba gelir
kaydı şeklinde işlenip işlenmediğine dikkat ediniz.
Yurt içi dövizli alış-satış ile yurtdışı alış-satışlarınıza
ilişkin kur değerlemesi yapmayı unutmayınız. Yurtiçi
dövizli alım satımlarınızdan gelir elde etmeniz durumunda iç hesaplama yöntemi ile fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

>>>
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Stok Hesapları ve Fireler

Duran Varlıklar Ve Amortismanlar

Üretici veya alım-satım yapan işletmelerde yıl sonunda henüz tamamlanmaya ve satımı yapılamayan mal
, mamül veya ticari mallar bulunabilir ticari terim olarak biz bu malları stok ifadesi ile tanımlıyoruz.

İşletmelerin arsa, arazi bina, makine ve teçhizat, araçlar, demirbaşlar, haklar gibi aktif değerlerinin izlendiği
hesaba duran varlıklar hesabı denmektedir.

Üretici işletmelerin stok hesaplamalarında fiziki veya
üretimde kayıp firelerin olup olmadığını kontrol etmemiz gerekmektedir. Fiziki fire var ise bu firelere hurda
faturası kesildi mi? Kontrol etmeniz gerekmektedir.
Üretimde kayıp (İpin kumaşa dönmesi esnasında
veya kumaşın boyanması esnasında yaşanan kayıplar) bunlar fiziki kayıp şeklinde olmadığı için hurda
niteliği taşımaz ve fatura düzenlemeye gerek yoktur.

• Arsalardan amortisman ayrılamaz dikkat ediniz.
• Amortisman oranlarınız VUK 333 uygun mu kontrol
ediniz
• Değerlendirme yönteminizi tekrar kontrol ediniz
(eşit oran mı azalan oran mı).
• Taşıtlar hesabınızda veya demirbaş hesabınızda satılmasına rağmen hala kayıtlarınızda görülen var mı
kontrol ediniz.

Ayrıca, 150-151-152 ve 157 hesapların aktarımının
doğru yapılıp yapılmadığı. Sanayi Odası’nın sitesinden veya dilekçe ile müracaat ederek öğrenebileceğiniz sektörel fire oranlarınızı aşmış iseniz, fazla olan
bedeli kanunen kabul edilmeyen gider hesabına işleyip işlemediğinizi kontrol etmelisiniz.

• Amortismanı tamamlanan duran varlığınızı 0,01 tl iz
değeri bırakarak kapatabilirsiniz.

193 Peşin Ödenen Vergiler Hesabı

Şirketinizin sonraki yıla devir eden vergi ve Sgk prim
bakiyelerini kontrol ediniz. Şayet taksitlendirilmiş
veya yapılandırılmış vergi borcunuz var ise 368 hesaba aktarmayı unutmayınız .

Şirketin vadeli hesaplarından elde edilen faiz gelirlerinden kesilen vergiler 193 hesapta izlenmektedir.
Çoğu zaman bu hesap gözden kaçmaktadır.
Beyannameyi hazırladığınız esnada bu hesabı kontrol
ediniz ve çıkan verginizden mahsup etmeyi unutmayınız.
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• Haklar da iz değerine gerek yoktur ters kayıt ile kapatabilirsiniz.
Vergi ve SGK Prim Borçları Hesabı

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle...

YAZARLAR

Web Siteniz İçin

Backlink
(Geri Bağlantı Çeşitleri)

Backlink Çeşitleri; En değerliden en tehlikeliye kadar farklı kanallardan alınan backlinler nelerdir? Sitemiz, markamız için bize
faydaları ve zararları varmıdır?

Ekrem KARATAŞ
Yazılım Uzmanı

Bildiğimiz gibi web sitelerinin arama sonuçlarında
daha iyi sıralama almaları için yüzlerce farklı optimizasyon seçeneği vardır. Bunlar arasında yüksek öneme sahip olduğunu bildiğimiz başlıklardan bir tanesi
de backlinktir.
Backlink (Geri bağlantı) başka web siteleri, forum,
blog veya sosyal medya sitelerinizden kendi web sitenize gelen bağlantılar için kullanılan terimdir.
SEO için önemli olması ise arama motorlarının bir web
sitesinin kalitesi, içeriği, otoritesi gibi sınıflandırmalarda backlinklerden faydalanmasıdır. Daha çabuk kavrayabilmeniz için basit bir örnek vermem gerekirse;
Akşam sevgiliniz ile Taksim’de yemeğe gitmeyi planlıyorsunuz fakat nereye gitmeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. Bir kaç arkadaşınıza sordunuz ve 5 arkadaşınızdan 3’ü aynı restaurantı tavsiye etti. Bu durumda
sevgiliniz ile gideceğiniz yer %90 bu önerilen restauranttır.
İşte arama motorlarıda konuya bu şekilde bakıyor ve
bir sitenin almış olduğu backlink (öneren site) sayısı
fazlaysa onu üst sıralarda çıkarıyor... du! Du diyorum
çünkü el birliğiyle bununda içine ettik.

yazısı satın aldık, yine parayla binlerce sosyal medya
imlemesi yaptırdık, bilenler kendisi, bilmeyenler parayla binlerce hacklink satın aldı vb. gibi bir sürü şey
yaparak arama motorlarını manipüle ettik.
Tüm bu manüpülasyonlardan sonra arama motorları
ilk önce nofollow özelliğini devreye soktu ve sonun
da pagerank değerlerini ortadan kaldırdı. SEO sektörüne yeni giren bir kişiyseniz pagerank’ı duymamış
olma ihtimaliniz de yüksek.
Arama motorları daha sonrasında biz SEOcuların akıllanmadığımızı görüp backlinkleri kategorize etmeye
başladı ve sonrasında ise doğal olup olmadığını anlama yoluna gidip doğal yollar ile yapılmayan backlinkleri spam kabul edip web sitelerine ceza vermeye
başladılar…
Peki Sitemize Nasıl Backlinkler Almalıyız?
SEO için faydalı backlinkler;
Doğal Backlinkler: Sitenizin içeriğini beğenen kişiler
tarafından direk içerik sayfasına verilen doğal geri
linklerdir. Alması zordur, zaman ve sabır ister ama çok
değerlidir.

Nasıl becerdik? Çok basit, yüzlerce gereksiz blog açıp
ana siteye link verdik, para ile binlerce forum tanıtım
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Blog sitelerinden gelen backlinkler kimine göre gereksiz veya önemsiz olarak gözükebilir ama Google
için halen gerekli ve değerli bir gösterge. Farklı bloglardan sitenize verilen backlinkler SEO açısından
faydalıdır. Yalnız burada da en önemli noktayı unutmayalım alaka düzeyi!

Yerel Dizin Siteleri; Bu siteler genelde bölgesel olarak firmaların listelendiği sitelerdir ve çoğu backlink
verir. Fakat bu sitelerin backlinkleride nofollowdur
ve arama motorları tarafından dikkate alınmaz. Buralarda yayınlanmanız marka bilinirliğiniz açısından
faydalı olacaktır.

Onaylayan Backlinkler: Kendi sektörünüzde bir seminerde konuşma yaptınız veya sektörünüz ile ilgili
bir fuara katılıp stand açtınız. Bu gibi organizasyonların web sitelerinden kendi sitenize alacağınız backlinkler onaylayan backlinkler olarak adlandırılabilir.
Yerel Dizinlerden Gelen Backlinkler: Foursquare,
Yelp, Sarı Sayfalar gibi dizin sitelerinden gelen backlinkler eskisi kadar değerli olmasa bile halen önemli.
Üstelik web siteniz için iyi birer trafik kaynaklarıdır.
Sosyal Medya Sitelerinden Alacağınız Backlinkler:
Burada önemli olan sitenizin içeriği ve buna bağlı
olarak linkin geldiği sosyal medya sitesi. Örnek bir
aydınlatma firmasıysanız sizin için önemli olan Linkedin’deki varlığınız olmalı. Bir eğlence sitesiyseniz
Facebook, Instagram sizin için daha önemlidir.
Marka Bilinirliğine Faydalı Backlinkler
Sosyal Medya Sitelerinden Alacağınız Backlinler:
Facebook ve twitter gibi büyük sosyal medya sitelerinden verilen bağlantılar aslında nofollow’dur. SEO
için etkisi düşük olsada marka bilinirliği açısından
fazladır. Burada unutmamak gereken yüzlerce sosyal medya sitesi olduğudur. Buralarda yapacağınız
paylaşımlar marka/hizmet/ürün bilinirliği konusunda oldukça faydalı olacaktır.
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Yorumlara Bıraktığınız Bağlantılar: Farklı web sitelerindeki makalelere veya forum sitelerindeki paylaşımlara bıraktığınız linkler SEO açısından faydalı
değildir. Aslında nofollow özelliğinin çıkma sebebide bu gereksiz linkleri engelleyebilmektir. Yinede bu
linkler arama motorları için önemsiz olsada marka
bilinirliğiniz açısından faydalı olacaktır.
Umarım sizin için faydalı bir makale olmuştur. Bir
sonraki yazımızda görüşmek dileğiyle…

ELECTRIC

Baharın gelişiyle birlikte dekorasyonlarda
renkli tasarımlar ön plana çıkıyor. Küçük
detaylara önem vererek yaşam alanlarınızda fark yaratabilir, dekorasyonunuza
istediğiniz etkiyi verebilirsiniz. Günsan, baharın renklerini ve pozitif enerjisini evlerine taşımak isteyenlere; sarıdan, turkuaza
uzanan 13 çeşit renk alternatifiyle Eqona
serisini öneriyor

13 Farklı Renk Seçeneğine Sahip Eqona Color
Serisi ile Evinize Renk Katın
Bahar aylarında güneşin sıcaklığı içimizi ısıtmaya başlarken, evimizin atmosferini canlandırma ihtiyacı da
ağır basıyor. Kış rehavetini üzerimizden attığımız bu
dönemde, mobilya ve aksesuarlarınızda yapacağınız
küçük değişikliklerle yaşam alanlarınızın enerjisini
yükseltebilirsiniz. Yenilikçi ürünleriyle dikkat çeken
Günsan, yaşam alanlarında bahar havası estirmek isteyenlere Eqona’nın rengarenk serisini öneriyor.
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Kırmızı, turuncu, fıstık yeşili, mor, mavi, turkuaz,pembe, sarı, gri, kese kağıdı, şampanya, vişne ve siyah olmak üzere 13 farklı renk seçeneği sunan seri, bahar
aylarında dekorasyonunda değişiklik yapmak isteyenlere şık ve renkli alternatifler sunuyor. Eqona Color serisi ile siz de detaylara önem vererek evlerinizi
renklendirebilirsiniz.

ELECTRIC

1500 Kg Carrying Capacity
The Concept of Cabinet
is Changing with Estap
Cloudmax

1500 Kg Taşıma Kapasitesi

Estap Cloudmax İle Kabinet Kavramı Değişiyor
Türkiye kabinet sektöründe Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) onaylandığı ilk firma olan Estap, Ar-Ge
destekli inovasyon harikası ürünü Cloudmax dikili tip
kabinet ile sektörde devrim yaratıyor.
Altyapı kablolamasının yapıldığı ve server cihazlarının olduğu IT odalarının yanı sıra ofisler için uygun
çözümler sunan Cloudmax, 63 ve 80 performasyon
seçeneği ve 215 derece açılabilen ön-arka kapılarıyla
sıradanlığa meydan okuyor.
Estap mühendisleri tarafından altyapı kablolamasının
yapıldığı ve server cihazlarının olduğu IT odalarının
yanı sıra ofisler için tasarlanan Cloudmax dikili tip kabinet, 1500 kg taşıma kapasitesiyle kabinet kavramını
değiştiriyor.

Estap, the first company approved by the Turkish
Standards Institute (TSE) in the Turkish Cabinet sector,
is revolutionizing the sector with its Cloudmax standing
type cabinet, a wonder product of innovation with R &
D support.
Cloudmax, which offers convenient solutions for offices as well as IT rooms with infrastructure cabling and
server devices, challenges the ordinariness with its 63
and 80 performance options and front-back doors
that can be opened to 215 degrees.
Designed for IT rooms with server devices where infrastructure cabling is made by Estap engineers as well
as for offices, the Cloudmax standing cabinet is changing the cabinet concept with a capacity of 1500 kg.

63 ve 80 performasyon seçeneği ve 215 derece açılabilen ön-arka kapılarıyla sıradanlığa meydan okuyan
Cloudmax, yerleşim yapılan alanın ihtiyaçlarına göre
ön/arka, sağ/sol yüzey üzerinden kullanıcısına kolay
bir sabitleme olanağı tanıyor.

Challenges the ordinariness with its 63 and 80 performance options and 215-degree openable front-back
doors, Cloudmax, provides an easy fixing to the user
via the front/rear, right/left surface according to the
needs of the installed place.

Tek açılımlı ön kapısı, monoblok, kaynaklı, bombeli ve
yüzde 63 perforeli yapısıyla kullanıcısının hayatını kolaylaştıran Cloudmax, demonte paketleme seçeceği,
IP20 koruma seviyesi ve 1500 kg taşıma kapasitesiyle
işinizin tüm yükünü taşıdığını kanıtlıyor.

Cloudmax, with its single opening front door, monoblock, welded, curved and 63 percent perforated structure, simplifies the life of its user and proves that it
carries the whole burden of your business with its IP20
protection level and 1500 kg carrying capacity.

Cloudmax; Fan Sistemi, Dikey Kablo Düzenleyicisi, Dikey Kablo Tavası, Tekerlek/Pinyon Ayak Grubu, Sabit
ve Hareketli Raflar, Aydınlatma Modülü, Topraklama
Sürekliliği ve Zemine Sabitleme Kiti ve Dengeleme
Barası ile kullanıcısının beğenisini kazanıyor.

With its Fan System, Vertical Cable Organizer, Vertical
Cable Tray, Wheel/Pinion Foot Group, Fixed and Mobile Shelves, Lighting Module, Grounding Continuity
and Ground Fixing Kit and Balancing Bar, Cloudmax
receives the user’s appreciation.
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SECURİTY

Eaton, Minyatür Devre Kesici Üretiminde Bir Milyar Rakama Ulaştı

Bunların Hepsini Tek Bir Tesiste Üreterek!
22 Mart 2019, Eaton, 2018 yılında Schrems, Avusturya’da bulunan tesisindeki minyatür devre kesici
(MCB) üretiminde tarihsel bir dönüm noktası olan
bir milyar rakama ulaşmasını kutladı. MCB’ler her
evde veya elektriğin kullanıldığı her yerde bulunabilir.
İsimleri ve küçük boyutları itibarıyla, oynadıkları
kritik rol sık sık hafife alınsa da, MCB’ler kısa devrelere, aşırı akımlara ve bunların sebep olabileceği
tahrip edici elektrik kaynaklı yangınlara karşı bizleri ve evlerimizi koruyor.
Tahmini olarak 100 milyon evde bulunan MCB ürünüyle, Eaton dünya genelinde önde gelen MCB
üreticilerinden bir tanesidir. Böylece Eaton teknolojisi, önlenmesi mümkün yaklaşık 1000 adet
can kaybına yol açan ve her yıl Avrupa Birliği’nde
yaklaşık 6.25 milyar € konut zararına sebep olan
elektrik kaynaklı yangınların tehlikesini azaltma
konusunda önemli katkı sağlıyor.
Eaton’ın minyatür devre kesici teknolojisi geçmişten bugüne büyük yol kat etti.
Mevcut modellerin baz aldığı, bildiğimiz anlamda endüstrideki modern MCB, 1960’ların başında
Profesör Gottfried Biegelmeier önderliğinde geliştirildi. Bu teknolojinin öncüsü olarak, Biegelmeier,
aşağıdaki görselde görülebileceği üzere, 1964 yılı
itibariyle seri üretime hazır durumda olan bu cihazları kendi üzerinde test ederek, cihazların etkinliğini ve güvenliğini bizzat doğruladı.
Başlangıçtan itibaren, MCB’lerimiz güçlü rekabet karşısında dahi mükemmelliğin
merkezi olma pozisyonunu koruyabilmiş
olan Schrems’deki tesislerimizde üretildi.
Bu da; 50 yıldan fazla süredir hayat kurtaran, mevcut ürünümüzün baz aldığı, tasarımın sahibi Profesör Biegelmeier önderliğinde Schrems’te yapılan araştırma ve
geliştirme çalışmalarının yüksek kalitesinin
bir göstergesi.
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Üntel Kablo İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Onur Serhat Günan Röportajı;
Üntel Kablo Business Development Deputy Manager Onur Serhat Günan Interview;

Üntel Kablo’da
Yatırımlar Durmuyor
Investments of Üntel Kablo Do Not Cease

1

972 yılında Günan ve Ünlü ailelerinin kurduğu
Üntel Kablo’da bugün, 2.jenerasyon görev başında. Ürettiği kauçuk ve özel kablolar ile hem
Türkiye hem de dünya pazarlarında yer alan Üntel Kablo’da ailenin en genç üyesi Onur Serhat Günan
İş Geliştirme Müdür Yardımcısı olarak görev alıyor.
Serhat Günan Üntel Kablo’da on yıllık deneyime sahip bir isim. Üntel Kablo’ya dahil olduğu ilk sekiz yıl
boyunca İç Satışlar ve Özel Projeler ekibinde görev
yaptı.
Geçtiğimiz yıldan bu yana ise İş Geliştirme bölümünde; kurumsal iletişim, pazarlama stratejileri, sertifikasyon süreçlerinin takibi ve yeni pazar ve müşteri
araştırmalarına kadar birçok sorumluluğu üstlenen
bir isim olarak önümüzdeki dönem adını daha çok
duyacağız gibi görünüyor.
Bu sayımızda kendisine, Üntel Kablo’nun faaliyetlerine ilişkin bilgiler ve genel sektör değerlendirmesini
almak üzere sorularımızı yönelttik..

F

ounded in 1972 by Günan and Ünlü families,
2.generation is on duty today in Üntel Kablo,
Serhat Günan who is the youngest member of
the family serves as the Deputy Manager of
Business Development in Üntel Kablo, which takes
part in both Turkey and in the world markets with its
rubber and special cables.
Serhat Günan is a person with ten years of experience
in Üntel Kablo. During the first eight years that he was
involved in Üntel Kablo, he served in the Domestic
Sales and Special Projects team.
It seems that we are going to hear more of his name in
the next period for he takes on many responsibilities
since last year in the Business Development section
ranging from corporate communication, marketing
strategies, follow-up of certification processes and
new market and customer research
In this issue, we asked him questions in order to get
information about the activities of Üntel Kablo and
general evaluation of the sector.
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Zor bir seneyi geride bıraktık. Kur dalgalanmaları, ertelenen projeler ve iç piyasadaki durgunluk gibi koşulları göz ardı edemeyiz ama 2018 yılını, Üntel Kablo
olarak tüm bu koşullara rağmen, yılsonu hedeflerimizi yakalayarak hatta üzerine çıkarak kapattık.

Mr. Serhat, how Üntel Kablo spent the past year and
what is the level of works, can we get information?
We left behind a tough year. We can not ignore the
conditions such as exchange fluctuations, delayed
projects and recession in the domestic market, but
despite all these conditions as Üntel Kablo we have
closed 2018 as a year that we captured year-end targets and even ascended these targets.

Yurtiçinde kökleşmiş bir yapıya sahip olup, aynı zamanda ihracat odaklı bir firma olduğumuz için geçtiğimiz yıl satış bazında %60’ın üzerinde ihracat rakamını yakalamayı başardık.

Since we are an export-oriented company with a
structure that is rooted within the country, we managed to capture over 60% of the export figures on
sales basis last year.

2019 yılında da bu trendi devam ettirmek hedefiyle,
Amerika, Afrika ve Uzak Doğu gibi yeni pazarlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Geride bıraktığımız
üç ayın değerlendirmesi yaparsak, yine zor bir ticari
yıl olacağını düşünmekle beraber, daha çok çalışıp,
hedeflerimizi yakalayacağımız, başarılı bir sene yaşayacağımıza inandığımız için, ekip olarak umutlu olduğumuzu söyleyebilirim.

With the aim of continuing this trend in 2019, we continue to work on new markets such as America, Africa and the Far East. If we evaluate the three months
that we have left behind, although I believe that it will
be a difficult commercial year, I can say that we are
hopeful as a team, because we believe that we will
work harder together and achieve our goals and live
a successful year.

Üntel Kablo deyince aklıma ilk gelen spesifik ürün
grupları oluyor. Yanılıyor muyum?

Specific product groups come to my mind when I
hear of Üntel Kablo. Am I wrong?
You're right. In rubber and special cables Üntel Kablo
is an important point in the world. Üntel has always
been involved in niche markets with 47 years of production experience and our ability to produce our own
composition. Notably we have rubber-based cables
production technologies and also have PVC, polyurethane, Halogen-free production technologies. In this
way, we offer a wide range of special solutions such
as mines, railways, shipbuilding industry, offshore oil
platforms, airport runway lighting and port cranes,
etc.

Serhat bey, Üntel Kablo geçtiğimiz yılı nasıl geçirdi
ve çalışmalar hangi düzeyde, bilgi alabilir miyiz?

Haklısınız.. Kauçuk ve özel kablolarda Üntel Kablo
dünyada önemli bir noktada. 47 yıllık üretim tecrübesi
ve kendi kompoundumuzu üretebilme yeteneğimiz
ile Üntel hep niş pazarlarda yer aldı.
En başta kauçuk bazlı kablolar olmak üzere, PVC, Poliuretan, Halogen-free üretim teknolojilerine sahibiz.
Bu sayede madenler, demiryolları, gemi inşa sanayi,
offshore petrol platformları, havaalanı pist aydınlatmaları, liman vinçleri gibi bir çok alana özel çözümler
sunuyoruz.
Peki biraz da içerden bilgi alalım. Bu yıl, Üntel Kablo’nun yatırım planları var mı?
Aslında 2010 yılından bu yana Üntel Kablo’da yatırımlar aktif olarak hız kesmeden devam ediyor. 2010 yılı
sonunda üretim ve ofis alanlarımızın tümünü İstanbul
Ümraniyedeki fabrikamızdan, Dilovası’ndaki 43.000
m2 alana kurulu fabrikamıza taşıdık. Bugün yaklaşık
250 personelimizle ve son teknolojiye sahip makina
parkurumuz ve labarotuarlarımızla tek çatı altında faaliyet gösteriyoruz.
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Well, let's get some insider information. Does Üntel
Kablo have investment plans this year?
In fact, since 2010, the investments in Üntel Kablo
have been continuing actively without slowing down.
At the end of 2010, we moved all of our production and
office areas from our factory in Ümraniye, Istanbul to
our factory in Dilovasi, which was established on an
area of 43.000 M2. Today, we are operating under a
single roof with approximately 250 employees and our
state-of-the-art machinery park and laboratory.

ıntervıew

Yıl sonu itibari ile de yeni yatırımlarımızla birlikte fabrika inşaatımızın 2.etabını başlatmayı planlıyoruz.
Bununla beraber en önemli başlıklarından biri daima
sertifikasyon çalışmaları oldu. Uluslararası tip onay
belgelerimiz ve tescillerimiz, bize iç piyasa rekabetinde avantaj, dış pazarda ise bir dünya markası olma
yolunda ciddi bir başarı sağlıyor.
Paydaşlarınızın size çok bağlı olduğuna tanık oluyoruz. Iç pazar gücünüze katkı sağlayan etkenlerden biri de bu olabilir mi?
Kesinlikle.. Paydaşlarımız yani hem müşterilerimiz
hem tedarikçilerimiz hatta dostlarımız diyebiliriz, bize,
biz de onlara çok önem ve değer veriyoruz.

As of the end of the year, we plan to start the second
phase of our factory construction with our new investments.
However, one of the most important topics has always
been certification studies. Our international type approval certificates and registrations provide us advantage in domestic market competition and a serious success in becoming a global brand in the foreign
market.
We are witnessing that your stakeholders are very
committed to you. Can this be one of the factors contributing to your internal market power?
Absolutely. We can say that our stakeholders who
are both our customers and suppliers and even our
friends value us and we value them very much also.
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Üntel kurulduğu günden bugüne gelen hem müşterileri hem de tedarikçileri var. Onlar bize, biz onlara
çözüm ortağı oluyoruz. Başarımızda bunun önemli bir
rolü olduğunu düşünüyorum.

Üntel has both its customers and suppliers since the
day it was founded. We become solution partner to
them and they become solutions partners to us. I think
this has an important role in our success.

Elbette; yenilikleri, gelişmeleri ve en iyileri yakından
takip ediyoruz ancak Üntel Kablo olarak biz kısa süre
içerisinde ve büyük değişimlere gitmeye hep temkinli bakıyoruz.

Of course, we follow innovations, developments and
the best closely, but as Üntel Kablo we are always
cautious about going to major changes in a short period of time.

Üntel kablo olarak daima; uzun soluklu düşünüp salt
ürün değil hizmetler ve ilişkiler noktasında da karşılıklı olarak %100 memnuniyeti hedefliyoruz. Tüm
çalışma arkadaşlarımızın da bu felsefe de olmasına
özen gösteriyoruz.

As Üntel Kablo we always think long-term and we aim
mutual 100% satisfaction not only in terms of products
but also in terms of services and relations. We pay attention to all of our colleagues to have this philosophy
as well.

Yürüttüğünüz çalışmalar ve yatırımlarınızın sektörümüze sağladığı katkı için size teşekkür ediyoruz.
Başarılarınızın sürmesi dileğiyle, eklemek istedikleriniz var mı?

We would like to thank you for your efforts and the
contribution with your investments to our sector.
Wishing you continued success, is there anything
you want to add?

Çalışmalarınızı ve hem dijital hem yazılı medyadaki
içeriklerinizi ilgiyle takip ve takdir ediyoruz. Kaliteli
çizginizin devamını dileyerek tüm okurlarınıza selamlarımı iletiyorum.

We appreciate your work and your content in both
digital and printed media. I wish continuation of your
quality line and I extend my greetings to all your readers.
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TÜRK’ÜN GÜCÜ
NİTELİĞİNDE BİR ANLAŞMA

Tüm Dünya’da geçerli olan ve “şebeke
kaynaklı problemler garanti kapsamı
dışandadır” yazan garanti belgeleri tüm
beyaz eşya ve elektrik-elektronik cihaz
ve makine üreticileri tarafından ürettikleri ürünler için tüketicilere sunulmaktadır. Peki şebeke kaynaklı problemler
neden garanti kapsamı dışında tutulmuştur veya buna da garanti sunmanın
bir çaresi yok mudur?
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Üreticiler, ürettikleri elektrik-elektronik cihaz veya
ürünleri nominal elektrik seviyelerine göre tasarlar ve elektrik dalgalanması, ani elektrik git-gelleri
için belirli seviyelere kadar tedbir alabilirler. Mesela
satıl an bir beyaz eşyanın kullanıldığı evin yakınına
yıldırım düşmesi veya enerji aldığı trafonun patlaması durumunda cihazın yanmasına üretici benim
sorumluluk ve koruma alanımda değildir der. Yani
Dünya devi milyarlarca dolar değerindeki markalar
ileri teknoloji ile ürettikleri ürünlere bu durumlarda
garanti veremezler.

ELECTRIC

İrfan Home sahibi Serkan Kodaloğlu ; “Anlaşma Türkiye’de
dahil tüm Dünya’da neredeyse 100 yıldır uygulamada
olan garanti kapsamını yeniden şekillendiriyor. Şöyle ki;
İrfan Home’dan alınan beyaz eşyalar ve elektrikli cihazlar,
şebeke kaynaklı problemlere karşı da garanti kapsamında
olacak”. dedi.
Trimbox CEO’su Evren Yurttaş; “Şimdiye kadar Dünya teknolojiye yön verdi, biz satın aldık veya benzerlerini ürettik, şimdi ise Dünya devlerinin vermediği korumayı, marka
ayrımı gözetmeden tüm teknolojilere veriyoruz” dedi.
Adeta Türk’ün gücü niteliğinde olan bu anlaşmayı tüm
kesimlerin destekleyeceği ve gururla kitlelere ve Dünya’ya entegre etmek isteyeceklerini belirten Kodaloğlu
ve Yurttaş, başladıkları vizyonu büyük ve aynı zamanda
önemli bir misyonu da olan projeleriyle Dünya ölçeğinde
adlarından sıkça söz ettireceğe benziyor.

İşte Dünya’daki bu açıklığı tespit eden Türkiye’nin en büyük mobilya
ve beyaz eşya mağazası İrfan Home’un sahibi Serkan Kodaloğlu ile
Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve trimbox Ceo’su Evren Yurttaş arasında geçtiğimiz gün bir işbirliği ve ana dağıtıcılık anlaşması
imzaladı.
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Vestel CEO’su
Turan Erdoğan

Vestel’den İstihdam Seferberliğine Destek:

İlk Dört Ayda 1300 Yeni İstihdam
‘2019 İstihdam Seferberliği Programı’ kapsamında yılın ilk 3 ayında fiilen 1050 kişiye iş başı yaptıran Vestel,
Nisan ayında yapacağı 250 kişilik işe alım ile toplamda 1.300 kişiye istihdam yaratacak.
Vestel CEO’su Turan Erdoğan “Üretmek ve Türk sanayisinin gelişimine katkı yapmanın yanı sıra istihdam
hedeflerine destek olmayı çok önemsiyoruz.
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Türkiye’nin güçlü geleceği için ihtiyaç olan her alanda
gayret göstererek, ülkemize de fayda sağlamaya devam edeceğiz“ dedi.
Vestel, ‘2019 İstihdam Seferberliği Programı’ kapsamında yılın ilk dört ayında 1300 kişilik yeni istihdam
yaratacak.

>>>

LIGHTING
AUTOMATION

Ocak, Şubat ve Mart aylarında 1050 kişiye iş imkanı
sağlayan Vestel, Nisan ayında 250 kişiyi daha istihdam edecek. Böylece Vestel yılın ilk dört ayında 1300
kişi istihdam ederek çalışan sayısının 17.300’e çıkaracak.
Vestel CEO’su Turan Erdoğan “Satış gelirlerinin yüzde 75’ini ihracattan elde eden bir marka olarak Türkiye’nin teknoloji ihracatına en önemli katkıyı yapan
şirketlerden biriyiz. 2018 yılında ciromuz, ihracat gelirlerinde yaşanan güçlü büyüme ile 2017 yılına göre
yüzde 31 artışla 15,9 milyar TL’ye ulaştı.
Bugün 155 ülkeye yaptığımız ihracat ile 21 yıldır kendi sektörümüzün ihracat şampiyonuyuz. Ürettiğimiz
teknolojilerle hem dünyanın dikkatini çekiyor hem de
Türkiye’nin cari açığının kapanmasına katkıda bulunuyoruz.
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Türkiye için her geçen gün daha fazla üretmeye, geliştirmeye devam ediyoruz. 2019 İstihdam Seferberliği Programı kapsamında yılın ilk 70 gününde 16.000
kişilik istihdam ordumuza 1050 kişi daha ekledik. Nisan ayında 250 kişi daha iş başı yapacak.
Vestel olarak her zaman olduğu gibi yine sorumlulukla hareket ediyoruz. Üretmek ve Türk sanayisinin gelişimine katkı yapmanın yanı sıra istihdam hedeflerine
destek olmayı çok önemsiyoruz. Türkiye’nin güçlü
geleceği için ihtiyaç olan her alanda gayret göstererek, ülkemize de fayda sağlamaya devam edeceğiz”
dedi.

AUTOMATION

Weidmüller Türkiye, Kafkaslar ve
Orta Asya Genel Müdürü
Birol ATAY

Elektriksel bağlantılar, sinyal, veri, güç dağıtım ve işlenmesi konularında sunduğu endüstriyel çözümler
ile sektörün lider global markaları arasında yer alan
Weidmüller bünyesinde 19 yıl boyunca önemli sorumluluklar üstlenen Birol Atay, iki yıl süren Weidmüller Türkiye Ülke Müdürü pozisyonunun ardından
şimdi ise Weidmüller Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya
Genel Müdürü oldu.
Atay, Weidmüller’in Türkiye’deki faaliyetlerinin yanı
sıra stratejik konumuyla Asya ve Avrupa’nın köprüsü
sayılan bölgesel üs Türkiye’ye bağlı olan Azerbaycan,
Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Moğolistan,
Kırgızistan ve Tacikistan’ın da operasyonlarının yönetimini üstlendi.

Weidmüller Türkiye’ye

Yeni Genel Müdür
8 ülkenin bağlı olduğu bölgesel üs Weidmüller Türkiye’yi Birol Atay yönetecek. Elektrik bağlantı elemanları sektörünün lider firmalarından Weidmüller
bünyesinde 19 yıldır önemli sorumluluklar üstlenen
Birol Atay, 8 ülkenin bağlı olduğu bölgesel üs konumunda olan Weidmüller Türkiye’nin Genel Müdürü
oldu.
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Weidmüller bünyesine katılmadan önce Türkiye Denizcilik İşletmesi Alaybey Tersanesi’nde Bakım-Dizayn Mühendisi ve Çukurova İthalat ve İhracat Türk
A.Ş.’de Jeneratör Servis Mühendisi olarak görev alan
Birol Atay, 2000 yılında Weidmüller Türkiye İzmir Bölgesi Satış Sorumlusu oldu.
Weidmüller Türkiye’de 2011-2016 yılları arasında sırasıyla Anadolu Bölge Satış Müdürü, Ülke Satış Müdürü
ve Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini başarıyla sürdürmesinin ardından
kariyer yolculuğunda kısa sürede önemli terfiler alan
Atay, son iki yıldır devam eden Ülke Müdürlüğü görevinden sonra “Weidmüller Türkiye, Kafkaslar ve Orta
Asya Genel Müdürü” olarak atandı.
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu olan Atay, Yaşar Üniversitesi’nde MBA
eğitimini tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan
Atay, iyi derecede İngilizce biliyor.

ELECTRIC

Mutlusan 2019 WIN Eurasia Fuarı
Türkiye’nin Anahtar Priz ve Elektrik Malzemeleri sektöründe önemli markalarından olan
Mutlusan Elektrik A.Ş. ürünlerini, 14-17 Mart
tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen WIN Eurasia Fuarı’nda
sergiledi.
Türkiye’nin anahtar priz ve elektrik malzemeleri sektöründe önemli markalarından olan Mutlusan, WIN
Fuarı’nda yenilikçi ve gelişime açık, ürün ve hizmet
odaklı kimliği, yerli ve yabancı misafirler tarafından
yoğun ilgi gördü. 7. salon girişinde orkestralı karşılama ile büyük sükse yaptı.
Mutlusan Elektrik, kurduğu standında üretimini gerçekleştirdiği ürünlerini ziyaretçilere ilk elden anlatma
fırsatı buldu. Aynı zamanda sergilenen ürün grupları
kadar Mutlusan stant tasarımı, ikram ve sunumları,
müzik grubunun keyif veren ve eğlenceli şovları da
göz doldurdu.
Mutlusan Elektrik A.Ş. standı fuar kapsamında ziyaretçilerden büyük beğeni aldı ve başarılı bir fuar geçirdi.
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Büyük Bilinçlendirme
Hareketi
Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma
Derneği (ELYAK) ile Trimbox işbirliğinde Bursa Valiliği
himayelerinde okullarla başlayan büyük bilinçlendirme ve koruma hareketi genişliyor.
Adana’nın Aladağ ilçesinde bir yurtta yaşanan yangınla tüm ülkeyi sarsan ve hala içleri sızlatan elektrik
kontağı yangınları gündemdeki yerini korurken, ELYAK, birbiri ardına projeler yapmaya ve bilinçlendirmeye devam ediyor.
ELYAK Derneği ile Trimbox işbirliğinde okullarla başlayan büyük bilinçlendirme ve koruma hareketi genişliyor.
Derneğin Genel Başkanı Evren Yurttaş, “Tüm dünyada garanti belgelerinde kapsam dışı bırakılan şebeke
kaynaklı problemler maddi hasarlara yol açabilmekte
ve yangınlara hatta can kayıplarına sebep olabilmektedir.
21 Aralık 2012 tarihli 28504 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğuna verilen şebeke kaynaklı problemlerin açtığı hasarları karşılama yükümlülüğü çok
önemli bir adım olmakla birlikte yetersiz kalmakta
ayrıca toplumun çok büyük bir kısmı tarafından da
bilinmemektedir.
Bu anlamda misyonunu elektrik kaynaklı hasarsız,
yangınsız ve en önemlisi yaralanma ve can kayıplarının olmadığı bir Dünya oluşturmak üzerine bina eden
Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma
Derneği faaliyetlerini genişletme kararı aldı dedi.
Elektrik dağıtım şirketleri ile sorumluluk alanlarını faaliyete geçirmek ve daha önemlisi hasarsız ve yangınsız bir elektrik akışını sağlamak üzere görüşmeler
yapan Yurttaş, “Elektrik dağıtım şirketlerinin tazminat
yükümlülüğü önemli olmakla birlikte, birinin evinde
oluşan hasar ya da en kötüsü yangın ile birlikte gelen
yaralanma veya can kaybını hangi tazminat onarabilir.
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ELYAK Genel Başkanı
Evren Yurttaş
Bunu tazmin etmeden önce önlemek çok daha
önemli olmalı ve bu sadece elektrik dağıtım şirketlerinin insafına bırakılmamalıdır” ifadelerini kullandı.
Yangının toplumsal bir olay olduğunu söyleyen Yurttaş, “Sebepleri incelendiğinde görülecektir ki genel
olarak tedbirsizlik en büyüğüdür.
Yan dairenizde veya komşunuzda çıkan bir yangın, siz
tedbirinizi almış olsanız, sorumluluğunuzu yerine getirmiş olsanız bile size sıçrayabilmektedir.
Son 10 yılda elektrik sebepli yangınların yüzde 78 gibi
korkunç bir oranda da artış göstermesi, bu anlamda
yapılacak Ar-Ge ve tedbir faaliyetlerini önümüze getirmiş, hali hazırda tedbirleri varsa uygulama sorumluluğunu hatırlatmayı başta dağıtım şirketleri olmak
üzere herkesin vatandaşlık görevi olarak algılamasını
doğurmuştur” diye konuştu.
Yurttaş son olarak şunları kaydetti: “Yangının afet olduğu herkes tarafından bilinmeli, ancak doğal afet
statüsünde görülmeyerek bireysel bilinçlendirmenin
yoğunlaşması adına kamu ve özel sektör ile işbirliği
sıklaştırılmalıdır”.

LIGHTING

LIT Aydınlatma Tasarımı
Ödüllerinden, Eskişehir
Hamamyolu’na
Sokak Aydınlatma Ödülü
Eskişehir’in Hamamyolu Caddesi’ni cazibe
merkezi haline getiren Hamamyolu Park ve
Meydan Düzenleme Projesi, bu kez de LIT Aydınlatma Tasarımı Ödülleri’nde sokak aydınlatması kategorisinde ödüle layık görüldü.

Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi
Geri dönüştürülebilir ahşap kompozit kullanılarak
oluşturulan peyzaj elemanlarından, su sistemlerinden ve yoğun bitki dokusundan oluşan “Yeşil yaya
aksı” Odunpazarı’ndan Porsuk nehrine doğru uzanıyor. Proje bu bağlantıyı kentsel ölçekte güçlendirirken, üç boyutlu topografyasıyla ziyaretçilerine kent
dokusunu farklı bir bakış açısıyla deneyimlemelerini
sağlıyor.
Projede Neler Var?
Odunpazarı’nın en önemli turistik simgelerinden olan
el yapımı camların gömülmesiyle oluşturan 1,2 km
uzunluğundaki meydan, Odunpazarı Uluslararası
Ahşap Heykel Festivali’nde tasarlanan heykellerinde
yerleştirilmesiyle kent için bir sergi alanına dönüşüyor. Aynı zamanda projede birçok kafe alanları, çocuk
oyun alanları ve havuzlar yer alıyor.

Eskişehir’deki Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi LIT Aydınlatma Tasarımı Ödülleri’nde (LIT Lighting Design Awards) Sokak Aydınlatması kategorisinde ödüle layık görüldü.
Ödül töreni 15-16 Ağustos’ta Brezilya’nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek. Hamamyolu Park ve
Meydan Düzenlemesi Projesi, “Yılın Kentsel Tasarım
Projesi”, “En Başarılı Tarihsel Dönüşüm” gibi dallarda
da birçok ülkede ödül almıştı.
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Argesys Yeni Fabrikasında
Aydınlatma sektörünün duayen isimlerinden Alex Seyis ve
ekibinin, 2017 yılında faaliyete
geçirdiği Argesys Elektronik İstanbul Ümraniye’deki 2.500 m2
lik yeni fabrikasına taşındı.

Alex Seyis, 1991 yılında kurduğu firma ile Türkiye ve yurtdışı için iyi
bir üretici ve Ar–Ge firması olma yolunda sürdürdüğü çalışmaların sonucunda; yan sanayi, üretim ve özel tasarımlardan, “İner misin, çıkar mısın”, “Çarkıfelek”, “Turnike”, ”Riziko”, “Aileler Yarışıyor” gibi özel uzmanlık
ve tecrübe gerektiren medya yapımlarına kadar, aydınlatma sektörünün
vazgeçilmez ismi olmayı başarmıştı.

Bir başarı hikayesi..
Ve şimdi yeniden;

Teknolojinin ilerlemesi ve elektroniğin gidiş yönü dolayısıyla Türkiye’de
bir ilki gerçekleştirerek, reklam ve aydınlatma sektöründe kullanılmak
üzere, LED’li aydınlatma ürünlerini tasarlamaya ve üretmeye başlayan
firma; Türkiye ve dış pazarda Cezayir, Rusya, Almanya, İsviçre, ABD, Tunus, Romanya’da ismini duyurmuş ve 2017 nisanında ise satışı gerçekleşmişti.

Aydınlatma sektörüne yönelik otomasyon modülü

Dali Driver’lar Yolda!
Bugün Alex Seyis ve ekibinin bir
kez daha başarı hikayesi yazacağı
Argesys Elektronik, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veren firmalardan biri
olarak, donanımlı ekibiyle çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İç ve dış mekan aydınlatma ürünleri, kontrol sistemleri ve güç kaynakları
ana kategorilerinde üretim yapan Argesys, aileye katılacak en yeni üye
olan Dali Driver’ın son hazırlıklarını tamamlıyor. Teknik kontroller ve diğer
çalışmaların tamamlanmasının ardından, Argesys Dali Driver çok yakında
görücüye çıkacak.

www.sektorumdergisi.com • April - Nisan’19

67

LIGHTING

Sektörüm Dergisi
The Big 5
Cidde Yapı Fuarı’nda
The Big 5 Saudi Fuarında Milyarca Dolarlık Yapı ve
İnşaat Projeleri İçin Anlaşmalar İmzalandı!
Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen Orta
Doğu inşaat endüstrisinin önde gelen fuarı The Big 5
Saudi Fuarı, 10-13 Mart tarihleri arasında 17.580 m2’lik
net fuar alanıyla Cidde Forum ve Etkinlik Merkezi'nde
300’den fazla katılımcı ve 14.000’den fazla ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşti.
Mekke bölgesinde planlanan inşaat projelerinin
değeri 283 milyar ABD dolarını aşıyor
Yeni açıklanan ve Kraliyet tarihinin en büyük bütçesi
olan kaynak ile birlikte Suudi Arabistan’da birçok altyapı ve üst yapı projesi planlanmaktadır. Bu planlamalar çerçevesinde milyarlarca dolarlık inşaat projeleri ile Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti The Big 5 Saudi
fuarını ziyaret etti ve dört gün boyunca Cidde'de yeni
iş bağlantıları kurma amacıyla dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce yapı ve inşaat şirketleriyle bir
araya geldi ve anlaşmalar imzaladı.

Ayrıca heyetin içerisinde bölgede faaliyet gösteren
ve geniş bütçeli alım yetkisine sahip 50'den fazla iş
insanı da bulunmaktaydı. İş İnsanlarının içerisinde
CEO'lar, müteahhitler, mühendisler ve danışmanlar
yer aldı.

Mekke Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti The Big 5 Saudi'i ziyaret etti.

Bu yıl 9.kez düzenlenen fuara çok önemli firmalar
sponsor oldu. İşte sponsor firmaların listesi:

Heyette yer alanlar arasında Yönetim Kurulu Üyesi
& Müteahhitler Komitesi Başkanı Khalid Bin Dubais,
Yönetim Kurulu Üyesi & Yatırım Komitesi Başkanı Mr.
Shakir Al-Shareef, Mekke Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Mazen Abutalib vardı.

GASCO, Al Fouzan Trading & General Construction
Co, Astrolabs, Al Salem Johnson Kontrolleri, Suudi
Standartları, Metroloji ve Kalite Örgütü, Suudi Yapı
Kodu Ulusal Komitesi, GCC Standardizasyon Örgütü
(GSO) ve Cidde Ticaret Odası.
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Totan LED Elcom Ukrayna Fuarı’nda
Totan LED Aydınlatma 2011 yılından bu yana “%100
Yerli Üretim” hedef ile faaliyetlerini sürdürme yolunda bu kez 9-12 Nisan tarihleri arasında Ukrayna,
Kiev’de gerçekleşecek olan Elcom Uluslararası
Enerji Mühendisliği, Enerji Verimi ve Otomasyon
Fuarı’na katılıyor.

Özellikle tasarruf sağlayan doğa dostu ampuller ile
Türkiye pazarında da, kalite bazında seçkin bir firma
haline gelmiştir.
İnşaat sektörünün de tercih ettiği üreticilerden biri
olan Totan Aydınlatma, üretmiş olduğu panel grubu
ile, AVM’ler, oteller, Kongre Merkezleri, Toplantı Salonları, Gösteri Merkezleri ve nihai son kullanıcı olan
ev tipi ürünleri ile ortamların şık dizaynına renk katan
ürün yelpazesini hizmete sunmuştur.
Ürünlerinin hemen hepsine www.totan.com.tr üzerinden ulaşılabilen ve İstanbul’da faaliyet gösteren firmanın “uygun fiyat, kaliteli ürün” politikası Türkiye’nin
yerli üretim alanında ve aydınlatma sektöründe öncü
bir firma Totan Aydınlatma olarak ön plana çıkmaktadır.

Dünya çapında pek çok ülkenin alanında öncü firmalarının katılımı ile gerçekleşecek olan “Elcom 2019”
fuarında Totan LED Aydınlatma, yerli üretim ve otomasyon tesisinde ürettiği geniş ürün yelpazesini söz
konusu fuarda sergileyecek.
İthalat ve ihracat alanında da çalışmalar yürüten Totan Aydınlatma, uluslararası pazarda Almanya, Amerika, Ukrayna, Afrika, Irak, Libya, Kenya ve Çin gibi ülkeler ile sürekli ticari çalışmalar yürütüyor.
Totan Aydınlatma, 3000m2 bir alanda kurulan tam
otomasyon sistemine dayalı üretim tesisinde, gerek
Türkiye’nin hemen hemen her iline, gerekse dünyanın çeşitli ülkelerine ürün sevkiyatı yapıyor.
Müşterilerinin beklentilerinin de üzerinde bir hizmet
anlayışı ile taleplerini karşılamak ve kaliteli hizmet
anlayışı ile hizmet sunmayı hedefleyen Totan Aydınlatma, yürüttüğü şirket içi çalışmalarda ise iş güvenliği, kalite ve zaman faktörlerini en önde tutarak, etkin
ekip çalışmasının önemiyle ürettiği projelerde insana,
doğaya ve başarıya öncelik vermektedir.
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Katıldığı fuarlarda profesyonel ziyaretçilerin ve birçok
firmanın yoğun ilgisini cezbeden Totan LED Aydınlatma ürünleri, dünyanın pek çok yerinden katılımcı firma ile gerçekleşecek olan Elcom Uluslararası Enerji
Mühendisliği, Enerji Verimi ve Otomasyon Fuarı’nda
da, kaliteli ve en uygun fiyat hassasiyeti ile ürünlerini
tanıtıma sunacak.
Sadece Türkiye değil, uluslararası pazarda da her geçen gün büyüyen sermaye ve marka bilinirliği ile ön
plana çıkan Totan LED Aydınlatma, dünyada gelişen
yeni teknolojileri yakından takip eden ve uygulayan
bir firma olarak tecrübelerini uluslararası proje ve işbirlikleri ile paylaşmaya hazır.

LIGHTING

Acil Durumlar Yeni Ausled ile

Pelsan Güvencesinde
Normal aydınlatma sisteminin çalışmadığı
elektrik kesintisi, deprem, yangın ve terör gibi
durumlarda devreye giren acil aydınlatma/
yönlendirme armatürleri güvenli tahliye sağlamak ve can kaybını önlemek için hayati
önem taşımaktadır.

Normal şartlarda her şey yolunda giderken, gerekliliği tam olarak hissedilmeyen acil aydınlatma armatürleri, tehlikeli durumlarda devreye girerek insan hayatının riske girmesini engeller. Can sağlığı söz konusu
olduğunda kullanılan ürünlerin kalitesi ve ömrü kritik
öneme sahiptir.
Bunlara ek olarak, acil durumlarda yönümüzü bulmamız için kaçış yollarının doğru aydınlık düzeyinde
olması da güvenli tahliyeyi sağlayan bir diğer önemli
faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Pelsan Ar-Ge mühendisleri tarafından tasarlanan ve
üretilen Ausled IP65 Acil Aydınlatma ve Yönlendirme
Armatürü, acil durumlarda ortam aydınlatmasını sağlayarak emniyetli bir şekilde tahliye işleminin gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
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Fonksiyonel elektriksel tasarıma sahip Ausled sürekli yanma, kesintide yanma ve anahtarlanabilme gibi
farklı çalışma modları ile kullanıcılara çözüm sunan
“all in one” bir üründür.
Sürekli yanma modu ile normal koşullarda aydınlatma sağlamasının yanı sıra acil durumlarda da otomatik olarak devreye girer. Sadece kesintide yanma
modu ile şebeke varken sönük olan armatür, acil durumda otomatik olarak devreye girerek aydınlatma
sağlar. Anahtarlanabilir modda da hem sürekli yanma
hem kesintide yanma seçenekleri mevcuttur.
Ausled hibrit tasarımı sayesinde tek bir ürünle hem
sıva üstü hem de dayanıklı metal yaylarıyla sıva altına
kolaylıkla monte edilebilir. 4+1 yönlü kablo çıkışı sayesinde monte edilecek yerin uygunluk durumuna göre
istenilen yönden kablo çıkartılmasına olanak sağlar,
montaj süresini minimuma indirger.
IP65 koruma sınıfı ile endüstriyel tesislerin zorlu koşullarında bile toza ve neme karşı dayanıklılık gösterir. Olası bir acil durumda çevresel şartlar zor olsa bile
çalışmaya devam ederek aydınlık bir ortam oluşturur.
3 saati aşan aydınlatma süresi ile Yangın Yönetmeliği’ndeki şartları fazlasıyla sağlayan Ausled’in, bünyesinde bulunan yüksek verimli Ni-Cd piller şarj işlemi
hariç herhangi bir fiziki bakım gerektirmez.
Bu pillere su veya elektrolit ilavesine gerek yoktur ve
uzun ömürlü Ni-Cd piller her konumda çalışabilirler.
Ausled içerisinde kullanılan Ni-Cd pillerin yapıları
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darbeye, düşmeye, vibrasyona ve her türlü mekanik
dış etkenlere karşı dayanıklıdır.
Bu sayede şartlar ne kadar zorlayıcı olursa olsun aydınlatma sağlamaya devam eder. Ek olarak test butonu, şarj gösterge ışığı gibi elektronik fonksiyonları
sayesinde periyodik bakımları kolayca yapılabilir.
Acil durum aydınlatma armatürü olmasının yanı sıra
ürün ile birlikte gelen 4 farklı yönlendirme etiketi sayesinde Ausled acil yönlendirme armatürü olarak da
kullanılabilir.
Bu sayede kaçış yollarına doğru yönlendirme yapar,
tek bir armatür hem aydınlatma hem de yönlendirme
amacı ile kullanılır.
Birleşmiş Milletler (BM)’in zor durumlardaki kişilerin
sağlıklı ortamlarda iyi bir hayat sürmeleri için tasarladığı yaşam konteynerlerinde Pelsan Acil Durum Aydınlatma Armatürü Ausled kullanılmıştır.
Bu yaşam konteynerlerinde kullanılan malzemelerin uzun ömürlü ve yüksek verimli olması oldukça
önemlidir. Ausled gerek 100lm/W üzerindeki ışık
çıktısı gerek uzun ömürlü Ni-Cd bataryası ile Avrupa
standartlarını sağlayarak Birleşmiş Milletler’in tercih
ettiği bir ürün haline gelmiştir.
Hayati önem arz eden zor durumlarda, Pelsan olarak
güven veren ürünlerimiz ile sizlerin yanındayız.

LIGHTING

Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu

2018 Yılında Yüzde 40 Büyüdü
Türkiye’nin önde gelen yerli sermayeli sanayi kuruluşu Borsan Grup bünyesinde, Borsan
Kablo, Borsan Cavi, Yılka ve Borled markalarından oluşan Borsan Elektrik ve Aydınlatma
Ürünleri Grubu, 2018 yılında toplam cirosunu
yüzde 40, ihracatını da yüzde 68 oranında artırma başarısı gösterdi.
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2018 yılı sonuçlarını değerlendiren Borsan Elektrik ve
Aydınlatma Ürünleri Grubu CEO’su Mehmet Arbek
Akay, “2018 yılında 236,8 milyon TL’lik ihracat gerçekleştirdik ve toplamda 515 milyon TL’nin üzerinde ciro
elde ettik. Toplam ciro büyümemiz 2017 yılına oranla yüzde 40’ın üzerinde gerçekleşti. Yine 2017 yılına
oranla, ihracat gelirlerinde de yüzde 68’in üzerinde
bir büyüme kaydettik. 2017 yılında yüzde 38 olarak
kayda geçen ihracatın toplam gelirlerimiz içerisindeki
payı, 2018 yılında yüzde 46’ya çıktı” dedi.

LIGHTING

2019 Yılında İhracat Payını Artırma, İç Pazarda
Büyüme İstikrarını Sürdürme Hedefi
Türkiye’de 7 Bölge Müdürlüğü ile 81 ilde hizmet
sunan Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu’nun, 4 kıtada 75’ten fazla ülkeyi kapsayan geniş
bir coğrafyaya ihracat gerçekleştirdiğini belirten CEO
Mehmet Arbek Akay, 2019 yılına yönelik hedefleri şu
sözlerle özetledi: “2019 yılında yurt içi satışların, konjonktürel nedenlerle daha yatay bir seyir göstermesi
beklenebilir; biz, buna rağmen belirli bir büyüme öngörüyoruz. 2019 yılında ihracat, önceliğimiz olmaya
devam edecek.

Mehmet Arbek Akay, Samsun ilinin kablo ve aydınlatma sektöründeki ilk Ar-Ge Merkezinin de 2018 yılında
Borsan bünyesinde hayata geçtiğini sözlerine ekledi
ve “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 29 Kasım
2018 tarihinde tescil edilen Borsan Ar-Ge Merkezi,
alüminyum iletkenli kablo üretim tesisi bünyesinde,
yaklaşık 350 metrekare alanda kurulu bulunuyor.
19 Ar-Ge mühendisi ve araştırmacı personelin görev
yaptığı merkezde, Yangın Test Laboratuvarı, Aydınlatma Laboratuvarı, Metal ve Polimer Laboratuvarı gibi
bölümlerde, özel ekipman, cihazlar ve test programları kullanılıyor” şeklinde konuştu.

Üretimimizin ihracata yönlendirilen payını yüzde 6570’ler seviyesine çekmeyi, iç pazarda ise katma değerli ve karlı büyüme istikrarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Nitelikli, sürdürülebilir, karlı büyüme; ülkemize
ve paydaşlarımıza değer katma hedefiyle hareket
ediyoruz.”
Mehmet Arbek Akay, sözlerini şöyle sürdürdü: “ArGe ve iş kültürüne dayalı rekabetçiliğin, finansal yapı
sağlamlığının ve her iş kolunda olduğu gibi, kurumsal
verimliliğin önemi, 2019’da konjonktürel dinamikler
nedeniyle kendisini daha da fazla hissettirecek. Bunlar, Borsan’ın öteden beri önemsediği, kaslarını güçlü
tutmaya önem verdiği konulardır.
Biz, sadece ürünlerimizi değil, müşterilerimizin kendi
risk ve maliyetlerini yönetmelerine yardımcı olmayı,
işimizin ana odağı ve temel dinamiği olarak görüyoruz.”
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Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri
Grubu CEO’su Mehmet Arbek Akay

Kalite - Teslimat - Maliyet
Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu’nun,
müşterilerinin farklı boyutta alt ve üst yapı projelerinde, proje ortağı olarak yer aldığını belirten Akay,
“Bakır kablo, alüminyum kablo, zayıf akım kablo, farklı sektörel gereksinimlere göre özel olarak üretilmiş
kablo ve LED aydınlatma ürünleri ile pazarın beklenti
ve ihtiyaçlarına uygun bir ürün portföyüne sahibiz.
Müşterilerimizin ne istediğini en iyi şekilde anlayıp,
en uygun ürün çözümünü sunuyoruz. Bu tür bir proje ortaklığında, ürünlerin Kalitesi, projenin zamanında
bitirilmesi için Teslimat ve tabi ki rekabetçiliğin ana
unsuru, adil ve avantajlı Maliyet en önemli kriterleri
oluşturuyor.
Bizim asıl ürünümüz de Kalite-Teslimat-Maliyet performansımızla sunduğumuz katma değerdir. Bu katma değeri ve dolayısı ile sürdürülebilir ve karlı büyüme hedeflerimiz doğrultusunda rekabetçi gücümüzü
daha da ileriye taşımak için, kendimizi, sistemlerimizi
ve süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz” dedi.
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Takım Çalışması, İş Kültürü, Süreç ve İnsan Odaklı
İnovasyonla Değişime Liderlik
Günümüzde iş dünyasının, bilgiye ve teknolojiye
erişimin yeni dinamikleriyle yeniden tanımlandığını
vurgulayan Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri
Grubu CEO’su Mehmet Arbek Akay, “Birçok kurum
ve kuruluş, yaşanan bu değişime ayak uydurmak için
çalışıyor.
Oysa, değişime ayak uydurma çabası, değişimin ardında kalmayı, takipçi olmayı baştan kabullenmektir.
Biz değişime ayak uydurmaya değil, değişime liderlik
etmeye inanıyoruz, bunu hedefliyoruz, bunu uyguluyoruz.
Bunun için ezberlere takılı kalmadan, değişimi ve
değişim sağlayan inovatif vizyonu, kendi işimizin ana
odağı ve temel dinamikleri üzerinden planlıyoruz”
şeklinde konuştu.

>>>
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Akay, devamında şunları söyledi: “İnovasyon kelimesi, genellikle ürünler ve üretim üzerinden kullanılıyor.
Birçok iş kolu için bu geçerli, ancak ürün inovasyonu
bir ezber haline getirmemek çok büyük önem taşıyor.
Önümüzdeki dönemde, süreç ve sistem inovasyonları, ürün inovasyonlarının önüne geçecek, hatta teknolojinin yaygınlaşması sürdükçe, ürün inovasyonunun
getirdiği farkla giderek marjinalleşecek.
Doğru kültür ve doğru süreç yönetimi, rekabet gücü
açısından en az ürün inovasyonu ve kaynak erişimi
kadar önemli olacak. Tüm süreçlerini samimi bir şekilde değerlendirebilen, gerçekçi iş modelleri oluşturabilen, paydaşlarıyla samimi ve güvene dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurabilen, değer üretimini sadece
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kendi işi için değil, kapsayıcı bir şekilde paydaşlarının
bütünü üzerinde düşünebilen firmaların rekabette
öne geçtiğini göreceğiz.
Bu nedenledir ki, bizi geleceğe taşıyan kültürel değişimi kurgularken, takım çalışması, iş kültürü, süreç ve
insan odaklı inovasyona odaklanıyoruz.
Takım çalışması ve insan odaklı kültürel değişim ve
süreç inovasyonlarımızla, Kalite, Teslimat, Maliyet
performansımızın sürdürülebilir gelişimine, müşterilerimizin kendi işlerindeki riskleri ve maliyetleri
yönetmeleri için onlara yardımcı olmaya ve rekabet
oyununu, bu şekilde sağladığımız Katma Değer üzerinden kurmaya odaklanıyoruz. Nitelikli, sürdürülebilir, karlı büyümenin anahtarını burada görüyoruz.”

ELECTRIC

Schneider Electric, 6,10/10 Puanla
2018’de Sürdürülebilirlik Hedeflerini Aştı
Schneider Electric, Sürdürülebilirlik Etkisi 2018-2020
raporunu açıkladı. 2018 yılı 4. çeyrek sonuçlarına
göre, şirketin Enerji ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri’nin
cirosu, 2017’ye kıyasla %13,8 artış gösterdi.

Rapora göre Aralık 2018 sonu itibariyle elde edilen
10 üzerinden 6,10’lik puanla şirket, 2018 yıl sonu için
10 üzerinden 5 olan Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi
hedefini aştı.

Schneider Electric’in satışlarının %45,7’lik kısmı yeni
Green Premium çevre dostu etiketine sahip ürünlerinden geldi.

Schneider Electric, COP 21 ve Birleşmiş Milletler
hedefleri doğrultusunda oluşturduğu ve 21 göstergeden oluşan Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi taahhütlerini her yıl dört rapor halinde kamuoyuyla
paylaşıyor. 2018 yılı kümülatif sonuçlarını açıklayan
şirket, hedeflediği puanların üstüne çıkarak oldukça
büyük bir başarı kazandı.

Şirket çalışanlarının %75’i Grubun yeni Global Aile
İzin Politikası kapsamında çalışarak özel ve iş yaşamı
dengesinde küresel standartlar üzerinde haklardan
faydalanıyor.
Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Sürdürülebilirlik Etkisi
2018 dördüncü çeyrek sonuçlarını duyurdu.
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Schneider Electric Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Gilles Vermot Desroches taahhütler hakkında şu
şekilde konuştu; “Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi
kapsamındaki 21 hedefimiz için 2018’de mükemmel
bir performans elde ettik.

ELECTRIC

Sürdürülebilirlik Adına Güvenilir Adımlar
Schneider Sürdürülebilirlik Etkisi raporuna göre şirket, 6,10/10 puan ile 2018 için 5/10 hedef puanını aştı.
Ayrıca şirketin Enerji ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri’nin 2018 cirosu, 2017’ye kıyasla %13,8 artış gösterdi.
İklim
Ulaşımda CO2 verimliliği göstergesi; %-1’lik hedefe
kıyasla 2018’de CO2 emisyonu %1,8 arttı. Bunun başlıca nedeni olarak 2018’in ilk çeyreğinde şirketin ITD iş
kolunda, hava taşımacılığında yaşanan artış ve 1’inci
ve 2’inci çeyrekte Kuzey Amerika’da yüksek seviyelerde yurt içi hava taşımacılığından kaynaklanan CO2
emisyonundaki artış gösteriliyor.
Enerji ve Sürdürülebilirlik Hizmetlerimiz için ciro artışı göstergesi; 2018’de %+13,8 ile çok güçlü bir performans elde edildi. Bu yüksek büyümeyi tetikleyen
faktörler ABD’deki kamu sektörü ile enerji verimliliği
iş birliği ve temiz teknoloji alanındaki kilit kazanımlar
olarak gözüküyor.
Enerji kaynakları işi de büyümeye katkı sağlıyor. Şirket, Enerji ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri satışlarında
2020’de, 2017’ye göre %25 artış hedefliyor.
Döngüsel ekonomi

Geçtiğimiz dönemde attığımız adımlar sayesinde birçok ödüle ve unvana layık görüldük. Çok Uluslu Şirketler kategorisinde The Circulars 2019 ödülüne layık
görülmemiz, Fortune dergisi tarafından Dünyanın En
Beğenilen Şirketleri arasında seçilmemiz, üst üste
8’inci senede CDP Climate A listesinde yer almamız
ve üst üste 7’inci senede Corporate Knights tarafından Dünyanın Sürdürülebilir En İyi 100 Şirketi sıralamasında yer almamız bunlardan bazıları.
Bu ödül ve unvanlar, çabalarımızı sürdürmeye ve
sektöre bu zorlukları aşma konusunda öncülük etmeye teşvik ediyor. Dolayısıyla hedeflerimizi daha
da yukarılara çıkartmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda,
iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, gelişim ve sağlık
gibi temel sorunlar üzerine eylem planlarımızı uygulamayı hızlandıracağız.”

Yeni Green Premium programı kapsamında satışlar
göstergesi; 2018’in dördüncü çeyreği için elde edilen
sonuç %45,7. Schneider Electric’in Green Premium
çevre dostu etiketi, daha müşteri odaklı olmak adına
2018’de yükseltildi. Çevresel talepleri ekleyerek ve
dış kuruluşlarla iş birliği yaparak Schneider Electric,
müşterilerinin kendi sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen değer önerileri sunabiliyor.
Green Premium çevre dostu etiketi ile elde edilen
çevresel bilgiler sayesinde Schneider Electric, müşterilerin Yeşil Bina sertifikaları almalarına yardımcı
oluyor. Ürünlerden sonra, çevre dostu etiketin kapsamı hizmetler ve yazılımları da içerecek şekilde 2019
itibariyle genişletileceği belirtiliyor.
Sağlık ve Haklar
Aile İzni politikamızın tamamen uygulandığı ülkelerde çalışanlar göstergesi; Bu gösterge rapora ilk kez
eklendi. Grup çalışanlarının %75’i Grubun yeni Global
Aile İzin Politikası kapsamında yer alıyor.
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Schneider Electric’in en iyi 10 işletme bölgelerinden
7 ülkede (Çin, Fransa, Hindistan, Meksika, İspanya,
Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler) dahil olmak üzere 59 ülkede bu politika, ilk senesinde tam kapsamlı
olarak uygulandı.
Türkiye de yine bu ülkeler arasında yer alıyor. Global
Aile İzin Politikası, kapsamı bakımından sektörde lider ve dünyanın her yerinden Grup çalışanlarını, en
önemli anlarında ücretli kişisel izin vererek ve özel yaşamlarını ve işlerini daha iyi yönetmelerini sağlayarak
destekliyor.
Politika, birincil ve ikincil ebeveyn izni için küresel asgari ücretli izin standartları, yaşlı bakımı veya ciddi bir
sağlık durumu için bakıma ihtiyaç duyan bir aile ferdi
için bakım izni ve birinci dereceden aile üyeleri için
ölüm iznini içeriyor.
Grup, aile, yaşam ve iş tanımının her geçen gün değiştiğini göz önünde bulundurarak “izin” ve “aile” kavramlarını kapsayıcı bir şekilde birleştiriyor.
Etik
Özel saha değerlendirmeleri ile İnsan Hakları ve Çevre yeterliliği almış tedarikçiler göstergesi; 2018 sonunda 155 tedarikçi denetimi tamamladı. Schneider
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Electric, Grup stratejisi ve vizyonuna uygun olarak ve
2017-Kurumsal Farkındalık Görevine ilişkin Fransız yasası uyarınca, bir farkındalık planı uygulamaya karar
verdi.
Bu kapsamda, iş gücü uygulamaları, sağlık ve güvenlik ve çevre konularında en çok riske maruz olan tedarikçilerin tespit edilmesi ve yönetilmesi yer alıyor.
2018’in başlarında, Schneider Electric’in Responsible Business Alliance (RBA) ile olan iş birliği sayesinde yararlanabildiği uzman haritalama aracıyla (Verisk
Maplecroft) bir global tedarikçi risk haritalandırma
çalışması gerçekleştirildi.
Grubun risk yönetimi süreci, 3 yıl içinde bu tedarikçilerin 300’ü için yerinde denetimler, risk seviyesine ve
tedarik hacmine göre seçilen bir dizi önlem ve kontrol
eylemini içeriyor.
Gelişim
İmkanları az olan ve enerji yönetiminde eğitim görmüş çalışanlar göstergesi; Bu gösterge kapsamında
45’in üzerinde ülkede 196.162 kişi eğitim programında
yer alıyor.

ELECTRIC

Schneider Electric Taahhütleriyle Göz Dolduruyor
Program 2009’da başladı ve 2 sene içinde 150.000 kişiye daha ulaşmayı hedeflendi. Şimdiden bunun çok
daha üstüne çıkan şirketin 2025 hedefi 1 milyon kişi.
Sunulan destekle eğitim gören kişiler kalifiye bir işe
erişebiliyor veya bir iş kurabiliyor ve yaşamdan beklentilerini geliştirerek toplumlarında modern ve güvenilir enerjiye daha iyi erişime katkıda bulunabiliyorlar.
Bugün, programın karşılaştığı en büyük zorluk, projeleri çoğaltabilecek yerel ve küresel oyuncularla uzun
vadeli bir ortaklık politikası izleyerek eylemlerin etkisini artırmak. Gelecek yıllar için üç öncelik söz konusu.
Bunlar; girişimcilik, kadınların enerji mesleklerine dahil edilmesi ve eğitim verenlerin eğitilmesi. Bu doğrultuda şirketin en büyük ortaklıklardan biri olan IECD
(Avrupa İşbirliği ve Kalkınma Enstitüsü) ile Lübnan,
Fas, Mısır, Nijerya, Fildişi Sahili ve Vietnam’da eğitim
merkezleri açıldı.

Schneider Electric şimdiye dek kendisine koyduğu
tüm taahhütleri yerine getirmeyi başardı. Bu başarısının göze çarpması da gecikmedi. Şirketin bu doğrultuda aldığı ödül ve unvanlar şu şekilde;
Fortune Dergisi 2019’da Dünyanın En Beğenilen Şirketleri listesinde yer aldı.
Döngüsel ekonomideki katkılarından ötürü “Çok
Uluslu Şirketler” kategorisinde “The Circulars 2019”
ödülünü aldı.
Son 8 yıldır CDP Climate A listesinde yer alıyor ve Su
programında B derecesine sahip.
Son 7 yıldır Corporate Knights tarafından Dünyanın
Sürdürülebilir En İyi 100 Şirketi sıralamasında yer alıyor, bu kapsamda Endüstriyel Konglomeratlar sırlamasında ise bu yıl 3’üncü sıraya yükseldi.

www.sektorumdergisi.com • April - Nisan’19

85

ELECTRIC

Günsan’dan “Hayatı Aydınlatan Kadınlar” Projesi
Kadın Elektrik Ustaları Yetişecek

“Women Who Lighten the Life”
Project from Günsan Female Electrical
Masters Will Be Trained

Anahtar ve priz sektöründe yenilikçi ürün
gamıyla öne çıkan Günsan Elektrik, 8
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde özel bir
projeye adım attı
Günsan Elektrik, who stands out with his
innovative product range in the switch
and socket sector, has started a special
Project on March 8, International Women's Day.

Elektrik sektöründe kadınlar için yeni çalışma alanları
yaratmak amacıyla yola çıkan Günsan, Aile Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü–İŞKUR Sancaktepe Hizmet Merkezi iş
birliği ile “Hayatı Aydınlatan Kadınlar” projesini hayata geçiriyor. Projenin rol modelliğini üstlenen ve 8 yıl
önce Üsküdar’da kendi elektrik dükkanını açan Hanife Kaymaz, bu alanda kendini geliştirmek isteyen
kadınlara ilham olacak.
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Elektrik Ustası Hanife KAYMAZ

Günsan, who set out to create new work areas for women in the electricity sector, is implementing the “Women Who Lighten the Life” project in cooperation with
the Ministry of Family and Social Policies, General Directorate of Turkish Employment Agency–IŞKUR Sancaktepe Service Center. Hanife Kaymaz, who took part
in the project as role model and opened her own electrical shop in Üsküdar 8 years ago, will inspire women
who want to develop themselves in this area.

ELECTRIC

Günsan Elektrik, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü–İŞKUR Sancaktepe Hizmet Merkezi iş birliği ile “Hayatı
Aydınlatan Kadınlar” projesine imza attı. Erkeklerin
çalışma alanı olarak görülen elektrik sektöründe kadınların da var olabileceklerini gösteren proje kapsamında, iş arayan ve bu alanda kendini geliştirmek
isteyen kadınlara elektrik sektöründe iş fırsatları yaratılması hedefleniyor.

Günsan Elektrik has signed “Women Who Lighten the
Life “ project in cooperation with the Ministry of Family and Social Policies, General Directorate of Turkish
Employment Agency–IŞKUR Sancaktepe Service Center. Within the scope of the project, which shows that
women can take part in the electricity sector seen as
the working area of men, it is aimed to create job opportunities in the electricity sector for women who seek
job and want to improve themselves in this field.

Hayatın Her Alanını Aydınlatıyorlar

They Lighten Every Area of Life

Değdikleri her yeri güzelleştiren ve hayatın her alanını
ışıklandıran kadınların, iş dünyasında erkekler ile eşit
hak ve fırsatlara sahip olmaları fikrinden yola çıkan
“Hayatı Aydınlatan Kadınlar” projesine; yaşları 20-45
arasında değişen, iş arayan ve çalışmak isteyen tüm
kadınlar başvuruda bulunabiliyor.

All women who are aged between 20-45 and who are
looking for job and want to work can apply the “Women Who Lighten the Life” project, based on the idea
that women who beautify all the places they touch and
light up all areas of life have equal rights and opportunities with men in the business world.

Elektrik ustası olmak isteyen kadınların, ilk aşamada
İŞKUR Sancaktepe - Hizmet Merkezi ya da http://
hayatiaydinlatankadinlar.com adresi üzerinden başvurularını yapması gerekiyor. Başvuruları değerlendirilen kadın elektrik ustası adaylarına, Günsan Elektrik’te 3 ay boyunca 508 saatlik süre boyunca teorik ve
uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitimlerin ardından
“Kuvvetli Akım Tesisatçısı Kurs Bitirme Belgesi” almaya hak kazanan kadınlar, yeni iş alanlarında gelir kaynağı elde edebilecek.

Women, who want to become electrical master, need
to apply to İşkur Sancaktepe-Service Center or through http://hayatiaydinlatankadinlar.com web address
as the first stage. Theoretical and practical training will
be given to female electrical master candidates who
are evaluated for applications for 3 months at Günsan Elektrik during the period of 508 hours. After the
trainings, women who are entitled to receive “Heavy
Current Installer Course Completion Certificate” will be
able to obtain source of income in new business areas.

Hanife Kaymaz’ın Hikayesi Kadınlara Güç Verecek

Hanife Kaymaz’s Story Will Give Women Power

Günsan’ın proje yüzü ise kendi imkanlarıyla elektrik
dükkanı açan Hanife Kaymaz oldu. Üsküdar’daki kendi dükkanında 8 yıldır çalışmalar yürüten Hanife Kaymaz, projeye başvurmak isteyen kadın usta adaylarını
yüreklendiriyor.

Günsan’s project face was Hanife Kaymaz, who opened an electrical shop with her own means. Hanife
Kaymaz, who has been working in her own shop in Üsküdar for 8 years, encourages female master candidates who want to apply to the project.
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Viko Otomatik Sigortalarla

Alçak Gerilimde Yüksek Güven
Elektrik tesisatı olan her evde sigorta şart.
Çünkü sigortalar, nominal çalıştığı akım değerinin üzerinde bir akım geldiğinde elektrik
tesisatınızı devre dışı bırakarak önce sizin ve
ailenizin, sonra da cihazlarınızın güvenliğini
sağlıyor.

göre tasarlanmış gövde yapısı ile dikkat çeken ürünler, düşük güç tüketimi ile de enerji tasarrufu sağlıyor.
Ayrıca IP20 sınıfı elle temasa karşı yüksek korumalı
bağlantı terminalleri içeriyor. Oluşan etkin arkı söndürmek için 12 plakalı hücre ve uzun ömür için AgC4
kontak yapısı da Viko otomatik sigortaların özellikleri
arasında yer alıyor. Tek ve çok kutuplu ürün yapısı ve
ihtiyaca uygun aksesuar çeşitleri de öne çıkıyor.

Böylesine önemli görevi olan bir cihazın da mutlaka kaliteli olması gerekiyor. Elektrik anahtarı ve priz
sektörünün lider kuruluşu Panasonic Eco Solutions
Türkiye tarafından geliştirilen Viko marka otomatik sigortalar, özel tasarımları ve kaliteleri ile yüksek güven
sunuyor.
Güvenliğinizi Otomatiğe Alın
Viko otomatik sigortalar, bağlı bulundukları elektrik
tesisatını aşırı akım ve kısa devrelere karşı koruyor ve
sistemi kumanda ediyor. Yüksek kesme kapasitesine
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Korumalı terminaller ile kablonun tam olarak terminale yerleşmesi mümkün oluyor. Viko otomatik sigortalar, aynı zamanda hatalı kablo bağlantısına izin
vermiyor ve tesisatta ark oluşumunu engelliyor. Hangi hatta problem olduğu sigorta üzerinden kolaylıkla
anlaşılıyor, arızayı bulmak kolaylaşıyor.
Sigortanın üzerindeki ihbar göstergesi sayesinde,
mandal pozisyonu kolayca görülüyor. Bu özellik, arıza
süresini minimuma indiriyor.
Viko otomatik sigortalar, çoklu bağlantılarda ise sigortaların birbiriyle kablo temasına izin vermiyor,
böylece meydana gelebilecek ark ve kısa devre riskini engelleyerek tesisatı koruyor. Öte yandan yardımcı aksesuar, montaj yeri uygunluğu ile de aksesuarlı
kullanım seçeneği sunuyor.

Termik ve Manyetik Açma Özelliği İle Üstün Koruma
Aşırı yük durumunda devreyi keserek termik koruma
işlemi gerçekleştiren Viko otomatik sigortalar, yüksek
ısının etkisiyle eğilen bimetal element mekanizmayı
harekete geçirerek ana kontakların ayrılmasını sağlıyor.
Aynı zamanda yüksek akımlarda ya da kısa devre
anında bobin içerisindeki piston, manyetik değişimlerde mekanizmayı tetikleyerek devreyi kesiyor ve
böylece manyetik koruma başlıyor. Eviniz güvende,
sizin içiniz de rahat oluyor.
Avantaj Sağlayan Birçok Özellik
Viko otomatik sigortalar, özel tasarımlarıyla birçok
avantajı da beraberinde getiriyor, örneğin DIN rayı
olmadan da istenilen her yüzeye monte edilebiliyor.
Her tip bara bağlantısı bulunuyor. Kablolamadan ve
güvenli montaj ile panoda estetik sağlanırken, hızlı
bağlantı gerçekleştiriliyor.
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Günsan Elektrik, Erzurumlu
İş Ortaklarıyla Bir Araya Geldi
Günsan Elektrik, Erzurum Bayisi Ses Mağazaları iş birliğinde iş ortaklarıyla bir araya
geldi. Erzurumlu elektrikçiler, yeni seri şalt ürünleri ve dijital kanallar hakkında Günsan
yetkililerinden bilgi alma fırsatı yakaladı.
Türkiye genelinde 17 bin parçalık potföyünü 54 bayisi
aracılığıyla hem ülke içine hem de 50’den fazla ülkeye ulaştıran Günsan, bayileri için düzenlediği seminerlerine tüm hızıyla devam ediyor.
Günsan, Erzurum bayiliğini yürüten Ses Mağazaları
işbirliğiyle 16 Mart Cumartesi günü Pendik Miracle
Otel’de seminer düzenledi.
80 elektrikçinin katıldığı seminerde yeni seri şalt
ürünleri ve dijital kanalların tanıtımı yapıldı.
İş ortaklarıyla bir araya gelen Günsan, etkinliğin sonunda katılım gösteren 5 elektrikçiye çekilişle avometre hediye etti. Günsan’ın Türkiye genelinde bayi
iletişimini güçlendiren çalışmaları, önümüzdeki dönem farklı illerdeki bayilerle devam edecek.
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Arçelik’ten Elcab Kablo
Afrika Üretim Hattı
Yatırımına Tam Destek
ve İki Ödül!
Arçelik tarafından, Türkiye’deki işbirliği vesilesi ile
‘Gümüş Küre’ ve Güney Afrika’da gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımları nedeniyle ‘Başarı Ödülü’ne layık
görülen Elcab Kablo, Koç Grubu ailesinin bir ferdi olmanın haklı gururunu yaşıyor.
1998 yılından beri silikon kablo, cam elyaf kablo, silikon conta, silikon makaron, fişli kablo ve PVC kablo
gibi beyaz eşya üretiminde kullanılan çeşitli ürünlerin
imalatında faaliyet gösteren Elcab, kalite konusunda
iddialı, fiyat konusunda ise rekabetçi olduğunu ispatlamış durumda.
Elcab Kablo, satış faaliyetlerini kurmuş olduğumuz iki
ayrı profesyonel ekiple hem iç pazarda hem de dış
piyasada sürdürüyor. Pazar payı zaman zaman global
ve ulusal alanda yaşanan değişimlere göre artı/eksi
oranda değişiklikler arz etse de yüzdelik oranada %
60 iç piyasa ve % 40 ihracat olarak değerlendirmek
mümkün.
Ürünlerini dünyanın birçok ülkesine ihraç eden Elcab,
Türkiye adına büyük bir marka değeri oluşturmuş Arçelik’in de onaylı tedarikçisi konumdadır. Arçelik’in
Güney Afrika’da bulunan beyaz eşya üreticisi Defy
Appliances Pty (Ltd.) firmasını, Franke Holding AG
şirketinden alarak bünyesine kattı.

Güney Afrika’ya Türkiye’den yapılacak ithalatlarda
bitmiş ürün ve mamullere yönelik varış gümrüğünde
uygulanan % 15’lik ithalat vergi uygulamasına karşılık,
hammadde ithalatında bu oranın uygulanmıyor.
İthalat vergisi alınmadan gümrük işlemlerinin tamamlanması doğrultusunda, istişareler neticesinde
Elcab Kablo, söz konusu ülkede gerçekleştirecekleri üretimleri esnasında oluşacak; kablo gruplama ve
fırın kapı contası ihtiyaçlarını, zamanında ve düşük
maliyetlerle karşılayabilmek adına Güney Afrika’da
bir üretim tesisi kurma kararı alarak yatırım yapmıştı.
Bu doğrultuda taraflar arasında gerçekleşen görüşmeler neticesinde gerekli protokoller hazırlanmış,
izlenecek olan zaman çizelgesi de belirlenerek; satış, alım ve gizlilik detaylarını içeren resmi sözleşme
imzaları atılmıştı. Bu ilk adımın ardından 23.11.2017 tarihinde ELCAB CABLE AND PROFILE (PTY) LTD. adı
altında firma tescili alınarak 2018 yılının Nisan ayında
Güney Afrika’da 5.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu fabrika faaliyete geçmiş olup, Türkiye’deki
fabrikasında ürettiği bütün ürünleri Afrika’da da üretir
duruma gelmiştir.
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Ferko Signature’de Lamp
İstanbul Levent’te yer alan sıra dışı ofis projesi Ferko Signature, Lamp 83’ün sağladığı
toplam 5.000’den fazla ürünle aydınlanıyor

83 İmzası

25 yılı aşkın deneyimi, modern tasarım anlayışı ve kaliteli üretimi ile lüks projeleri hayata geçirme konusunda uzmanlaşan Ferko İnşaat’ın, Levent Büyükdere
Caddesi üzerinde yer alan sıra dışı ‘Signature’ projesi
için, lüks ve konforun buluştuğu bir ofis merkezi tasarlama fikrinden yola çıkıldı.
Son dönemde birbirinden prestijli ofis projelerine
imza atan Lamp 83, Ferko Signature projesinde lobi,
satış ofisi, koridorlar, ıslak hacimler, balkonlar gibi iç
mekanları kendi markasını taşıyan ürünlerle aydınla-
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FerkoSignature projesinde ulaştıkları sonucu değerlendiren Lamp 83 Satış Grup Müdürü Serhan Acar
‘Son dönemde başarıyla tamamladığımız prestijli ofis
projelerinin sayısında, önemli bir artış gözlemliyoruz.
Modern ofislerde aydınlatma, bir yandan binanın mimari çizgilerinin tamamlarken; diğer yandan özellikle
enerji tasarrufu ve görsel konfor anlamında, ofis işletmecileri ve çalışanlarına önemli faydalar sağlıyor.
Uzun yıllardır keyifli bir işbirliği yürüttüğümüz Ferko İnşaat ile tamamladığımız Signature projesi, bir
bakıma beraber gerçekleştirdiğimiz projelerin zirve
noktası oldu. Böylesine modern bir ofis kompleksini
başarıyla aydınlatmış olmaktan dolayı mutluyuz.’ yorumunu yaptı.

tırken; peyzaj aydınlatmasında Lamp 83’ün uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yaptığı İtalyan Goccia
firmasının dayanıklı dış mekan ürünleri kullanıldı.
Dünyaca ünlü mimar Norman Foster’ın imzasıyla, iş
dünyasının modern gereksinimlerinin, akılcı çözümlerle yeniden anlamlandırıldığı ve iki bloktan oluşan
proje için, Lamp 83, Minor, Deep, Sight, Tiny, Drop,
Band, Solo ve Ark gibi enerji verimli & son teknoloji
eseri ürünleri dışında Goccia’nın Passum ve Quantum
serilerinden, toplamda 5.000’den fazla tekil ürün ile
3.500 metreden fazla lineer ürün tedarik etti.
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Binali Yıldırım Mutlusan Elektrik’i Ziyaret Etti
Seçime günler kala, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım Mutlusan Elektrik
fabrikasını ziyaret etti.
Mutlusan Elektrik Başakşehir fabrikasındaki organizasyonda Binali Yıldırım’ı Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Kaçmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hıdır Kaçmaz, ile Mutlusan personeli birlikte karşıladı.
Çok sayıda basın mensubunun da yer aldığı programda Binali Yıldırım, Mutlusan Elektrik çalışanlarıyla
bir arada öğlen yemeği yedi. Yemeği takiben açılış
konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçmaz; Binali Yıldırım’ın Erzincan ve İstanbul’daki
hizmetlerine ilişkin bilgiler aktardı.
Uzun yıllardır dost olduklarını ifade eden Kaçmaz,
Mutlusan ailesi olarak, Yıldırım’a önceki hizmetleri
sebebiyle teşekkürlerini iletti. Konuşmasını, “ Anahtar bizden, aydınlık sizden” sözleriyle tamamlayarak
büyük alkış aldı.
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Mustafa Kaçmaz’ın ardından mikrofonu Başakşehir
Belediye Başkan Adayı Yasin Kartoğlu aldı. Kartoğlu;
“Dünyanın merkezi İstanbul’sa İstanbul’un göz bebeği Başakşehir olacak, bunun için çalışacağız” diyerek
destek istedi.
Kartoğlu’nun konuşmasını takiben söz alan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım ise; Mutlusan Elektrik Mustafa Kaçmaz ile başarı
hikâyelerinin benzerliğinden bahsetti. Erzincan’lı bir
ailenin mensubu olmakla birlikte, kendisini Binali Yıldırım yapan İstanbul’a olan gönül bağına değindi.
Yıldırım; “Geçmişte İstanbul’a yaptığımız 26 katrilyonluk yatırım ile borcumuzun bir kısmını ödeme fırsatı
bulduk, kalan kısmını da layık görür başkanınız olarak
seçerseniz ödemek istiyorum” dedi.
Binali Yıldırım; Mustafa Kaçmaz’ın durmak bilmeden
çalışan kişiliğine olan inancıyla Mutlusan Elektrik’e
başarılarının daim olması temennilerini ekleyerek konuşmasını tamamladı. Kapanışta Mustafa Kaçmaz’ın
takdim ettiği plaketi kabul eden Binali Yıldırım tüm
dinleyicilere ve basın mensuplarına teşekkür etti.
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Aslen Arnavut göçmeni bir ailenin ikinci çocuğu olan Behiye Yukarıkozan, İstanbul doğumlu. Yukarıkozan, öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan hemen sonra, 1992 yılında Tekniksat
Teknoline firmasında görevine başlıyor ve bugün hala Teknoline Grup Genel Müdür Yardımcısı olarak yönetim kadrosunda yer alıyor.
Tüsiad, Müsiad ve bazı özel yardımlaşma derneklerine üye olan Behiye hanım, iş yaşamının
yanı sıra sosyal hayatında da sorumluluklar
üstlenen bir yaşam tarzına sahip örnek iş kadınlarımızdan.. Firma içerisindeki yönetim anlayışıyla da, tüm personelin sevgisini kazanmış
durumda. 25 yılı aşkın bir süredir, Teknoline
Grup’un büyümesi ile ilgili önemli adımlar ve
kararlarda payı olan Behiye hanımla firmanın
faaliyetleriyle ilgili samimi bir söyleşi gerçekleştirdik. Keyifli okumalar dileriz..
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Behiye Yukarıkozan, the second child of an Albanian immigrant family, was born in Istanbul.
Just after completing her education in Istanbul, she started working in Tekniksat Teknoline
Company in 1992 and today she is still in the
management staff as Deputy General Manager
of Teknoline Group.
Mrs. Behiye, who is a member of Tüsiad, Müsiad
and some special aid associations, is one of our
exemplary business women who have a lifestyle
that undertakes responsibilities in her social life
as well as in her business life. We conducted
an intimate interview with Mrs. Behiye, who has
been involved in important steps and decisions
related to the growth of Teknoline group for over
25 years. We wish you a pleasant reading.

RÖPORTAJ

Tekniksat Genel Müdür Yardımcısı Behiye YUKARIKOZAN Röportajı;

Türkiye’nin Yükselen Yıldızı; TEKNOLINE
Turkey's rising star; TEKNOLINE
Behiye hanım firmanızın yukarı yönlü büyüme trendini izliyoruz. Bu gelişim nasıl başladı, anlatır mısınız?

We are following the upward growth trend of your
company Mrs. Behiye. Can you tell me how this development started?

Şirketimiz 1992 yılında merkezi uydu, TV dağıtım sistemleri, satış, projelendirme konusunda faaliyetlerine
başladı. 2003 yılından sonra kendi markamızı oluşturma ve markalaşmak adına Türkiye şartlarına uygun
sistem çözümleri de üretelim istedik. Binaların çatılarındaki anten yoğunluğu ve kirliliğini önlemek, çözüm
bulmak adına multiswitch üretimi yapmaya karar verdik. 2006 yılında Teknoline AŞ. üretim fabrikamız böyle hayata geçti.

In 1992, our company started its activities on Central
satellite, TV distribution systems, sales and project design. After 2003, we wanted to create our own brand
and create appropriate system solutions in order to become a brand. We have decided to produce multiswitch
in order to prevent the redundancy and pollution on the
roofs of the buildings and to find a solution regarding
this matter. This is how our TEKNOLINE Co. production
plant brought into action in 2006.

Son teknoloji üretim hatlarımızla, ürünlerimizi tüm
proseslerde bizzat tasarlayarak ürettik ve bunu başaran nadir firmalar arasına girdik. Sizin de temas ettiğiniz gibi Türkiye pazarında istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden TEKNİKSAT, sektöründe dünyanın
birçok ülkesinde faaliyet gösteriyor. TEKNİKSAT ve
TEKNOLINE markalarımız ile tamamı yerli üretim
olan ürünlerimizi ülkemizde ve dış pazarda önemli bir
aktör olarak sunmayı başardığımız için mutluyuz.
Sektörün ihtiyaçlarına göre gelişen süreçlerde, devlet destekli Ar-Ge çalışmalarımızın da katkısıyla oluşan birçok farklı kategoride ürün gamına sahibiz;
Merkezi Uydu TV Dagıtım Sistemleri, Fiber Optik TV
Sistemleri, CCTV Sistemleri, Headend Sistemleri, Intercom Görüntülü Konuşma, Akıllı Ev Sistemleri, Rack
Kabinet Sistemleri,Soho Kabinetler, İç ve Dış Mekan
Panolar ile Cidarlı Kabinetler bunlardan bazıları..

With our state-of-the-art production lines, we have designed our products in all processes on ourselves and
we are among the rare companies that succeeded in
this. TEKNİKSAT, which continues to grow steadily in the
Turkish market, is operating in many countries of the
world in its sector. We are happy that we succeeded to
offer our TEKNİKSAT and TEKNOLINE brands and all of
our domestic production products in our country and
abroad as an important actor.
We have a wide range of products in many different
categories with the contribution of our state-supported
R&D activities in developing processes according to the
needs of the sector; Central Satellite TV Distribution Systems, Fiber Optic TV Systems, CCTV Systems, Headend
Systems, Intercom Videophone Systems, Smart Home
Systems, Rack Cabinet Systems, Soho Cabinets, Interior
and Exterior Panels and Walled Cabinets are some of
these.

Yeni bir ürün grubuna girdiniz ve birkaç senedir ciddi yatırımlar yaptığınızı biliyoruz. Bize bu süreçten
ve kurulan fabrikadan biraz bahseder misiniz?

You have entered a new product group and we know
that you have been making serious investments for a
few years. Can you tell us a little bit about this process and the factory established?

Evet Nurşah hanım; yeni ürünlerimizin en genç üyesi;
son teknolojiyle tasarlanmış Uni multi switch Uni-Tek
sistem. Bu ürün grubuyla artık dairelerde, tek kabloyla 4 farklı uydu alıcısı birbirinden bağımsız kanalları
izleyebilecek. Bu teknoloji sayesinde işçilik ve maaliyet minumuma inerek kullanıcılara ciddi bir avantaj
sağlayacak.

Yes, Mrs. Nurşah; the youngest member of our new products is Uni multi Switch Uni-single system designed with
state-of-the-art technology. With this product group,
in the apartments, 4 different satellite receivers will be
able to monitor independent channels with one cable.
Thanks to this technology, labour and costs will be minimized as to give users a serious advantage.
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Sektörde ilkleri gerçekleştiren bir üreticiyiz. Tekniksat,
Technoline ve Ultrasat markaları adı altında yaklaşık
olarak 1.500 çeşit ürünü stoğumuzda bulunduruyoruz. Sektördeki birçok yerli ve yabancı firmaya OEM
olarak uydu sistemleri ve multi switchler, fiber optik
sistemler, mobil otobüs merkezi, televizyon yayın,
ses görüntü medya sistemleri ve headend sistemler
üretimini modern tesislerimizde müşterinin ihtiyaçları
doğrultusunda tasarlayarak üretiyoruz.
Önemli bir yatırım olan yeni fabrikamız, toplam 5.100
m2 alana kurulu ve 50 personelimiz görev alıyor.
Bünyemize yeni kattığımız SMD dizgi hatları ve UV
grafik makinaları ile ürünlerimizi daha yaygın hale getirebiliyoruz.
Yeni ürün gruplarında aldığınız ilk tepkiler ne yönde? Bu yatırım sizi memnun etti mi?
Müşterilerimiz yeni ürünlerimizden son derece memnun. Ürünleri piyasaya sunmadan önce kendi ekibimizle testlerden geçirip, tüm olası risklerle ilgili henüz tasarım aşamasındayken hassas bir biçimde
çalışıyoruz. Ve böylelikle müşterilerimizin karşılaşabileceği sorunları ortadan kaldırıyoruz. Özenle hazırlanan ürünlerimiz bugün kullanıcılar tarafında da takdir
toplayan, memnun edici sonuçlar veriyor.

We are a manufacturer that performs the firsts in the sector. Under the name of Tekniksat, Technoline and Ultrasat
brands, we keep approximately 1,500 kinds of products in
our stock. We design and manufacture in line with the needs
of the customers, satellite systems and multi switches, fiber
optic systems, mobile bus center, television broadcasting,
audio visual systems and headend systems in our modern
facilities as OEM to many domestic and foreign companies
in the sector.
Our new factory, which is an important investment, is located
on a total area of 5.100 m2 and employs 50 staff. We can
make our products more common with SMD (Surface Mount
Device) assembly lines and UV graphics machines which we
have just added to our company structure.
What are the first reactions you receive in new product
groups? Did this investment please you?
Our customers are extremely satisfied with our new products.
We carry out tests with our own team before putting upon the
products on the market, and we work precisely in the design
phase of all possible risks. And so we eliminate the problems
that our customers may face. Our carefully prepared products are also appreciated by the users today and give satisfactory results.
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Tekniksat olarak, bu ürün gruplarında yurt içi ve
yurt dışı konumuzdan bahseder misiniz?

As Tekniksat, can you tell us about our domestic and international position in these product groups?

Bugün Tekno Grup olarak, geniş üretim spektrumu
ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarda hizmet veriyoruz.
Firmamız, kendi sektörlerinde dünyanın önde gelen
markalarıyla; başta Almanya, Hollanda, Yunanistan,
Romanya, Türkmenistan, Azerbaycan, Katar, Kuveyt,
Suudi Arabistan, Fas, Libya, Kamerun, Cezayir olmak
üzere; BAE, İran, Irak, Suriye, Mısır, İsrail ve diğer ülkelerde, temsilcilik, OEM üretim ve teknolojik işbirliğine
dayalı ortak üretimler yapıyor.

Today, as Tekno group, we provide services in domestic and
international markets with a wide production spectrum. Our
company, have representatives and make OEM production
and technology cooperation based on joint productions,
particularly in Germany, Holland, Greece, Romania, Turkmenistan, Azerbaijan, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Morocco,
Libya, Cameroon, Algeria, UAE, Iran, Iraq, Syria, Egypt, Israel
and other countries, with the world's leading brands in their
own sectors.

Avrupa, Asya, Amerika, Afrika kıtalarında birçok ülkeye direkt ve endirekt olarak da ihracat yapıyoruz.
Bunların yanı sıra dış ülkelere direkt satış pazarlarımızın genişletilmesi için yoğun çalışmalarımız ve fuar
faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor.
Hızla büyüyen ihracat potansiyelimiz sonucunda firmamız, 2012 yılında “Türkiye’nin Yükselen Yıldızları”
ödülüyle tüketicinin güvenine layık görülmüştür. Aynı
yıl TÜBİTAK tarafından Ar&Ge desteği ile yurtiçinde
de birçok resmi, askeri ve özel kuruluşla sürekli ve
düzenli iş ilişkilerimiz firmamızın önemli referanslarını
oluşturuyor.

We export directly and indirectly to many countries in Europe,
Asia, America and Africa. In addition to these, our intensive
efforts and fair activities continue continuously for the expansion of our direct sales to the markets of foreign countries.
As a result of our rapidly growing export potential, our company has been awarded with the “rising stars of Turkey”
award in 2012 and it was deemed worthy to the customers’
confidence. In the same year, R&D support by TÜBITAK and
our continuous and regular business relationships with many
official, military and private organizations in Turkey constitute
the important references of our company.
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Marka bilinirliğine yönelik yürüttüğünüz çalışmalardan bahseder misiniz?
Markalaşmanın önemli ayaklarından biri de “bilinirlik”tir. Doğan her marka adım adım bilinirliğini artırır.
Bazı markaların arkasındaki sermaye gücü yüksektir,
yoğun reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleriyle kısa sürede yüksek marka bilinirliğine ulaşırlar. Markaların
önce farkına varılır, sonra hakkında bilgi sahibi olunur.
Gözümüze veya kulağımıza çalınan her yeni markaya
karşı ilgi ve merak duymayız. Bu yeni markayla birkaç
yerde daha karşılaşırsak incelemek, hakkında öğrenmek isteriz. Bu açıdan müşterilerimize ulaşacağımız
tüm pazarlama kanalları bizim için değerlidir.
Markanızın, hedef kitlenizin tamamı tarafından bilinmesi kadar, hangi hızla hatırlanır olduğu da önemlidir. Markanızın hatırlanırlık seviyesi; marka imajınız,
marka konumlandırmanız, marka vizyonunuz, marka
değeriniz gibi oluşturmaya ve aktarmaya çalıştığınız
kavramların hedef kitlenizin zihninde ne kadar yer
edindiğine bağlıdır. Eğer markanız bir kişi tarafından
kullanıldıysa elbette o kişideki hatırlanırlık seviyesi artacaktır. Bu yüzden kurumsal değerlerimizden
ödün vermeden müşterilerimize son derece kaliteli
hizmet sunmak oldukça önemlidir.

Can you tell us about your work on brand awareness?
One of the important bases of branding is “recognition”. Every brand that is born increases its awareness step by step.
The capital strength behind some brands is high, and with intensive advertising and public relations activities, they reach
high brand awareness in a short time. The brands are first
noticed and then we get information about them. We do not
have any interest or curiosity in any brand that leaps to our
eyes or ears. If we meet this brand in a few more places, we'd
like to examine it and learn about it. In this respect, all marketing channels that we reach our customers are valuable
to us.
It is also important how quickly your brand is remembered
as much as your brand is known by the entire target audience. The level of memorability of your brand depends on
how much space your target audience has in the mind of the
concepts you are trying to create and transfer such as your
brand image, brand positioning, brand vision, brand value.
If your brand has been used by a person, of course, it will
increase the level of memorability in that person. Therefore,
it is very important to provide high quality service to our customers without compromising on our corporate values.
Finally, do you have anything to add?

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı..
Ülkemizde yerli üretime tam destek istiyoruz. Devlet kapsamlı devlet destekli inşaat projelerinde ithal
ürünler değil de yerli ürünler kullanılsın istiyoruz. Ülkemizdeki bazı firmalar teknoloji anlamında çok ilerledi ama fırsat verilmezse bu fark edilmeyecektir. Her
firma yaptığı yatırımların ve uğraşların karşılığını görmek ister.
Ülkemizde Türk mühendislerimizin ürettiği ürünler
yerine, ithal ürünlerin kullanılması, bizim de kanayan
yaramızdır. Biliyoruz ki; gelecekte tüm dünyaya hitap
eden bir Türkiye göreceğiz.
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We want full support to domestic production in our country. We want domestic products not imported products to be
used at state comprehensive state-sponsored construction
projects. Some companies in our country have progressed in
terms of technology, but this will not be noticed if the opportunity is not given. Every company wants to see the response
of its investments and efforts.
In our country, the use of imported products instead of the
products produced by our Turkish engineers is our bleeding
wound. We know that in the future we will see a Turkey that
addresses the whole world.

LIGHTING

Minimalizmin Modernizmle Buluşması

Enza Home Basic
Aydınlatma Serisi

Sıra dışı tasarımlarıyla yaşam alanlarını farklı
bir atmosfere büründüren Enza Home, Basic
serisinde yer alan aydınlatmalarla tasarımda yalınlığın aslında ne kadar güçlü bir unsur
olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Birbirinden farklı geometrik formlardaki aydınlatmaların buluştuğu Basic serisi, zengin renk
seçeneğiyle de dikkat çekiyor.
Çağı yakalayan tasarımlarıyla fark yaratan Enza
Home, Basic serisi ile aydınlatmada minimalizm ve
modernizmi bir arada yorumlayarak ortaya güçlü bir
tasarım koyuyor. Işığın dekorasyondaki güçlü etkisini
çoklu ve zengin tasarım detaylarıyla buluşturan Basic
serisi, modern ve şık mekanlar yaratıyor. Bakır, pirinç
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ve nikel metal malzeme seçenekleri ile modern tasarım anlayışını yansıtan Basic serisi, birbirinden farklı
geometrik formdaki modelleriyle özellikle çoklu kullanımlarda zengin bir kombinasyon imkanı sunuyor.
Siyah, yeşil, açık gri ve pembe renk seçenekleri bulunan Basic serisi, ayarlanabilir yüksekliği sayesinde
her mekana uyum sağlıyor.

ELECTRIC

Makel “Bir Olursak, Biz Oluruz” Dedi

22-23 Şubat tarihlerinde düzenlediği Bayi Toplantısı’nda “Bir Olursak, Biz Oluruz” sloganıyla öne
çıkan Makel her aşamada milli sermaye ve yerli üretim konularına dikkat çekti.
İstanbul Grand Makel Otel’de 22-23 Şubat tarihleri arasında “Bir Olursak Biz Oluruz” temalı 2019 Bayi
toplantısını başarı ile gerçekleştiren Makel hazırlanan
iki günlük program süresince Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen misafirlere ev sahipliği yaptı.
2019 yılı Bayi Toplantısı’nın ilk günü fabrika gezisi ile
başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren fabrikaya gelen misafirler ile birlikte kahvaltı yapıldı.
Kahvaltının ardından başlayan fabrika gezisinde
anahtar & priz, grup priz ve aksesuar, şalt ve endüstriyel ürünler, sayaç ve ölçüm cihazları, akıllı ev ve otomasyon sistemleri ile LED aydınlatma üretim sahalarının yanı sıra, metal preshane, kalıphane, enjeksiyon,
laboratuvar ve Ar-Ge merkezi ziyaret edilerek detaylı
bilgiler aktarıldı.
Gezi üç ayrı grup olarak Elektrik Ar-ge Yöneticisi Özkan URHUN, Mekanik Arge Mühendisi İsmail AYTİMUR, Anahtar Priz Teknisyeni Cemil YACI rehberliğinde gerçekleşti.
Makel “Bir Olursak Biz Oluruz” sloganı ile ertesi gün
Grand Makel Otel ‘de yaklaşık 200 kişi ile bir araya
geldi. Sabah saat 10.00 da başlayan toplantı öğle
yemeğine kadar devam etti. Toplantıda ilk olarak iş
ortaklarına toplantına konseptine uygun olarak hazırlanan tanıtım filmi gösterildi.
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Filmin içeriği ve tematik yapısı toplantıya katılanlar tarafından çok beğenildi. Filmin ardından konuşma kürsüsüne sırayla Makel Yönetim Kurulu Başkanı Necati
Çalışkan, Makel Genel Müdürü Hakan Öztürk, Satış –
Pazarlama Direktörü Serkan Emsal ve Ar-Ge Direktörü Ünal Küçük çıktı.
Kürsüde bir konuşma gerçekleştiren Makel Yönetim
Kurulu Başkanı Necati Çalışkan söze bugüne kadar
yaptıkları en değerli yatırımlarının bayileri ve iş ortakları olduğunu söyledi.
2018 yılına umutlu bir başlangıç yaptıklarını söyleyen
Çalışkan ilk ve ikinci çeyrekte bütçelerin üzerinde bir
büyüme yaşadıklarını belirtti.
Gerçekleşen bu büyümenin kendileri ve sektör adına
heyecan verici olduğunu belirten Çalışkan, ardından
tam tersi bir durum yaşandığını belirterek 2018 seçimi sonrası büyüme eğrisinin düşüşe geçtiğini ve tüm
sektörün, ülkenin bu durumdan olumsuz etkilendiğini
belirterek sektörde Makel’in iş hacminde Makel’den
başka Türk firması kalmadığını ifade etti.
Necati Çalışkan sözlerine şöyle devam etti: “Sanayicilik geçmişimde 42 yılda 4-5 büyük krizle karşılaştık ve
bu krizlerden büyüyerek çıktık.

ELECTRIC

Her krizi fırsata çevirmeye başardık. Ancak bu kez yaşanan finansal kriz çok alışık olmadığımız, beklemediğimiz bir ortam oluşturdu ve herkes gibi bizleri de
etkiledi.” dedi.

Kur artışı sanayiciler tarafında büyük sıkıntıların yaşanmasına neden oldu. Ancak her şeye rağmen 2018
yılını yüzde 15 gibi bir büyüme oranıyla bitirdik. 2018
bizim için bir imtihan dönemi oldu.

Finans sektörünün zor günlerden geçtiğini belirten
Çalışkan, Türk bankalarının dış kaynaklı fonlardan sıcak para akışını çözmeye çalıştıklarını ancak birçok
aşamada yaşanan endişeli durum nedeniyle bankaların piyasadan kendilerini çekip nakitte kaldıklarını
belirtti.

Ama biz ülkemizi ve sektörümüzü çok sevdiğimiz için
Türkiye’de yapılmayan şeylere hep el attık. Ülkemizde ilk sayaç üretimine el attık, 2017-2018 yılında Makel olarak 10 milyon Euro tutarında LED Aydınlatma
işine yatırım yaptık.

Piyasaya verilmesi gereken nakitlerin ‘firmalardan
geri ödeme konusunda sorunlar olabileceği’ endişesi
ile verilmemesi nedeniyle krizin bir kat daha arttığını
söyleyen Çalışkan sözlerine şöyle devam etti;
“Eylül ayı başında bankalar yavaş yavaş piyasaya inmeye başladılar. Ama bu sefer de başka bir durum
ile karşılaştık; Türkiye’de uzun yıllar ‘düşük faiz-düşük
kur’ ile yatırım yapan sizler ve bizler bir anda %40-50
dolar artışı karşımıza gelen bu durum nedeniyle travma yaşadık.

Hep Türkiye’de yapılmayan yapılabilecek cari zararlarımıza katkı sağlayabilecek ürünleri yapma gayretinde olduk.
Böyle de bir vizyonumuz var. ‘Akıllı Bina Otomasyon’
işini buna örnek verebilirim. Şu anda bu işi bizim gibi
yapan başka yerli firma yok. Ev otomasyon sistemlerinde Türkiye’nin önü açılıyor. İhracat sektöründe
Rusya’da önemli bir pazara sahibiz.
Amacımız anahtar – priz denildiğinde akla Makel’in
gelmesi. Makel’in de akla jenerik bir marka olarak
gelmesini sağlamak için çok çalışıyoruz.”

Makel Yönetim Kurulu Başkanı Necati Çalışkan
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Sahnelenen dans gösterisi sonrası konuk konuşmacı olarak Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye ve dünyada
oluşan ekonomik trendler, 2019 vizyonu ve gelecek
dönem stratejik yaklaşımlarla ilgili son derece faydalı
bilgiler verdi ve 2018 yılına ilişkin geçmişe dönük birçok konuyu da gündeme taşıdı.
Dünyaca ünlü Japon finans kurumlarından bir olan
Nomura’nın 2018 yılında yayınladığı ekonomik başlıklarda Türkiye’nin önemli bir şekilde yer aldığını belirten Alkin, ülkemizin bu anlamda artık uluslararası
ölçekte takip edildiğini söyledi.
Küresel büyümedeki yavaşlamadan, 31 Mart yerel seçimlerine kadar güncelleştirilmiş birçok başlığı mercek altına Kerem Alkin, 2019 yılında merkez bankalarının dünyadaki birçok gelişmeye bağlı olarak strateji
değiştirmek durumunda olduklarını söyledi.
Prof. Dr. Kerem Alkin şöyle devam etti : 2019 yılında
parasal sıkılaştırma devam edecek. Donald Trump’ın
ticaret savaşları birçok ülkeyi etkiledi. Dünya ekonomisi ile ilgili büyümede bazı endişeler var.
Bu durum tabi ki bizi de etkiliyor. Amerika ve Avrupa
Merkez Bankaları bundan dolayı kurgularını değiştirdi. Gerek Avrupa gerekse Amerika da para politikalarında farklılıklar olacak.
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Avrupa resesyon dönemine girdi. Bu durum sadece
para politikası ile ilgili değil. Bunu etkileyen başka
sorunlar da var. Biri Brexit anlaşmazlığı. Anlaşmazlığa
gidilirse İngiltere gümrük birliği dahil her şeyden çıkmak durumunda kalacak.
Bugüne dek sıfır gümrük ile aldığı ürünler yüzde 12
vergi yükü ile tekrar ülkeye girecek. İngilizler bu bedeli ödemek durumunda kalacaklar. Bu anlamda 29
Mart bir milat. Diğer etken ise mayıs ayında İngilizler
Avrupa Parlamentosu seçimlerini bekliyorlar.
Avrupa tarihinde ilk kez Avrupa Parlamentosu’nun
yüzde 28 sandalye sayısı aşırı sağ ve sol tarafa mensup siyasilerin eline geçmesi bekleniyor. Bu nedenle
Avrupa Parlamentosu’nun yeni gelecek bu gruplar ile
radikalleşmesi bekleniyor.
Ancak İngiltere bu durumu anlaşmazlık sağlayarak
lehine bitirmeyi amaçlıyor. Radikalleşen parlamento
içindeki üyeler birlik sistemine karşı olduklarından
yeni anlaşmaların gündeme gelmesi bekleniyor. İngiltere bu noktada bunu bekliyor. Bu durum beraberinde yeni riskleri de getiriyor” dedi.

>>>

ELECTRIC

Prof. Dr. Kerem Alkin

2019 yılı için başlıkları; küresel ticaret gerginlik, dijitalleşme, ABD’nin sebep olduğu ekonomik ticaret
belirsizlik ve doğal afetler olarak belirleyen Alkin, bu
yıl için tüm kesimlerin en çok merak ettiği konunun
euro – dolar paritesinin ve dolar kurunun ile ilgili ne
olacağı, nasıl sonuçlanacağı olduğunu söyledi.

Bizim euronun değerli olmasına ihtiyacımız var. 31
Mart yerel seçimleri sonrasında sonuçlar ittifakın yeniden güçlenmesine imkan verirse ABD’de Merkez
Bankası FED bu gelişmelere bağlı olarak para politikasını sertleştirmezse yıl sonuna kadar kuru 5.30 ile
bitiririz” dedi.

ABD Başkanı Trump’ın Avrupa’ya karşı Çin’de olduğu
gibi ticaret savaşı politikasının devam etmesi durumunda Euro’nun değer kaybedeceğini belirten Alkin
şöyle dedi : “Trump buna müsaade etmeyecek. Bütün bu trafikte euro – dolar paritesi 1.12-1.15 bandında
sıkıştı.

Prof. Dr. Kerem Alkin’in konuşmasından sonra toplantıya katılan iş ortaklarına plaketleri takdim edildi.
Program gala yemeği ile devam etti. Sanatçı Özge Erdeniz ve Orkestrası gece boyunca birbirinden güzel
şarkılarla misafirlerimize güzel anlar yaşattı.

Brexit anlaşmazlık ile biterse bir kırılma olacak. Üstüne Avrupa Parlamento seçimleri de bu paritenin
kırılacağını gösteriyor. Bu yıl çok bir yükselme beklemiyoruz. Brexit anlaşması bir şekilde ertelenir ve yılsonuna kayarsa Euro değer kazanır.
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Mutlusan Elektrik Dubai Fuarı’ndaydı
Fuar süresince ürünlerimize ilgi gösteren bir çok yeni
firma ile tanıştık ve bağlantılar yaptık. Ayrıca mevcut
müşterilerimiz de standımızı ziyaret ederek bize destek verdiler.
Oldukça yoğun ziyaretçi alarak başarılı bir fuar geçirdik. Yeni çıkan ürünümüz Ri-Tech Grup Priz Serisi’ne
ilgi oldukça yoğundu.

Genel ziyaretçi portföyü hükümet yetkilileri, ticari alıcılar, acente ve distribütörler, proje sahipleri, danışmanlar, bilgi işlem uzmanları, mühendisler, müteahhitler ve girişimciler olmuştur.
Mutlusan Elektrik ürün gruplarına büyük ilgi gösteren
ziyaretçiler ürünler hakkında bilgi aldılar ve ilerleyen
dönemlerde iş birliği kurulması amacıyla program
yaptılar.
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Signify’dan Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nde
Anlamlı Buluşma
Aydınlatmada dünya lideri Signify, Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nde önemli bir buluşmaya imza attı. “Just Between Us” ismiyle organize edilen etkinlik kapsamında
Signify, Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplamda 14 üniversitenin 40’a yakın kız öğrencisini ağırladı.

Yaşamın her alanında eşitliğin sağlanması ve pozitif
ayrımcılığa dikkat çekilen etkinlikte, öncelikli önemsenmesi gereken konunun eğitimde eşitlik olduğu ve
toplumsal gelişmenin kadınların her alanda hayata
katılımıyla mümkün olacağı vurgulandı. Her sektörde
güçlenmek için kadın gücü ve vizyonunun olması gerektiğinin de altı çizildi.
Çeşitlilik ve Dahiliyet Olgusunu Hem Global Hem de
Lokal Olarak Sahipleniyoruz
Açılış konuşmasını yapan Signify Türkiye Genel Müdürü Eran Görgen, Türkiye’de iş yaşamı ile ilgili büyüyen ekosistemle beraber kadının iş hayatındaki
rolünün de bir hayli arttığı belirterek sözlerine şöyle
devam etti; “Zaman zaman kadınlarımızın zorlu şartlarda çalıştığını duysak ve şahit olsak da kadınlar,
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istedikleri taktirde her işin üstesinden kolayca gelebilecek güce sahipler. Yeter ki sınırlar olmasın” dedi
ve ekledi, “Signify olarak şirket içerisinde çeşitlilik ve
dahiliyet, globalde olduğu kadar lokalde de olarak
sahiplendiğimiz bir konu.
Sizlerin tükenmeyen enerjisi ve birlikte yarattığımız
sinerji ile çok başarılı işlere hep birlikte imza atıyoruz.
Türkiye’de çalışanlarımızın yüzde 44’ünün kadın olduğunu ve hatta yönetim ekibimizde bu oranın yüzde
50 olduğunu söylemek her defasında bizler için ayrı
bir gurur kaynağı oluyor.
Bu kapsamda, şirket olarak kadına ve kadın çalışanımıza verdiğimiz değer azımsanamayacak şekilde
fazla” dedi.

LIGHTING

Signify Türkiye Genel Müdürü Eran Görgen

Etkinlik kapsamında ayrıca, “Cesaret Veren Öyküler”
Paneli, interaktif söyleşi, etkili iletişim atölye çalışmaları ve mini bilgi yarışma düzenlendi.
Signify İK Direktörü Elif Tutum Tuncer moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Signify Türkiye Ortadoğu ve Pakistan Kurumsal İletişim Direktörü Ebru Bilge, Signify Hukuk Müşaviri Seza Ceren Aktaş, Signify
Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Selin Türkmenoğlu
ve Signify Tedarik Zinciri Müdürü Zümra Uz katıldı.
Her bir panelist kendi hikayesini anlatarak gençlere ilham kaynağı olurken, eğlenceli dakikalar da yaşandı.
Etkinlik sonunda gerçekleşen yarışmanın ilk 3 kazananı Signify’ın kadın liderlerinden mentorluk eğitimi
alma fırsatı yakalarken tüm kız öğrencilere de Tuluhan Tekelioğlu’nun ‘Yapabilirsin’ isimli kitabı hediye
edildi.
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Cobotlar
Gelecekte Rakibimiz Değil,

Arkadaşımız Olacak

Univer
Röportaj ve Fotoğraflar: Nurşah Sunay

Çift ana dalda Maden ve Makine Mühendisliği eğitimini tamamlayan Kandan Özgür Gök,
eğitiminin ardından bir müddet yurtdışında
yaşıyor ve sonrasında İşletme yüksek lisansını tamamlıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Mekatronik Uzmanlık
Sertifikası’nı da aldıktan sonra 15 yılını robotlu otomasyon sistemleri sektöründeki çalışmalara ayırıyor.
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Danimarka kökenli Universal Robots firması
Türkiye pazarına girme kararı alınca yolları
Kandan Bey’le kesişiyor ve bugün Kandan
Özgür Gök, firmanın Ortadoğu, Yunanistan,
Türkiye ve İsrail’den Sorumlu Satış Geliştirme Yöneticisi olarak görev başında…
Robotlar ve cobot’ları Kandan Bey’e sorduk.
Keyifli okumalar…

röportaj

rsal Robots Türkiye Satış Geliştirme Yöneticisi
Kandan bey, biz daha robotlara tam alışamamışken
nedir bu cobot’lar, bize anlatır mısınız?
Aslında “cobot” terimi kolaboratif robotları ifade etmek için kullanılan bir terim diyebilirim. Cobot’ları tanımlamak için kullanacağımız tek cümlelik başlık için
“insanla bir arada çalışabilen robotlar” diyebiliriz.
Bildiğiniz gibi robotlar; etrafında güvenlik kafesi olan,
programlamak için özel bir uzmanlık gerektiren, cobot’a kıyasla dezavantajları olan ve kullanılabilirlik
alanı bakımından spesifik özellikler taşıyan endüstriyel ekipmanlardır.

Yüksek lisans çalışması olarak 3 öğrencinin yürüttüğü çalışmalar sonrası şekillenen bu insanla yanyana
güvenle çalışan robotların mucidi Universal Robots…
2005 yılında ürünün ticarileşmesiyle birlikte, 2008 yılında ilk cobot satışı gerçekleşiyor ve bugün 50’den
fazla ülkede 31 bin cobot görev yapıyor.
Kolaboratif robotlar; insanla iş birliğine dayalı, esnek
yapılı, kolay kullanılabilen robot dünyasının en yeni
keşfidir. Üretim tesislerinde, fabrikalarda tehlikeli, tekrar eden zorlu işlerde cobot’larla insanları yan
yana çalıştırabilirsiniz.

>>>
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Bugün yapılan araştırma sonuçlarına göre cobot kullanım oranları, dünya ortalaması 10.000/87, Türkiye’de ise 10.000/23’dür. Kullanım alanı ve sayısı her
geçen gün ilerliyor, bununla birlikte henüz olması
gerektiği noktada değil. Biz cobot’ları iş dünyasından
sosyal hayatımıza kadar birçok alanda doğru konumlandırmak üzere çalışmalar yürütmeye gayret ediyoruz.
Öyleyse bu verileri Türkiye’de büyük bir pazar var,
şeklinde okumak da mümkün..
Kesinlikle öyle. Yalnız fuarlardaki ilginin ve son yıllardaki gelişmeleri takip ettiğimizde bunu net bir şekilde gözlemlemek mümkün. Üstelik iş dünyasının
yüzde 80-90’ını KOBİ’lerin oluşturduğu bir ülkede,
Endüstri 4.0 çalışmalarının yemeklerini atmak ve başlamak adına cobot’ları önemli bir geçiş olarak düşünüyorum.
İnsan&robot prosesleri üzerine yapılan çalışma istatistiklerine göre; insanla robotun bir arada çalıştığı
işler, üretim sadece robotlar ya da insanların yaptığı,
yönettiği süreçlere göre yüzde 85 daha verimli olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu gerçek bu ilerlemin bir ihtiyaca da cevap verdiği açıktır.
Peki kullanıcıların Universal Robots özelinde avantajları neler olur?
Temel olarak kolay programlama, hızlı kurulum, insanla iş birliğine dayalı kullanım, esnek konumlandırma ve kullanım, hızlı yatırım dönüşü imkanı sağlıyoruz.
Universal Robots olarak kolaboratif robot teknolojisindeki liderliğimizi programlama, kullanıcı eğitiminde kolaylık gibi avantajlarla da sürdürüyoruz. UR
Akademi ile iş birliğine dayalı robot (Cobot) kavramını
öğrenmek ve robot programcısı olmak isteyenler için
ücretsiz online bir platform sunuyoruz.
Universal Robots Akademi platformunda İngilizce,
İspanyolca, Almanca, Fransızca, Çince, Japonca ve
Korece olarak 7 dilde sunduğumuz 9 online modül
ile robot teknolojisi alanında tecrübesi olmayan kullanıcılara dahi önemli bir kolaylık sağlıyoruz.
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Türkçe seçeneğini de 2019 da hayata geçirerek daha
fazla kullanıcıya bu imkanı sağlamayı planlıyoruz. UR
Akademi sayesinde sadece 87 dakikada robot programcısı olabiliyorsunuz.
Online olarak sunulan eğitime Universal Robots web
sayfamızdan ulaşabiliyorsunuz. https://www.universal-robots.com/tr/akademi/
Cobot’ların kutudan çıkarılıp kurulması ve bir programlama yapılması sadece 60 dakika sürüyor. Universal Robots son tüketicilere, distribütörlere, sistem
entegratörlerine, UR+ ürünlerini geliştirmek ve ticarileştirmek isteyenlere yenilikçi UR+ ‘Tak-Çalıştır ve
Üretime Başla!’ uygulaması ile kolay ve hızlı kurulum
ve programlama imkanı sağlıyor.
Robot Tutucu (gripper) vb. yardımcı ekipmanlar, aksesuarlardan kamera sistemleri ve yazılıma kadar ihtiyaç duyulan her şey UR+ platformunda bulunabiliyor.
Kolay programlanabilme
Universal Robots’un cobot dili Türkçe’dir ve onu programlamak için özel birine ya da haftalar aylar süren
eğitimlere ihtiyacınız yok. İnteraktif olarak hazırlanmış
bir videoya online erişim ile cobot kullanmayı 87 dakikada öğrenebilirsiniz.
Kolay operasyon, esnek konumlandırma
Robotlar; kameralar, tutucular, kaynak sistemleri gibi
uç elemanlar dediğimiz yardımcılarla bir arada kullanılan ekipmanlar. Cobot’larda kullanacağınız bu
ekipmanların sök-tak değişim süresi ise PC’nize bir
USB’nizi çıkarıp diğerini takacak kadar vakit alıyor.
Hafif ve kompakt
Konvansiyonel robotlarda, 10 kg. taşıyan bir robotun
ağırlığı150- 200 kg. iken, aynı kapasitedeki cobot’umuzun ağırlığı 29 kg. Sadece 220 volt enerji ile çalışıyor, yani standart bir prize takarak çalıştırabilirsiniz.
Cobot’larımız tüm eksenlerinde 360 derece dönüş
özelliğine sahiptir.

>>>
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Erişim yeteneği ise 3 kg. taşıma kapasiteli cobot’ta
100 cm çap, 5 kg. kapasiteli cobot’ta 170 cm çap ve
10 kg. kapasitelide ise 260 cm çap alan hakimiyetine
sahiptir.
Peki ben bir cobot’la neler yapabilirim, mesela yemek servis ettirmek istesem..
İtalya’da şu anda bunu yapan cobot’lar var. Pizza yapıyor ve servis ediyorlar. Aslında cobot’ların yetenek
sınırı biraz da sizin sınırınızla alakalı.
Mesela sağlık sektöründe bir hastanenin laboratuvarında kan ayrıştırma ünitesinde çalışan, medya
sektöründe ağır kameraları taşıyan, gıda sektöründe
kahve servisi yapan, üretimde polisaj, montaj yapan,
uçak-helikopter üretim sanayinde 900 C° de yüzey
sertleştirme işlemi yapan cobot’larımız var. Siz isterseniz bulaşık makinasını boşaltsın ya da masaj yapsın.
Cobot’ların sosyal ve iş hayatına eklemlenmesi için
çalışmalarınız olacak mı?
Biz cobot’ları herkese ulaşır hale getirmek istiyoruz.
İnsanlara aslında anlatmak istediğimiz de bu; cobot’ları kolayca kullanabilecekleri. Konuştuğumuz
işler yoğun biçimde sağlık, güvenlik, para, maliyet,
işgücü başlıklarını içeriyor. Türkiye’de bu geçiş döneminde, robotların hayatımıza giderek daha çok dokunacağı gerçeğine geç kalmadan, doğru konumlanmayı ve en uygun ortamı sağlamayı hedefliyoruz.
Bir cobot’um varsa beni bekleyen ek maliyetler neler?
Cobot’ların herhangi bir bakıma ihtiyacı yok. Gelişmiş
bir bilgisayar sistemi bu aslında. Temel olarak özel bir
ek maliyet sözkonusunolmuyor. Ürünleri doğru şekilde kullanarak herhangibir parçasının değişimine ihtiyaç duymaksızın uzun yıllar kullanılabilir.
Bilgisayarımın hard diski yanabilir ama..
Evet bu bakımdan, cobot’lar da bilgisayarlar gibi eklemlerden oluşur. Ancak bu eklem ömürleri oldukça
uzun yıllar sürüyor. Size bununla bağlantılı bir veri ileteyim. Dünyada ortalama cobot maliyet geri dönüş
süresi sadece 6 ay!
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Eklemlerin değişim süresine de bizim e-Series ürünlerimizden örnek verelim; herhangi bir eklemin değiştirilme süresi 4-15 dk. arasındadır.
Kandan Bey, cobot’lar ne kadar hassas? Boncuk dizebilir mi mesela?
Nurşah Hanım bu harika bir soru. Bir teknik özellik ve
bir örnek vereceğim, sanırım yeterli olacak. Cobot’larımız 0.03 ve 0.05 mm +/- tekrarlama hassasiyetine
sahiptir. Bu, cerrahi ameliyatlarda kullanılabilecek kadar hassas bir oran. Şu an Hindistan’da bir kontak lens
fabrikasında çalışıyorlar.
Magazinel bir soruyla bitirelim. Fütüristlerin “Robotlar gelecekte başımıza bela olacak” yorumlarına ne dersiniz?
Kaçınılmaz bir değişimin yaşandığı muhakkak ama
ben bunu böyle yorumlamazdım. Teknoloji, onu hayatımızda nasıl uyguladığımıza bağlı olarak faydaları
ve zararlarını yaşayacağımız bir araç. Otomobilinizi
amacının dışında en yakın mesafelerde dahi giderken
bile kullanmaya başlar, yürümeyi tamamen bırakırsanız kilo alırsınız, hareket etmezsiniz ve bununla birlikte hayat kaliteniz azalır.
Aslında buna benzer. Ya da akıllı telefonunuzu bağımlılık seviyesine getirirseniz ilişkileriniz zayıflar vb..
Şimdi telefonlarımızı hayatınızdan çıkaralım mı?
İş hayatına ya da sosyal alanlarımıza uygun bir entegrasyonla, robotlar; insan hayatını kolaylaştırır, güvende tutar ve insanın gerçek potansiyelini ortaya koyabileceği alanları açar.
Cobot’ları doğru kullanmayı başarırsak, gelecekte rakibimiz değil, arkadaşımız olacaklar.
Kandan Bey, bu keyifli söyleşi için ekibim ve okurlarım adına teşekkür ediyorum. Artık kendimi Cobot’lara daha yakın hissettiğimi de eklemeliyim.
Ben teşekkür ediyorum ve tüm okurlarınızın sizinle
aynı hissi paylaşmasını diliyorum. Herkese sevgiler.

ELECTRIC

Visage USB Topraklı Şarjlı Priz
ile Hayatınızı Kolaylaştırın
Anahtar ve priz sektöründe yenilikçi ürünleriyle öne çıkan Günsan’ın Visage USB topraklı prizi,
çift soketiyle tüm elektronik cihazlar için kolay şarj imkanı sağlıyor. Adaptöre ihtiyaç duymadan cep telefonunuz ile tabletinizi aynı anda şarj edebildiğiniz ürün, hem hayatınızı kolaylaştıracak hem de zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak.
Elektronik cihazlarımızı sık sık şarj etmek artık günlük hayatımızın bir parçası. Cep telefonumuzu veya
tabletimizi kolaylıkla şarj edebiliyor olmamız hem
hayatımızı kolaylaştırıyor hem de zamandan tasarruf
edebilmemizi sağlıyor.
Özellikle de güç adaptörüne ihtiyaç duymadan elektronik cihazların şarj edilmesini sağlayan ürünler evlerimizin yanı sıra restoran ve kafe gibi bulunduğumuz
her ortamda kolaylık sağlıyor.
Günsan’ın çalışma odaları, ofis, kişisel alanlar ve
workstation’lar gibi elektronik cihazların sıklıkla şarj
edildiği alanlar için geliştirdiği Visage USB topraklı

prizi, çift soketiyle adaptöre gerek kalmadan telefon
ve tablet gibi cihazları aynı anda şarj ederek, zamandan tasarruf elde edilmesini sağlıyor.
Kolay Montaj, Hızlı Şarj
2.4 A kapasitesi sayesinde hızlı şarj imkanı sunan priz;
vidasız terminalleri ve monoblok tasarımı sayesinde
kolay montaj imkanı sunuyor.
Cep telefonları, tablet, dijital kamera benzeri elektronik cihazların pratik bir şekilde şarj olmasını sağlayan
topraklı prizin beyaz, krem, metalik bej, gümüş, metalik beyaz, siyah, mocha ve füme renk alternatifleri
bulunuyor.
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Sektörüm Dergisi

ISAF Exclusive 2019 Fuarı’nda!
Güvenlik sektörünün en seçkin etkinliği ISAF Exclusive Konferansı
ve Fuarı, 15-17 Mart tarihlerinde
gerçekleştirdiği organizasyonun
3.yılında yine başarılı bir sektör buluşmasına imza attı.
Sektörün her kesiminden temsilcileri buluşturan ISAF Exclusive,
3.yılında karşılaştığı yoğun ilgi ile
sektörün Confex (Konferans-Fuar)
organizasyonu olduğunu da bir
kez daha gösterdi.
Fuar Açılışında Önemli İsimler
Dikkat Çekti
Fuarın açılışını; AKP Ankara Milletvekili Sayın Orhan YEGİN, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı
Sayın Korgeneral Musa ÇİTİL,
AFAD Başkanı Sayın Dr. Mehmet
GÜLLÜOĞLU birlikte yaptılar.
Açılış esnasında AKP Milletvekili
Sayın Orhan YEGİN, AFAD Başkanı
Sayın Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU tarafından yapılan konuşmalardan önce organizasyon adına
Marmara Fuarcılık Genel Müdürü
Feridun BAYRAM da kısa bir açılış
konuşması yaptı.
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Katılımcı Firma
Ziyaretçi

Konuşmacı
Dinleyici

Dünyanın son dönemlerde en
trend etkinlik türü olan Confex
(Conference-Exhibition)
konseptinde düzenlenen ISAF Exclusive Konferansı ve Fuarı,
Katılımcılarına yönelik hizmetler
alanında, herşey dahil konseptiyle
projelendirilen ISAF Exclusive’de
katılımcılar; sergi alanının yanı sıra,
hazır kurulu stand, konaklama,
yemekler, ikramlar, transfer gibi
birçok hizmete tek noktadan daha
kolay erişti.
ISAF Exclusive’in ilk günü akşamı
gerçekleşen fuar açılış yemeğine ise ilgi yoğundu. 300’ün
üzerinde
sektör
temsilcisinin
katıldığı yemeği takiben ikinci
gün katılımcılara özel bir eğlence
gecesi olan fuar Gala Yemeği de
gerçekleştirildi.
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Sensormatic, Akıllı Yüz Tanıma
Çözümü Kalabalık Alanların Güvenliğine
Yeni Bir Boyut Getiriyor
Türkiye’nin lider güvenlik teknolojisi entegratörlerinden Sensormatic’in sunduğu, öğrenen ve akıllı yüz
tanıma çözümü özellikle kalabalık alanların güvenliğinden sorumlu güvenlik elemanları için de güçlü bir
yardımcı.
Güvenlik teknolojileri sektöründe en yenilikçi çözümleri sunan Sensormatic, geleneksel yüz tanıma sistemlerinden çok daha yetenekli bir çözümle güvenliğe yeni bir boyut getiriyor.
Sensormatic tarafından sunulan yüz tanıma çözümü, gelişmiş yüz tanıma algoritması, güçlü şifreleme
özelliği ve kamera bağımsız yapısıyla kullanıcılarına
büyük avantaj sağlıyor.
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Binlerce Kişinin Olduğu Alanlar İçin de İdeal
Alışveriş merkezleri ve stadyumlar gibi insan trafiğinin
yoğun olduğu yerler, güvenlik seviyesi yüksek fabrika ve tesisler için ideal olan bu çözüm, aynı zamanda
yakın gelecekte sayıları daha da artacak olan akıllı
şehir uygulamalarının vazgeçilmez unsurlarından biri
olmaya hazırlanıyor.
Örneğin emniyet teşkilatı kalabalık bir meydanda
kötü niyetli kişileri ararken; bazı işletmeler ise giriş-çıkışları özel izne tabi bina ve alanlar için bu çözümden
faydalanabiliyor.

>>>
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Özel Geliştirilmiş Yüz Tanıma Sistemi
Yüz tanıma işlemi sırasında her kişiye ait yüzü 256 basamaklı, değiştirilemez bir kodla tanımlayan sistem,
insan yüzünde yer alan dudak ve burun gibi noktaların algoritmasını işleyerek doğruluk oranını en üst
seviyeye çıkartıyor.
Tanımlanan yüzler, kullanan kurumlar tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda geçmişe yönelik
ya da canlı kayıtlar üzerinden aranabiliyor.
Taranan görüntü kaynağının yalnızca güvenlik kameralarından gelen görüntüler olmasına gerek bulunmuyor. Akıllı telefonlar, kameralar veya YouTube gibi
platformlarda bulunan videolar sisteme yüklenerek
de tarama yapılabiliyor.
Yüz tanıma yazılımı, gelişmiş algoritması ile bu videolardaki yüzleri inceliyor ve daha önce kurum tarafından hazırlanmış bir kara liste olması durumunda, bu
listedeki kişileri tespit ederek uyarı verebiliyor.
Kamera Bağımsız Sistem Kolaylık Sağlıyor
Sistemin yazılım tabanlı ve kamera markası ya da
modelinden bağımsız yapısı kurumlara kullanım kolaylığı sağlıyor. Canlı görüntü aktarımı yapabilme
özelliğini destekleyen RTSP protokolüne (Real Time
Streaming Protocol) sahip tüm kameralarla kullanılabilen sistem, ister sabit ister hareketli ortamlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.
Bu kameralar sabit bir güvenlik kamerası, bir webcam
ya da güvenlik ekiplerinin kullandığı araçların içindeki
kamera da olabiliyor.

Kişi ve Grup Bazında Ayrı Listeler, Ayrı Uyarı Biçimleri
Sensormatic yüz tanıma çözümünün en önemli artılarından biri de kişi ya da grup bazında listeleme olanağı sunabilmesi. Bu kapsamda beyaz liste ve kara
liste olmak üzere farklı listeler oluşturulabiliyor.
Kara listeye kaydedilmiş bir fotoğrafın tarama sırasında tespit edilmesi durumunda sistem otomatik olarak ilgili operatöre uyarı veriyor.
Bu uyarılar, kullanıcının isteği ve ihtiyacı doğrultusunda sesli ve pop-up, sessiz ve pop-up ya da sadece
log bildirimi olarak verilebiliyor.
Beyaz liste ise daha çok alan güvenliğinde öne çıkıyor. Örneğin, laboratuvarlar, özel depo ya da ofis
gibi alanlara giriş için özel olarak yetkilendirilen kişiler
bu listeye ekleniyor. Liste dışı birinin bu alanlara giriş
yapmayı denemesi durumunda sistem yine gerekli
uyarıları veriyor.
Sürekli Öğrenen Yazılım İle Yüksek Doğruluk Oranı
Çözümün doğruluk payının bu denli yüksek olmasında, arka planda çalışan öğrenen bir yazılımın varlığı
etkili.
Aynı kişinin farklı açılardan çekilmiş kamera görüntülerinin eşleştirilebildiği sistem, bu sayede daha sonraki taramalarda hatalı seçimlerin ve uyarıların oluşmasını engelleyebiliyor.
Kullanıcılar, doğruluk oranını daha da yükseltmek için
manuel olarak da kişileri sisteme ekleyebiliyor. Manuel olarak ne kadar farklı kaynaktan, ilgili kişiye özel
farklı görüntüleri sisteme yüklenirse, yazılımın öğrenme olasılığı ve doğru tanımlama performası daha
yüksek oluyor.
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Bosch’tan Alışveriş Merkezleri İçin

Entegre Güvenlik Konsepti

Bosch Bina Teknolojileri, alışveriş sırasında
müşterilerin kendilerini rahat ve güvende hissedebilmelerini sağlamak üzere, alışveriş merkezlerinde ağ tabanlı bir güvenlik donanımı
oluşturuyor. Bir örneği Portekiz Algarve’deki
IKEA MAR Alışveriş Merkezi’nde hayata geçirilen entegre güvenlik konsepti hem güvenlik
personelinin günlük faaliyetlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor hem de alışveriş merkezinin
maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor.
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Her yıl çok sayıda turist, güneş ve plajların keyfini çıkarmak üzere, deniz kıyısındaki popüler tatil yerlerinin bulunduğu Portekiz’in en güneyindeki Algarve’yi
ziyaret ediyor. İnsanlar yeteri kadar güneşlendikten
sonra, Algarve’de doğa yürüyüşü ya da alışveriş gibi
farklı seçeneklere yöneliyor.
Alışveriş yapmak isteyen kişiler, yaklaşık diğer 100
markaya ev sahipliği yapan ve IKEA tarafından Qişletilen IKEA MAR Alışveriş Merkezi’ne geliyor. Her gün
sayısız kişinin ziyaret ettiği alışveriş merkezinde, güvenlik teknolojilerinin sorunsuz ve dakikası dakikasına çalışması büyük önem taşıyor.

SECURITY

pılandırılmış ve sezgisel kullanımlı bir sisteme ek olarak, güvenlik personelinin yerleşiminin daha etkili bir
biçimde planlanabileceği bir sistem talep etti.
Müşteri ve ortaklarla birlikte, bir video ve genel seslendirme sistemi, yangın algılama ve hırsız alarm sistemi, kartlı geçiş ve kontrol sistemlerinden meydana
gelen uyumlu bir donanım oluşturduk.
Bu donanım, tavana yerleştirilmiş 1.100 hoparlör ve
390 video kamerayı içeriyor. IKEA MAR’da toplam
4.000 yangın dedektörü ile hem kartlı geçiş ve kontrol sistemi hem de hırsız alarm sistemi için toplam
520 sensör kullanıldı.
Ne Yapacağını Biliyor
Her kameraya kurulan Bosch Akıllı Video Analiz Yazılımı, görsel verileri gerçek zamanlı olarak işliyor ve bir
algoritma yardımıyla şüpheli faaliyetleri tespit ediyor.
Bir tehlike söz konusu olduğunda sistem, uygun önlemleri olabildiğince kısa sürede uygulayabilecek
gerekli personele mevcut tüm bilgileri aktarabiliyor.
Tek bir kişinin, 390 kamerayla elde edilen görüntüleri
sürekli olarak aklında tutmasının neredeyse imkansız
olduğuna dikkat çeken Luis Gomes,
“Akıllı Video Analizi ve bu kapsamlı çözüm, güvenlik personelinin günlük faaliyetlerini önemli ölçüde
kolaylaştırıyor. Ayrıca müşterinin maliyetleri azalıyor.
Alışveriş seven herkes kendini güvende hissediyor”
şeklinde konuştu.

Bu ihtiyaçtan hareketle IKEA MAR Alışveriş Merkezi’nin mimar ve planlamacıları, Bosch Bina Teknolojileri’nin internete bağlı ve akıllı güvenlik çözümünü
tercih ettiler.
Etkili, Sezgisel ve İyi Yapılandırılmış
IKEA MAR Alışveriş Merkezi için sistemleri tek bir komuta sisteminden kontrol edilebilecek tam anlamıyla entegre bir çözüm istendiğini belirten Bosch Bina
Teknolojileri Ibera Satış Müdürü Luis Gomes, proje
hakkında şu bilgileri verdi:
“Birbirine bağlı ağ tabanlı sistemler, acil durumlarda hızlı ve kesin çözümler sağlamak durumundadır.
Müşteri aynı zamanda, işlerini kolaylaştıracak iyi ya-
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Güvenlik Endüstrisi
SecuriTex Eurasia 2019’da buluşuyor
Güvenlik Teknolojileri ve Zayıf Akım Sistemlerinin yenilikçi ve kapsayıcı fuarı SecuriTex
Eurasia 2019, 11 Nisan’da kapılarını açıyor
Başkent Ankara, Tarsus Turkey tarafından düzenlenen
SECURITEX EURASIA 2019 Fuarı’na 5. kez ev sahipliği
yapıyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik endüstrisini buluşturacak olan SecuriTex Eurasia 2019,
11 – 14 Nisan tarihlerinde Congresium Ankara – ATO
Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Fuara,
güvenlik teknolojileri ve zayıf akım sistemleri sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar katılıyor.
Nisan ayında 5.’sini düzenleyecekleri Güvenlik Teknolojileri ve Zayıf Akım Sistemlerinin yenilikçi fuarı
Securitex Eurasia hakkında bilgi veren Tarsus Turkey
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gültekin Gökgül;
“Başkent olmasının da etkisiyle Ankara, güvenlik endüstrisi açısından ülkemizin en büyük pazarına sahip.
Biz de Tarsus Turkey olarak bu pazarın tam kalbinde
gerçekleştirdiğimiz SecuriTex Eurasia ile, sektör firmalarını, sektörün en büyük alıcısı konumundaki kurum ve kuruluşlarla buluşturuyoruz” dedi.
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Güvenlik ve Emniyet İle İlgili Her Şey Tek Çatı Altında
Sunuluyor
SecuriTex Eurasia 2019 Güvenlik Teknolojileri ve Zayıf Akım Sistemleri ana konularına ilişkin tüm sektörel
yenilikleri bir arada sunuyor.
Fuarda; CCTV sistemleri, geçiş kontrol sistemleri,
alarm, sinyal ve ikaz sistemleri, bina otomasyon sistemleri, güvenlik hizmet ve ekipmanları, konut, mağaza ve işyeri güvenliği, ağ ve veri güvenliği, bilgi
güvenliği teknolojileri, güvenlik yazılımları, şifreleme,
yangın algılama, uyarı ve söndürme sistemleri gibi
ürün, teknoloji, malzeme ve ekipmanlar sergilenecek.
Başta Kamu Kurumları ve Bakanlıklar olmak üzere,
askeri kurumlar, elçilik ve ataşelik gibi hassas güvenlik bölgeleri, belediyeler, inşaat ve proje firmaları, elçilik bankalar, fabrika, avm, otel ve hastaneler, lojistik
firmaları, ticari konutlar, üniversiteler, sanayi bölgeleri, otoparklar ve tüm özel işletmeler, ihtiyaçları olan
güvenlik teknolojilerini bu fuarda bulabilecek.

ELECTRIC

E-atıkların Geri Dönüşümü İçin ELDAY’dan
Osmaniye Belediyesi’ne Büyük Destek
ELDAY ve Osmaniye Belediyesi e-atıkların geri
dönüşüm zincirine kazandırılmasını teşvik etmek ve bu konudaki farkındalığı arttırmak
amacıyla işbirliği yaptı. “Sıfır Atık” sloganıyla
hayata geçirilen proje kapsamında, şehrin
belirli noktalarına yerleştirilen konteynerlarda
toplanan e-atıklar geri dönüşüm tesislerinde
ekonomiye kazandırılacak.
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Bugüne kadar tüm Türkiye’de 15 bin tondan
fazla atık elektrikli ve elektronik eşyayı (AEEE)
geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandıran ELDAY, bu kez Osmaniye Belediyesi ile
e-atıkların geri dönüşüme kazandırılması için
önemli bir iş birliğine imza attı.

ELECTRIC

İşbirliği kapsamında, ELDAY’ın tedarik ettiği
ve Osmaniye Belediyesi tarafından kentin
belirli noktalarına yerleştirilen özel konteynerlarda toplanan e-atıklar, geri dönüşüm
tesislerine gönderilecek.
Doğru şekilde toplanıp atılmadığında hava,
su ve toprağı kirleterek çevre ve insan sağlığı için tehlikeler yaratan elektrikli ve elektronik atıkların (AEEE) geri dönüşümünü teşvik
etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak
amacıyla hayata geçirilen projeye, Osmaniyeliler de büyük destek veriyor.

maniye Belediyesi olarak, ELDAY gibi önemli bir kurumla işbirliği içinde olmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz.
Özellikle, iklim değişikliklerinin etkisinin çok
fazla hissedildiği bu yüzyılda tüm atıkların
kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme
gönderilmesinin büyük önem arz ettiğinin
bilincindeyiz.
Bu değerli projemizle, hem ülke genelindeki
sıfır atık projelerinde diğer belediyelere örnek olmak hem de e-atıklar konusunda bir
farkındalık yaratmak istiyoruz.”

E-Atıklar Geri Dönüştürülmezse Hem
Ekonomiye Hem Çevreye Zarar Veriyor
İşbirliğine ilişkin açıklamalarda bulunan ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç, “Osmaniye Belediyesi’ne e-atıklar konusundaki
duyarlığı için teşekkür ediyoruz.
Ülkemizde her yıl 500 bin ton e-atık çıkıyor
ve gelişen teknoloji ve değişen tüketici ihtiyaçları sonucunda bu sayı her yıl yüzde 10
artıyor.
Bu atıkların çoğunu evlerimizde, işyerlerimizde kullandığımız çamaşır makinesi, fırın,
kahve makinesi, elektrikli süpürge, faks, yazıcı gibi eşyalar oluşturuyor.
Maalesef sistemli şekilde toplanmadığı zaman da bu atıklar doğrudan çöpe gidiyor.
Geri dönüştürülmediği takdirde, hem çevreye hem de ekonomiye büyük zararları dokunan e-atıkların geri dönüşümü konusunda
herkesi daha duyarlı ve bilinçli olmaya davet
ediyoruz” dedi.
E-Atıklar Konusunda Farkındalık
Yaratmak İstiyoruz
Proje hakkında konuşan Osmaniye Belediye
Başkanı Kadir Kara ise şunları söyledi: “Os-
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Sektörüm Dergisi
Dubai Middle East Electrcity 2019
Fuar Çalışmalarını Tamamladı
Middle East Electricity, küresel
güç topluluğunu birleştirerek sektöre enerji vermeye devam ediyor.
Dünyanın önde gelen güç, maliyet etkinliği ve verimliliğini artırmak, projeleri ileriye taşımak için
lider üreticiler, küresel uzmanlar,
hükümetler, tedarikçiler, proje yöneticileri ve yüklenicileri bir araya
getiren fuarda, Sektörüm Dergisi
Kurumsal İletişim Müdürü Kadir
Altay çalışmaların tamamladı.
100’den fazla Türk sanayicisinin
yerini aldığı fuarda katılımcılar
arasında; 2m Kablo, Borsan Grup,
Aksa Jeneratör, Entel Led, Lighmaster, Cemdağ Aydınlatma, Eae
Elektrik, Erse Kablo, Elektra, Makel, Hasçelik, Klemsan, Opaş Şalter, Pelsan, Prysmian Kablo, Seval
Kablo, Sarkuysan, Teksan Jeneratör ve Vatan Kablo gibi sektörün
önemli aktörleri de yerini aldı.
Yenilikçi ürün önde gelen global
markalardan piyasaya sürüldü
İlerici güç çözümlerini en rekabetçi fiyatlarla sunan 1.600 şirket, niş
çözüm sağlayıcılar ve yeni düşünülen projelerin girişimcilerinin bir
araya geldiği fuar; güç üretimi, dağıtımı ve depolamasında devrim
yaratan akıllı teknolojilerle de ön
plana çıktı.
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Prysmian Group’tan Yeni ve
Çevreci Genel Merkez Binası
Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group’un
Milano’daki yeni genel merkezi, tasarımıyla ve
çevreye olan katkısı ile dikkat çekiyor.
Genel merkez; elektrikli araç istasyonları, atık
ayrıştırma alanı, yazıcı istasyonları, seraları ve
güneş panelleriyle yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.
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Milano’da bulunan genel merkezini yeni yerine taşımak üzere 2011 yılında harekete geçen Prysmian
Group, bugün, yeni genel merkezinin 13 bin 200 metrekarelik bölümünde kurduğu son teknoloji, modern
ofisleri ile çalışanları için hem çevreci hem de verimli
ve keyifli bir çalışma ortamı yaratıyor.
Platinum LEED Sertifikası
Prysmian Group’un yeni genel merkez binası üç
bloktan oluşuyor. Bu bloklar içerisinde yer alan ve
açık alan düzenine sahip ofisler birbirlerinden, doğal
bir ışıklandırma da sağlayan biyoiklimsel seralarla
ayrılıyor.
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nayi geçmişinin izlerini taşıyan Bicocca bölgesi, günümüzde radikal bir dönüşüm geçirerek çağdaş bir
görünüme kavuşuyor.
Bu bölgenin kentsel yenilemesi hala devam ediyor
ve Milano’nun en hızlı gelişen yerlerinden biri olarak
öne çıkıyor. Prysmian Group’un yeni genel merkezinin bu bölgede yer alması da bölge gelişimine büyük katkı sağlıyor.
Prysmian Group çevreye verdiği önemden ve yenilikçi teknolojilerin akıllı kullanımından ilham alıyor.
Yenilenebilir enerjiye bağlılığın yaşayan bir örneğinin
hayalini kuran Prysmian Group yeni genel merkezinde tüketilen enerjiyi üretebilmek için kullanabileceği
tüm alanlardan faydalanıyor.
Merkezde kağıt tüketimi, kullanılan yeni dijital araçlar ve sınırlı sayıdaki yazıcı istasyonları sayesinde,
yaklaşık üçte iki oranında düşüyor. Tüm bunların bir
sonucu olarak Prysmian Group, çevreyi korumaya,
“plastiksizlik” kültürüne ve dönüşüme olan bağlılığı
artırmayı başarıyor.
Çöp Kutusuz Ofisler
Yılda 800 Mwh güneş enerjisi üretilmesine olanak
sağlayan ve 3 bin 700 metrekare alan üzerinde yer
alan güneş panelleriyle dikkat çeken merkezde, ayrıca, 2 sera, 10 elektrikli araç şarj dolum istasyonu, 20
atık ayrıştırma merkezi ve 0 çöp kutusu bulunuyor.
Çevreci bir çalışma ortamına sahip merkezde 390
bin metre enerji kablosu ve 230 bin metre data kablosu kullanılıyor.

Genel tasarım içerisinde dikkat çeken üç kat yüksekliğindeki camlı alanlar sayesinde, ofislerin içerisi
ve dışarısı arasında direkt bağlantı kurulabiliyor. Çok
sayıda yeşil alanın ve mola yerlerinin olduğu genel
merkezde 700 çalışma ünitesi, 180 koltuklu bir oditoryum ve toplam 700 kişilik 100 toplantı odası bulunuyor. Çevreci bakış açısına uygun olarak güneş
panelleriyle donatılan merkez, en yüksek sertifika
seviyesi olan Platinum LEED sertifikası ile dikkat çekiyor.

Gerçekleştirilen yenilikler ile yüzde 64 oranında
kağıt kullanımında azalma gözlemlenen Prysmian
Group’un yeni genel merkezi akıllı mimari yapısı ve
en yeni teknoloji ürünlerinin çalışma yöntemleri ile
öne çıkıyor.
Prysmian Group, çevresel çalışma yöntemlerinin sürekliliğini sağlamaya, alanların kullanım şeklini geliştirmeye ve yeniden tanımlamaya, bu sayede verimli
büyüme sağlayarak yeniliğin öncüsü konumunda
yer almaya devam ediyor.

Genel merkez, eski Ansaldo sanayi alanı sınırlarına
dahil olan Bicocca bölgesinde bulunuyor. Şehrin sa-
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Prosegur Anahtarlık ile

Şifresiz Güvenlik Kolaylığı
Çocuklu aileler ya da yaşlı anne babası ile
yaşayan kişiler için alarm kullanmak bazı
durumlarda zorlu olabiliyor. Alarmı açıp kapatırken yaşanabilecek olası zorluklara karşı
Prosegur, Tag Anahtarlık ile çözüm sunuyor.
Prosegur Tag Anahtarlık, alarm sistemini şifre
girmeye gerek kalmadan kurmaya veya devre dışı bırakmaya imkan sağlıyor.

Günümüz koşullarında artık pek çok kişi evinde ya da
iş yerinde alarm sistemi kullanarak güvenlik önlemi
almayı tercih ediyor. Ancak özellikle çocuklar ve yaşlılar alarmı açma ve kapamada gerekli olan aşamaları
gerçekleştirmekte güçlük çekebiliyorlar.
Çocuklu veya yaşlı anne-babası olan ailelerde, alarm
sisteminin doğru çalıştığından emin olmak için, asıl
abone tarafından sürekli olarak kontrol edilmesi gerekiyor.
Prosegur Alarm, Tag Anahtarlık ürünüyle şifreye gerek olmadan evlere güvenli giriş-çıkış hizmeti sunuyor.
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Okuldan eve gelen çocuk, anahtarlığı şifre paneline
okuttuğu anda alarm devre dışı oluyor ve sistem aplikasyon üzerinden çocuğun eve giriş yaptığına dair
aboneye bildirim ve anlık görüntü kaydı gönderiyor.
Böylece anne ve babalar çocuklarının saat kaçta eve
güvenle giriş yaptığını da takip edebiliyor.
Yaşlılara Teknolojiyi Sevdiren Kolaylık
Evinde yaşlı aile bireyi olan alarm kullanıcıları için
şifre girişlerini takip etmek sorun olabiliyor. Yaşlılar,
alarm paneline şifreyi yanlış girerek alarmın asılsız
sinyal göndermesine sebebiyet verebiliyorlar.
Özellikle evdeki yaşlı kişiler alarm kurulumunu yapıp,
evden çıkmakta zorlandığı için, Prosegur Tag Anahtarlık alarm sisteminin kurulumunda ve devre dışı
bırakılmasında büyük kolaylık da sağlıyor. Tag Anahtarlık ile yapılması gereken tek şey şifre paneline
anahtarlığı okutmak.

Alarm sistemi alırken her aboneye iki adet sunulan
Tag Anahtarlık ile hem çocuklar hem de yaşlı kişiler
eve giriş ve çıkışta zorlanmadan alarmı kurup kapatabiliyor.

Böylece kullanıcı herhangi bir şifre girmek zorunda
kalmadan alarmı kurabiliyor ya da devre dışı bırakabiliyor. Alarm sistemi kurulduğunda veya devre dışı
bırakıldığında aplikasyon üzerinde diğer kullanıcının
alarm kurulumunu yapıp evden çıktığı bilgisi asıl aboneye bildirim olarak gönderiliyor.

Tag Anahtarlık Sayesinde Çocuğu Olan Ailelere Rahatlık
Özellikle çocuğu okul çağında olan aileler için alarm
sistemi kullanırken çocuklarının okuldan eve dönüş
saatinde kapıyı şifre olmaksızın açması ve çocuğun
giriş-çıkış saatlerini kontrol etmek son derece önemli
olabiliyor.
Alarm sistemlerinde sunduğu kapsamlı güvenlik anlayışı ile Prosegur Alarm, Tag Anahtarlık hizmetiyle
özellikle çocuklu ailelere büyük kolaylık sağlıyor. Günümüzde pek çok çocuklu aile evinde alarm hizmetini şifre kurulumu sebebiyle kullanmakta zorlanırken,
Tag Anahtarlık ile eve şifresiz girilebiliyor.
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Alman MKM Şirketi, Fabrikasında Can ve Mal Güvenliğini
Sağlamak İçin Bosch’un AVIOTEC Sistemini Tercih Etti
Bosch’un Almanya’daki Mansfelder Kupfer
und Messing GmbH şirketine yönelik video tabanlı çözümü, yangınları erken teşhis ederek
üst düzeyde güvenlik sağlıyor
140
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Geleneksel yangın sistemleri, metal işleme için kullanılan geniş fabrika alanlarında, yüksek tavanlar ve
yansıyan ışıktan kaynaklı etkenler nedeniyle son yıllarda binayı, çalışanları ve ekipmanları korumakta yetersiz kalmaya başladı.

SECURITY

Hızlı Tespit, Can ve Mal Kaybını Önler
Üretim hızı sürekli olarak değiştiği için çalışma alanlardaki koşulların özellikle zorlayıcı olduğunu vurgulayan MKM Yangın ve Alarm Sistemleri Yöneticisi
Christoph Dammann, AVIOTEC’i tercih etmelerinin
arkasında yatan nedenleri şöyle sıraladı:
“Her iki çalışma alanımızın da geniş olması sebebiyle,
sadece Bosch’un AVIOTEC video tabanlı yangın algılama sisteminin bu zorluğun üstesinden gelebileceğine karar verdik.
AVIOTEC, VdS Schadenverhütung GmbH (VdS) tarafından onaylanmış ilk video tabanlı yangın algılama
sistemidir. Kameraya entegre edilmiş akıllı algoritmalar, duman ve alevin erkenden tespit edilmesini sağlıyor.
Bu yenilikçi teknolojinin maliyet ve etkinlik performansı da üst düzeydedir. Bosch uzmanları, MKM’ye
yönelik çözümü planlayıp yapılandırdıktan sonra bu
çözümü var olan yangın algılama sistemine entegre
ettiler ve tesis itfaiye ekibinin merkezleri izlemesi için
bağlantı kurdular.
İki çalışma alanından herhangi birinde yangın algılanması durumunda sistem, merkezi yangın algılama
sistemine ve doğrudan itfaiye ekibine sinyal gönderiyor.
Bu sayede, itfaiye ekibimiz video ekranını kontrol
ederek yangını yayılmadan önce söndürebilmek için
uygun önlemler alabilme şansına sahip oluyor.”

Almanya’da kurulu bulunan, bakır ve bakır alaşımlı ürünler üzerinde çalışan Mansfelder Kupfer und
Messing GmbH (MKM) şirketi de bu ihtiyaçtan hareketle tesislerinde yangın tehlikelerine karşı daha iyi
bir algılama sistemi arayışına girdi.
Şirket yöneticileri en iyi çözümü ararken, aralarında
geleneksel yangın alarm sistemlerinin de olduğu birçok sistemi test etti ve Bosch’un AVIOTEC video tabanlı yangın algılama sisteminde karar kıldı.
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Sensörden Buluta Dijital Çözümler
WIN Fuarı’nda mini PLC çözümünün lansmanını gerçekleştiren Weidmüller,FreeCon
teknolojisi ve kan bağışı kampanyası ile
dikkat çekti.
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Elektrik bağlantı elemanları sektörünün lider firmalarından Weidmüller, WIN Eurasia Fuarı’nda sensör seviyesinden buluta kadar elektriksel bağlantı çözümleri için geliştirdiği yazılım ve donanımlar başta olmak
üzere Endüstri 4.0 teknolojilerini sergiledi.
Fuara “Sensörden buluta, otomasyondan çok daha
fazlası. Dijital çözümler” konseptiyle katılan Weidmüller, mini PLC çözümü u-control 2000’in Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.

AUTOMATION

ler için isme özel anahtarlık üretti. “Türk Sanayinin Dijital Dönüşümü” konulu panelde konuşmacı olarak yer
alan Weidmüller Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Genel Müdürü Birol Atay, Türkiye’nin Endüstri 4.0’a hazır
olması yolunda önemli çözümler sunduklarını belirtti.
Weidmüller’in elektrik ve otomasyon sektöründeki
deneyimini IT hizmetleri ile desteklediklerini ifade
eden Atay, dijital fabrikalar için geleceğin teknolojilerini üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Elektriksel bağlantılar, sinyal, veri, güç dağıtım ve işlenmesi konularında sektörün lider global markaları
arasında yer alan Weidmüller, imalat endüstrisinin
Avrasya’daki üssü WIN Eurasia Fuarı’nda sensör seviyesinden buluta kadar ihtiyaç duyulan tüm elektriksel bağlantı çözümleri için geliştirdiği yazılım ve
donanımlar başta olmak üzere Endüstri 4.0 teknolojilerini sergiledi.
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 14-17 Mart tarihlerinde gerçekleşen fuara “Sensörden Buluta, otomasyondan çok daha fazlası. Dijital çözümler” konseptiyle katılan Weidmüller, u-control 2000 isimli mini PLC
çözümünün Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.
Weidmüller’in otomasyon sistemleri konusunda
komple çözümler sunan bir tedarikçi olma misyonunu pekiştiren Klippon Connect Klemens grupları,
Remote I/O çözümleri, HMI operatör panelleri ve bu
ürünlere ait yazılım ve donanımlar fuarda öne çıkan
ürünler arasında yer aldı.

Özellikle depo alanlarında kullanılan lojistik robotlar
ve montaj yapan robotların kablo takıp çıkarılmasına
gerek kalmadan şarj edilmesini sağlayan kablosuz
enerji transfer ünitesi FreeCon ile öne çıkan Weidmüller, markanın ürün gamının tanıtıldığı otomasyon
panosu projesiyle de dikkat çekti.
Fuar alanında sosyal sorumluluk kapsamında Türk
Kızılayı iş birliğiyle “Bir Damla Kan Hayata Bağlan”
kampanyasını hayata geçiren marka, Weidmüller
markalama yazıcısı ile stand alanına gelen ziyaretçi-

Bu yapıların birbirleri arasındaki entegrasyonunu da
sergileyen Weidmüller, özellikle depo alanlarında
kullanılan lojistik robotlar ve montaj yapan robotların
kablo takıp çıkarılmasına gerek kalmadan şarj edilmesini sağlayan kablosuz enerji transfer ünitesi FreeCon ile dikkat çekti.
Markanın ürün gamının tanıtıldığı otomasyon panosu
projesiyle de ilgi gören Weidmüller, sosyal sorumluluk kapsamında Türk Kızılayı iş birliğiyle “Bir Damla
Kan Hayata Bağlan” kampanyasını hayata geçirdi.
Proje kapsamında gönüllü fuar ziyaretçileri Weidmüller çalışanları ile birlikte 16 Mart tarihinde fuar alanında bulunan Türk Kızılayı kan aracında kan verdi.
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Web tabanlı programlama ara yüzü olan bu modül,
özellikle makine otomasyonu konusunda daha az
kompleks uygulamalarda ciddi oranda maliyet tasarrufu sağlıyor.
Herhangi bir yazılıma gerek kalmadan web ara yüzü
üzerinden programlanan bu yenilikçi sistem, esnek
ve kolay genişletilebilir bir topoloji sunuyor.
Klippon Connect Klemens Grupları Panolar İçin
İdeal Çözüm Sunuyor

Endüstri 4.0’a uyumlu inovatif teknolojileri ve projeleri
ile yoğun ilgi gören Weidmüller, kendi markalama yazıcısı ile stand alanına gelen ziyaretçiler için isme özel
anahtarlık üretti.
Weidmüller Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Genel
Müdürü Birol Atay ise “Türk Sanayinin Dijital Dönüşümü” konulu panelde konuşma gerçekleştirdi.
Yazılıma Gerek Duymadan Web Ara Yüzü Üzerinden
Programlanabilen Mini PLC
Endüstri 4.0 yolunda dönüşen otomasyon sistemleri için sunduğu akılcı modül ve yazılımların yanı sıra
mevcut ürün portföyünde yer alan ürün ailelerine
yeni katılan bağlantı ekipmanlarını da tanıtan Weidmüller, u-control ailesinin ilk üyesi olan u-control
2000 isimli mini PLC çözümünün Türkiye lansmanını
Win Fuarı’nda gerçekleştirdi.

Günümüzün karmaşık otomasyon süreçlerinde daha
fazla sinyal bağlantısına ve üretim sürecini izleyen
daha fazla sensöre ihtiyaç duyuluyor. Ancak kontrol
panosundaki kısıtlı alan bu ihtiyacın çözümünü zorlaştırıyor.
Bu noktada devreye giren ve Weidmüller’in fuarda
öne çıkan ürünleri arasında yer alan Klippon Connect PUSH-IN Klemens Serisi, kullanıcılara pano yapım
aşamalarında önemli avantajlar sağlıyor.
Weidmüller Klippon Connect A Serisi’nin modüler
klemensleri, sahip olduğu PUSH-IN teknolojisi sayesinde özellikle yoğun kablolama ihtiyacı gerektiren
kontrol kabini uygulamalarında ideal çözüm sunuyor.
Klippon Connect A Serisi; gerilim/akım trafosu kabloları, sinyal kabloları, kontrol voltajı dağıtımı ve güç
dağıtımı için klemens çözümlerini içeriyor.
Weidmüller configurator programı ile dijital pano
planlaması için gerekli ve ideal yazılım ara yüzü sunuluyor.
Ayrıca entegre test ve ölçüm noktası gibi ürün özellikleri, işletim sırasında verimliliği artırma ve servis
sürelerini azaltma konusunda somut bir şekilde iyileşme sağlıyor.
Remote I/O Çözümleri İş Süreçlerini Hızlandırıyor
Fuarın ilgi çeken bir başka ürün grubu ise Remote I/O
çözümleri oldu. Planlamadan operasyona kadar tüm
iş süreçlerini hızlandırmaya imkan tanıyan Weidmüller u-remote I/O sistemi, esnek yapısı ve basit kullanımı sayesinde makine ve fabrika otomasyonundaki
karmaşık prosesleri kolaylaştırıyor.
Hızlı ve pratik kurulum özelliği ile öne çıkan Weidmüller u-remote I/O sistemi, arıza sebepli duruşların
en aza indirilmesi ve sistemin güvenli şekilde başlatılması için uygulamalara tam uyumlu çözümler sunuyor.
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Otomasyon uygulamaları dahilindeki tüm bus sistemlerine uyumlu olacak şekilde tasarlanan coupler
modülleri ile geniş bir kullanım alanına sahip olan
Weidmüller u-remote I/O sistemi, esnek bir I/O mimarisi oluşturma özgürlüğü sağlıyor.
HMI Operatör Panelleri Mükemmel Görüntü Kalitesi Sunuyor
Fuar kapsamında, rahat kullanımlı dokunmatik panellerin makine ve sistemlerin izlenmesini ve kontrolünü
kolaylaştırdığına dikkat çeken Weidmüller, endüstriyel ortamlarda mükemmel bir görüntü kalitesi sunan
u-view dokunmatik panellerini sergiledi.
Weidmüller’in İnsan Makine Arayüzü (HMI) olarak da
bilinen ve u-mation otomasyon portföyünün bir parçası olan u-view, modern dokunmatik işlem cihazları
olarak öne çıkıyor.
Görüntüleme ve çalıştırma için sezgisel dokunma
işlemine sahip u-view, şık ve estetik tasarımlarıyla
dikkat çekiyor. İki seriden oluşan u-view dokunmatik
panellerinin temel serisi 4.3”, 7” ve 10” boyutlarına sahip rezistif dokunmatik ekranları içeriyor. Gelişmiş seri
ise söz konusu tasarıma bağlı olarak 7”, 10.1” ve 15.6”
boyutlu kapasitif ekranları içeriyor.
Tüm paneller, HTML5 tarayıcısı içeren bir Linux işletim sistemi ile donatılmış olarak sunuluyor. Sonuç
olarak, web tabanlı bir görselleştirmeyi ve web aracılığı ile uzaktan kontrolü destekliyor.

Weidmüller Ürün Gamının Sergilendiği Otomasyon
Panosu YTÜ’ye Hediye Edilecek
Weidmüller, Yıldız Teknik Üniversitesi, GES Elektrik ve
EAE Elektrik işbirliği ile üretilen ve fuarda sergilenen
otomasyon panosu üzerinden Weidmüller ürün gamı
tanıtıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik
Fakültesi Elektrik Mühendisliği 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden oluşan grup, Dr. Öğr. Üyesi Engin Ayçiçek önderliğinde gözlemci olarak projeyi takip etti.
GES Elektrik’in panonun montajı da dahil projenin
tüm süreçlerini koordine ettiği çalışmada panonun
saç kısmını EAE Elektrik üretti. Weidmüller’in elektrik
bağlantı elemanlarının yer aldığı pano, öğrencilerin
uygulamalı eğitim süreçlerine destek amacıyla Yıldız
Teknik Üniversitesi’ne hediye edilecek.
Türkiye’nin Teknoloji Üreten Bir Ülke Olması İçin
Çalışıyoruz
Fuar kapsamında 14 Mart tarihinde “Türk Sanayinin
Dijital Dönüşümü” konulu panelde konuşma gerçekleştiren Weidmüller Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya
Genel Müdürü Birol Atay, marka hikayesi hakkında
bilgi verdiği Weidmüller’in 2011 yılında Almanya’da
Hannover Fuarı’nda Endüstri 4.0’ın gündeme taşınmasının ardından otomasyon ve dijitalleşmeye daha
fazla yatırım yapmaya başladığının altını çizdi.

Kablosuz Enerji Transfer Ünitesi FreeCon
İnovatif teknolojileri ile dikkat çeken Weidmüller,
kablosuz enerji transfer ünitesi FreeCon’u Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen özel bir proje
ile ziyaretçilere tanıttı.
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi
Elektrik Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencilerinden oluşan bir grupla Dr. Öğr. Üyesi Engin Ayçiçek liderliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, stantta
yer alan mini araç herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan sadece enerji ünitesine yaklaşarak kendini
temassız bir şekilde şarj ettikten sonra yol kat edip
tekrar şarj istasyonuna ulaştı.
Özellikle depo alanlarında kullanılan lojistik robotlar
ve montaj yapan robotların kablo takıp çıkarılmasına
gerek kalmadan şarj edilmesini sağlayan kablosuz
enerji transfer ünitesi FreeCon, üretim hatlarında pratiklik sağlayan yeni nesil bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Markanın güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji uygulamaları için otomasyon çözümleri
geliştirdiğini belirten Birol Atay, endüstriyel uygulamalar alanında kompresör makinaları üretimi yapan
Boge firması ve Weidmüller Almanya arasında gerçekleşmiş olan kestirimci bakım hizmetleri alanındaki
proje ile büyük bakım maliyetlerinin ve duruş kaynaklı verimlilik kayıplarının minimize edilmesi sonucunda ciddi oranda maliyet tasarrufu sağlandığından
bahsetti.

>>>
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Weidmüller Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Genel Müdürü Birol Atay

Weidmüller gibi global ölçekli firmaların sanayi ile
teknik liseler ve üniversiteler arasında köprü vazifesi
görerek iş birliği zemini oluşturması gerektiğini ifade
eden Atay, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Haydarpaşa
Meslek Lisesi ile hayata geçirilen proje ve çalışmalar
hakkında bilgi verdi.
Türkiye’nin teknoloji üreten bir ülke olması için çalıştıklarını belirten Atay; “Dijital devrim ve ekonomik
savaşın tüm dünyada etkilerini giderek artırdığı bu
dönemde Türk sanayisi ancak küresel süreçlere ayak
uydurarak geleceğe yürüyebilir.
Karanlık fabrika ya da dijital fabrikalar elbette çok da
uzak olmayan bir gelecekte hayatımızın gerçekliği
olacak.
Öncelikli olarak ise özellikle enerji verimliliği ve kestirimci bakım hizmetleri alanında yapılacak yatırımlarla
firmaların rekabet gücünü artırmak mümkün.

Biz de bu noktada Weidmüller olarak Türkiye’nin Endüstri 4.0’a hazır olması yolunda önemli çözümler
sunuyoruz. Weidmüller’in elektrik ve otomasyon sektöründeki deneyimini IT hizmetleri ile destekleyerek
dijital fabrikalar için geleceğin teknolojilerini üretmeyi
hedefliyoruz.
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Tüm parametrelerin dijital ortama taşınarak analiz
edildiği ve süreçlerin maksimum verimliliğe taşındığı,
dolayısıyla hızın hayatta kalmak anlamına geldiği bir
geleceğe doğru yürüyoruz.
Weidmüller olarak adımlarımızı bu gerçekliğe uygun
şekilde atıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

SECURITY
SECURITY

Referanslı Güvenlik Dönemi

Prosegur Alarm’dan “Her Arkadaş Bir Ay Avantaj” Kampanyası
Referenced Security Period
“Every Friend One Month Advantage”

Campaign From Prosegur Alarm
Her ne kadar yanlış bir kanı olsa da güvenlik ihtiyacı
zorunlu değilse ev ve iş yerlerine alarm taktırmak tercih edilmiyor.

Even though it is wrong, it is not preferred to install
alarms at homes and workplaces if security is not necessary.

Kapsamlı alarm hizmetlerinin güvenlik zafiyeti öncesinde alınması ise hem hane hem de iş yeri sahipleri
için büyük önem taşıyor.

It is of great importance for the owners of both households and business owners to obtain comprehensive
alarm services prior to security weakness.

Prosegur Alarm, taahhütsüz güvenlik ayrıcalığından
sonra uyguladığı “Her arkadaş 1 ay avantaj” kampanyasıyla mevcut abonenin referansıyla gelen her kullanıcıya ve referans gösteren aboneye bir ay ücretsiz
hizmet sunuyor.

Prosegur Alarm offers one month free service to every
user who comes with the reference of the current subscriber and to reference subscriber through ‘every
friend 1 month advantage’ campaign, which is applied
after the non-contracted security privilege.

5 kıta, 24 ülkede hizmet veren, alarm hizmetlerinde
dünyanın lider kuruluşlarından biri olan Prosegur;
Türkiye güvenlik sektöründe 1+1 avantajlı referans
kampanyası ile fark yaratıyor.

Prosegur, one of the leading companies in the world in
alarm services, serves in 24 countries in 5 continents,
makes a difference with 1+1 advantageous reference
campaign in the Turkish security sector.

Prosegur Alarm, hizmetlerinden yararlanacak kişi ve
kurumlara bir referans abone getirmeleri karşılığında
bir ay ücretsiz hizmet sağlıyor.

Prosegur Alarm provides free service for individuals
and institutions to benefit from their services for one
month in return for bringing a reference subscriber.

Hem Prosegur Alarm’ı tercih eden kişi, hem de referansının yararlanacağı ücretsiz hizmet kampanyası,
güvenlik ihtiyacına avantajlı çözüm ortağı oluyor.

The free service campaign that both the person who
prefers Prosegur Alarm and his/her reference will benefit from, becomes advantageous solution partner for
the security need.

Hem Size, Hem Referansınıza Ücretsiz Güvenlik
Hizmeti

Free Security Service To You And Your Reference Both

Prosegur Alarm; rakiplerinden ayrışan, dünya standartlarının üzerinde pek çok güvenlik çözümünü bir
arada sunmaya devam ediyor.

Prosegur Alarm continues to offer a wide range of security solutions that stand out from its competitors and
exceed the world standards.

Standart Paket, Gece Görüş Kameralı Hareket Dedektörü, Anti-Sabotaj, Anti-Jammer ve taahhütsüz
anlaşma gibi hizmet ayrıcalıklarına referans kampanyasını da ekleyen Prosegur Alarm, tüm müşterilerine
7/24 eksiksiz ve tam koruma sağlıyor.

Prosegur Alarm, which adds reference campaign to its
service privileges such as Standard Package, Motion
Detector with Night Vision Camera, Anti-Sabotage, Anti-Jammer and non-contracted agreement, provides
24/7 full and complete protection to all its customers.
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Prosegur Alarm’ın “Her arkadaş 1 ay avantaj” kampanyası, Prosegur’a aboneliği olan mevcut müşterilerin
yanı sıra abone olacak yeni müşterileri de kapsıyor.
Referans veren Prosegur müşterisi ve referans verilen yeni Prosegur müşterisi 1’er ay ücretsiz abonelik
hediyesi kazanıyor.

Prosegur Alarm’s “every friend 1 month advantage”
campaign includes existing customers who has Prosegur subscription as well as new customers who will
subscribe. The referral Prosegur customer and the referenced new Prosegur customer wins a 1 month free
subscription gift.

31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olan kampanyadan yararlanmak için kullanıcıların sadece referans
bilgilerini paylaşarak, hem kendilerinin hem de referans gösterdiği kullanıcıların güvenliğini bir ay Prosegur Alarm’dan ücretsiz olarak karşılamaları mümkün.

In order to benefit from the campaign, which is valid
until December 31, 2019, it is possible for the users
just to share their reference information and to secure
themselves as well as the users to whom they refer, free
of charge for one month from Prosegur Alarm.

Eski ve yeni tüm müşterileri kapsayan kampanya,
tercih edilecek tüm Prosegur hizmetlerinde geçerli
oluyor. Kampanyadan yararlanacak kişilerin ücretsiz
hizmeti, referans verilen tarihten sonraki ayda faturalarına yansıtılıyor.

Covering all old and new customers, the campaign applies to all the Prosegur services that will be preferred.
The free service of the people who will benefit from the
campaign is reflected to their invoices in the month following the date of reference.
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Evde Güven ve

Konfor İçin
TP-Link’in akıllı prizleri ile küçük ev aletlerini
her yerden açıp kapamak mümkün. Böylece
hem kullanım konforu elde ediliyor, hem de
prizde unutulan aletlerin yaratacağı tehlike
ortadan kalkıyor.
Soğuk bir kış günü, yataktan çıkmadan çay-kahve
makinesi çalıştırmak ve birkaç dakika daha yatak
keyfi yapmak, acele ile işe hazırlanıp evden çıkarken
prizde unutulan saç maşasını evden uzaktayken kapatabilmek, tatildeyken evde yaşanıyor hissi vermek
için bazı lambaları yakıp kapatabilmek, haftalık ya da
aylık olarak bazı cihazların elektrik tüketimini görebilmek.
Evlerin güvenliği ve konforu için tüm bunları ve benzer farklı işlemleri TP-Link® akıllı prizlerle yapmak
mümkün.
Günümüz modern yaşamı evde kullandığımız elektrikli ürün sayısını sürekli artırıyor. Yemek yaparken
kullanacağımız suyu elektrikli ısıtıcı ile ısıtıyoruz,
ekmekler elektrikli kızartma makinesinde kızararak
sofraya geliyor, kadınlar saçlarını kurutmak ve şekillendirmek için elektrikli ürünler kullanırken erkekler
elektrikli tıraş makineleri ile güne hazırlanıyorlar.

Ofislerde ve evlerde su sebilleri elektrikle çalışıyor.
Durum böyle olunca bu cihazların tehlike oluşturmayacak şekilde kullanılıp işleri bittiğinde prizden
çekilmeleri hem güvenlik hem de elektrik tüketimi
açısından önemli.
Günlük koşturmaca arasında bu kadar cihazı kontrol
etmek ise giderek daha zor hale geliyor. Akıllı prizler, bu noktada devreye giren ve hayatı kolaylaştıran
ürünler.
TP-Link HS110 akıllı prize takılı bir cihazı, nerede olunursa olunsun telefon ya da tablet bilgisayar üzerinden açıp kapatmak, tüketim değerini ölçmek, tüketilen elektriği raporlamak mümkün.
Böylece saç maşasını ya da ütüyü prizde unutma
derdi sona ererken, yataktan çıkmadan çay-kahve
makinesini çalıştırabilmek de mümkün oluyor.
Akıllı prize takılı bir abajurdaki lambayı, tatildeyken
bile akıllı telefondaki kasa uygulaması sayesinde istenildiği zaman açıp evde biri var hissi yaratarak güvenliği artırmak da çok kolay.
Evde güvenliğin yanı sıra konforu da artıran TP-Link
akıllı prizler, aynı zamanda elektrik tüketimini kontrol
etmeyi ve azaltmayı da sağlıyor. Tüm teknoloji marketlerde ve online alışveriş sitelerinde bulunabilen
TP-Link akıllı prizler KDV dahil 45 USD’den başlayan
fiyatlara sahip.
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Johan Cruijff ArenA’daki 3 Megawatt’lık Enerji
Depolama Sistemi Hayata Geçirildi
Avrupa’nın ticari binalarda ikinci el ve yeni elektrikli araç akülerini kullanan en büyük enerji
depolama sistemi hayata geçirildi. Amsterdam Belediye Meclisi Üyesi Udo Kock resmi açılış
merasimini yürüttü.
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Bu benzersiz proje Nissan, Eaton, BAM, The Mobility
House ve Johan Cruijff ArenA işbirliğinin bir sonucu
olup, Amsterdam İklim ve Enerji Fonu (AKEF) ve Interreg tarafından desteklendi.
3 megawatt’lık bu depolama sistemi stadyum, stadyum ziyaretçileri, stadyum çevresinde oturanlar ve
Hollanda enerji şebekesi için daha güvenilir ve verimli enerji kaynağı sağlıyor.
Enerji depolama sistemi, Eaton’ın güç çevrim ünitelerini ve 148 Nissan LEAF aküsüne eşdeğer aküleri
bir araya getirerek, yalnızca daha sürdürülebilir bir
sistem sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda elektrikli
araç aküleri için de döngüsel ekonomi yaratıyor.
Johan Cruijff ArenA İnovasyon Direktörü Henk Van
Raan; “Bu enerji depolama sistemi sayesinde stadyum kendi sürdürülebilir enerjisini daha akıllı şekilde
kullanabilecek ve Amsterdam Energy ArenA BV olarak, akülerin mevcut depolama kapasitesini değiştirebilecek” dedi.

>>>
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Eaton EMEA Elektrik Sektörü ve Kurumsal Sektör
Başkanı Frank Campbell; “ArenA güç kesintisi esnasında dahi dikkate değer bir güç miktarını garantiliyor.
Bunun bir sonucu olarak bu stadyum istikrarlı Hollanda enerji şebekesine katkıda bulunacak.
The Johan Cruijff ArenA dünyadaki en sürdürülebilir
stadyumlardan bir tanesi ve bu eşsiz enerji depolama
sistemi gibi akıllı inovasyonların tanıtımına öncülük
ediyor. Johan Cruijff ArenA’daki enerji depolama sistemi Eaton’ın güç yönetimi çözümlerindeki uzmanlığının bir göstergesidir.
Enerji depolama sistemini özellikle Johan Cruijff ArenA’nın ihtiyaçlarını karşılamak için tasarladık. Bu sistem, güç elektronik aksamlarını, elektrikli araç akü
modüllerini ve bu inovatif çözümün stadyumun mevcut altyapısına uyarlanmasını kapsıyor.
Ortaya çıkan bu proje ile gurur duyuyorum ve Johan
Cruijff ArenA’nın daha enerji verimli olduğunu, gücü-
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nü sürdürülebilir, emniyetli ve güvenilir şekilde yönettiğini görmekten son derece memnunum” dedi.
Esnek Depolama Kapasitesi
Bu enerji depolama sistemi Johan Cruijff ArenA içindeki arz ve talebi dengelemede önemli bir rol oynamakta olup, binlerce eve güç vermeye yetecek 3 megawatt’lık toplam bir kapasiteye sahip.
Bu kapasite aynı zamanda, ArenA’nın tepesindeki
4200 güneş paneli tarafından üretilen enerjinin depolanıp en iyi şekilde kullanılabileceği anlamına da
gelmektedir.
Enerji depolama, dizel jeneratörlerinin kullanımını
azaltarak sistemi yedek güç sağlayacak ve konserler
esnasında ortaya çıkan pikleri normal seviyeye çekerek şebekeyi rahatlatacak.

ELECTRIC

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin Çanakkale’deki

Kocalar RES Projesi Elektrik Üretimine Başladı

2020’ye kadar yerli ve yenilenebilir kaynaklardan
oluşan 1000 MW’lık enerji üretim santrali kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji,
yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Akfen’in
Çanakkale’de bulunan 30,6 MW gücündeki Kocalar
Rüzgar Enerji Santrali elektrik üretimine başladı
Akfen Yenilenebilir Enerji 2019 içerisinde Çanakkale ve Denizli’de toplam kurulu gücü 245 MW olan 3
rüzgar enerji santrali projesi daha hayata geçirecek.
Böylelikle şirketin sadece rüzgarda toplam kurulu
gücü 275 MW’a ulaşırken, yenilenebilir enerji kaynaklarından toplam kurulu gücü 632 MW’a çıkacak.
Türkiye’nin 5 bölgesine 530 milyon dolar değerinde
378 MW gücünde tamamı yerli ve yenilenebilir 13
rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurmak için yerli –
yabancı 6 bankanın güçlerini birleştirip ‘Türkiye’nin en
büyük yeşil enerji kredisini’ sağladığı Akfen Yenilenebilir Enerji yatırımlarına devam ediyor.
Son yıllardaki yatırım atılımıyla Türkiye’nin ihtiyaç
duyduğu yerli ve yenilenebilir enerji santrallerinin
önemli bir oyuncusu haline gelen Akfen Yenilenebilir
Enerji’nin ilk rüzgar enerji santrali olma özelliği taşıyan Çanakkale’deki Kocalar RES Projesi’nde elektrik
üretimi başladı.
30,6 MW kurulu gücündeki Kocalar RES Projesi’nde
üretilen enerjiyi ulusal elektrik ağı üzerinden tüm Türkiye’ye ulaştırarak 120 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını
rüzgardan tek başına karşılayacak.

Kocalar RES’in yanı sıra 2019 yılı içerisinde Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından yapımı devam edilen Çanakkale’deki 112 MW’lık Üçpınar RES ve 58 MW’lık
Hasanoba RES, Denizli’deki 75 MW’lık Denizli RES
projelerinin tamamlanıp elektrik üretimine başlamasıyla şirketin rüzgardaki kurulu gücü 275 MW’a ulaşacak.
Çanakkale’de 120 Bin Hanenin Yıllık Elektriği
Rüzgardan
Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeline sahip en yüksek illerinden Çanakkale’de üretime geçen
Kocalar RES Projesi’nin 120 bin kişinin yıllık enerji tüketimini tek başına karşılayacağını ifade etti.
9 adet rüzgar tirbününün oluşturduğu Kocalar RES’in
yıllık 60 GWh elektriği ulusal şebeke üzerinden Türkiye’nin hizmetine sunacağına ve 48 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınımını engelleyeceğine
dikkat çeken Karabeyoğlu;
“Akfen Yenilenebilir Enerji olarak tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine yönelik yatırımlarımıza devam ediyoruz.
Yıl sonuna kadar 4 rüzgar santralimizin elektrik üretimine başlamasıyla sadece rüzgarda 275 MW’lık
kurulu güç kapasitesine ulaşacağız. Bu yatırımlarla
yenilenebilir enerjideki toplam kurulu gücümüz 632
MW’a çıkacak” ifadelerini kullandı.
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Dünya Sanayi Devleri İstanbul’da Buluştu
WIN Eurasia 2019, rekor uluslararası ziyaretçi akını ile tamamlandı. T.C Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve
imalat sektörünün önde gelen
kurumlarının katılımıyla başlayan
fuarda Türkiye sanayicilerinin ileri
teknolojili ürünlerini dünyaya tanıtma fırsatı buldu.
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20 ülkeden 1,400’e yakın katılımcıyı 122 ülkeden 77.403 ziyaretçiyle
buluşturan fuara yabancı yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. 30’u aşkın
ülkeden alım heyeti ağırlayan fuarda ihracatçı firmalar milyon Euro
değerinde yeni işbirliği anlaşmalarına imza attı.

Electrotech
EURASIA

FAIR

14-17 Mart tarihleri arasında ‘Geleceğin Parçası Ol’ sloganıyla
Deutsche Messe’nin Türkiye ofisi
Hannover Fairs Turkey tarafından,
İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde düzenlenen 26. Uluslararası WIN Eurasia Fuarı, Türkiye
sanayisini dünyanın önde gelen
sanayi ülkeleri ile bir araya getirirken 30’u aşkın ülkeden alım heyetlerini fuar kapsamında Türkiye
üreticileriyle buluşturdu.
Ticaret Bakanlığı, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB
desteği ile Hannover Fairs Turkey
Fuarcılık tarafından organize edilen fuar, 26. yılında yine birçok yeniliğe sahne oldu.
Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine; otomasyon
hizmetlerinden enerji, elektrik ve
elektronik ekipmanlara; hidrolik ve
pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları
için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistem Sanayiide dijitalleşme konsepti ile WIN Eurasia çatısı altında
bir araya geldi.
Türkiye’nin Ticari Hedefleri Fuarlarımızın da Hedefleri Arasında

Otomasyon
EURASIA

WIN Eurasia 2019’un Türkiye sanayi için tarihi bir başarıyla sonuçlandığına dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü
Alexander Kühnel; fuarın Türkiye
ekonomisini 2019 ihracat hedeflerine taşıyacağını ifade ederek şunları söyledi.
“Bu yıl 26’ncısını düzenlediğimiz
WIN Eurasia ile Türkiye sanayisini
küresel rekabete taşıyacak önemli bir buluşma gerçekleşti. Fuarın
hazırlık aşamasında yerli firmaların
ihracatına daha fazla katkı sağlama vizyonuyla çalışmalarımızı yürüttük.

Bu dört günlük süre zarfında attığımız adımların olumlu sonuçlarını
tüm katılımcı markalarımızla birlikte yaşadık.
Türkiye’nin ihracatında önemli bir
yer tutan Avrupa ülkeleri başta
olmak üzere, Orta Doğu’dan Kuzey Amerika’ya Kuzey ve Güney
Afrika’dan, CIS ve Asya ülkelerine
kadar birçok yabancı markayla
Türkiye üreticilerini aynı masada
bir araya getirdik.
İhracatçı firmaların WIN Eurasia
kapsamında hayata geçirdikleri
yeni anlaşmaların meyvesini önümüzdeki süreçte toplayacaklarına
inanıyoruz.
Gerek ziyaretçilerimizin gerekse
katılımcılarımızın fuar süresince
duydukları memnuniyeti dile getirmeleri ve milyon Euro değerinde anlaşmalara imza attıkları bilgisini bizlerle paylaşmaları, ben
ve ekibim için 1 yıl boyunca zorlu
koşturma ve çalışmalarımızın en
büyük meyvesi.
Bu güzel başarıda rol almanın
mutluluğu bizler için paha biçilemez. Bunun yanı sıra WIN Eurasia 2019 Fuarımız için eşsiz bir
deneyimi gerçekleştirme hedefi
ile oluşturduğumuz mobil uygulamamızın bugün B2B alanında indirilen Mobil uygulamalar arasında
1.sırada yer alıyor olması da bizler
için bir diğer mutluluk verici başarı
hikayesi.

Hydraulic
EURASIA
>>>
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Kendi alanındaki kategoride çok geniş kitlelere hizmet veren firmaların mobil uygulamalarını dahi geride bırakarak 10 Binlerce sektör profesyoneli tarafından indirilen mobil aplikasyonlar içerisinde 1. sırada
yer almamız dijital platformda da WIN Eurasia Fuarı’na olan ilginin önemli bir göstergesi.”
Türkiye’nin ihracatçıları Milyon Euro’luk
Yeni İşbirliklerine İmza Attı
Uluslararası firmaların Türkiye’deki ortak buluşma
noktası haline gelen WIN Eurasia, ‘Yurtdışı Alım Heyeti Programları’ çerçevesinde 30’u aşkın sektör profesyoneli delegasyon gruplarına ev sahipliği yaptı.
Fransa, İtalya, İspanya, Belarus, Fas, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Tacikistan, Ukrayna, Fas, Tunus, Cezayir ve Lübnan başta olmak üzere
önemli alıcı grupları, 1000’in üzerinde Türkiye ihracatçısıyla görüşerek yeni anlaşmalara imza attı.
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MİB, MAİB, MAKFED, İSDER, ENOSAD, AKDER, ETMD,
ROBODER, VDMA ve ZVEI gibi sektörün önde gelen
kurum ve kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen fuara
yurt genelinden birçok firma yoğun katılım gösterdi.
Sanayi ve Ticaret Odaları, Meslek Odaları ve Federasyon kurumlarıyla işbirliği sonucunda, Türkiye genelinden 41 ilden 120 otobüsle hareket eden Anadolu
delegasyonu grupları ise fuarı ziyaret ederek potansiyel alıcılarıyla tanışma fırsatı buldu.
“WIN Eurasia” Fuarı’nın Odak Noktası Sanayide
Dijitalleşme Oldu
Uluslararası firmaların robot, otomasyon teknolojisi,
IT çözümleri ve yazılımların yanı sıra network platformlarını de sergilediği fuar, 360 derece imalat sanayinin tüm bileşenlerini İstanbul’da buluşturdu.
Fuar ziyaretçileri otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin
interneti ve arttırılmış gerçeklik gibi teknolojik gelişmeleri yakından deneyimleme fırsatı buldu.

FAIR

TİM ve ENOSAD işbirliği ile Türkiye sanayisini daha
ileriye taşıma, teknolojisini etkin kullanma, katma
değeri yüksek ürünler yaratılmasına katkı sağlama
amacı ve misyonuyla fuara eş zamanlı olarak forum
ve konferanslar da düzenlendi.
Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği Başkanı
Dr. Hüseyin Halıcı, Makine İmalatçıları Birliği Başkanı
Ahmet Özkaynak, Siemens Türkiye Dijitalizasyon ve
Endüstri 4.0 Pazarlama Müdürü Derya İren ve Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür
Demirtaş’ın aralarında bulunduğu birçok uzman isim
yaptığı sunumlarla Türkiye sanayisinin geleceğine
ışık tuttu.
Sanayiye Değer Katan Projeler WIN Eurasia’da
Ödüllendirildi
WIN Eurasia bünyesinde ENOSAD işbirliği ile bu yıl ilk
kez düzenlenen “Winovation” yarışmasında dereceye
giren projeler ödüllendirildi.

Ürün, hizmet, tasarım, teknoloji, teknik altyapı, çözüm, iş modeli, organizasyon ve sosyal çevre gibi
konu başlıkları altında teknik inovasyon ağırlıklı, özgün projeler üreterek dereceye giren markalara fuar
kapsamında düzenlenen törenle ödülleri taktim edildi.
Yarışma kapsamında, geliştirdiği Yapay Zeka ile Kestirimci Yönetim Projesi’yle Doruk Otomasyon ve Yazılım A.Ş. 1.’lik ödülününün sahibi olurken, Şantiye
İzleme ve Güvenlik Çözümü Projesi’yle Okyanus Teknoloji firması 2.’lik ödülünün sahibi oldu.
Yarışmada 3.’lük ödülü ise iki ayrı projeye birden verildi. HKSM IOT Servis Projesi’yle Hareket Kontrol Servis
Merkezi ve Yenilikçi Karekod Yazma Projesi’yle Dedem Elektrik Taah. Otomasyon firması 3.’lük ödülüne
layık görüldü. Bir sonraki WIN Eurasia Fuarı 12 – 15
Mart 2020’de gerçekleştiriliyor olacak.

>>>
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Göldağı Kablo

Dersa Boru

Kardeş Elektrik
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Eae Elektrik
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Ruha Elektrik

Erka Kablo

Ortaç Elektrik

YTS Topraklama (Ardıç Elektrik)

>>>
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Üntel Kablo

Mitsubishi Electric

Bimed Elektrik
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Trio Kablo

Weidmüller El Aletleri

Liva Paratoner

Varsan Elektrik

>>>
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Tema Metal

Panasonic Elektronik

Mekas Kablo
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Dtm Elektrik
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Corbus Elektrik

Cks Elektrik

Enel Elektrik

Esen Elektrik
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Mitsubishi Electric, Endüstri 4.0 Sempozyumu’nda dijital
fabrikalar ve Nesnelerin İnterneti konularına dikkat çekti
Mitsubishi Electric put emphasis on digital factories and
Internet of Things at Industry 4.0 Symposium

Gebzeli Sanayicilere Fabrikaların
Dijital Dönüşümü İçin Yol Haritası
A Roadmap for Digital Conversion of Factories for the Industrialists of Gebze
Endüstriyel otomasyon sistemleri alanındaki inovatif
teknolojileri ile öne çıkan Mitsubishi Electric, Gebze
Makina Mühendisleri Odası tarafından organize edilen Endüstri 4.0 Sempozyumu’nda dijital fabrikalar ve
Nesnelerin İnterneti konularına dikkat çekti.

Drawing attention with its innovative technologies in
the field of industrial automation systems, Mitsubishi
Electric put emphasis on digital factories and Internet of Things at Industry 4.0 Symposium organized by
Gebze Chamber of Mechanical Engineers.

“Dünyanın yeni çalışma modeli, dijital dönüşüm ile
verimlilik” ana temasıyla düzenlenen etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Mitsubishi Electric Türkiye
Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, “Sanayi 4.0 sürecinde dijital fabrikalar” konulu sunum gerçekleştirdi.

Taking part as a speaker in the event organized with
the main theme of “New Business Model of the World,
Efficiency Through Digital Transformation” Mitsubishi
Electric Turkey Factory Automation Systems OEM Business Development Senior Manager Tolga Bizel made a
presentation titled “Digitalization and Industry 4.0 for
SMEs.”

Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@
ctory konsepti ile geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurmanın mümkün olduğunu anlatan Bizel,
yeni endüstri evresine hazırlıklı olmaları için sanayicilere tavsiyelerde bulundu.
Dijital dönüşüm, robotik sistemler, Sanayi 4.0, büyük
veri ve siber güvenlik gibi konularda alanında uzman
sektör temsilcileri ile Gebze’deki sanayicileri buluşturan Endüstri 4.0 Sempozyumu, 2-3 Mart tarihleri arasında Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
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Describing that it is possible to establish the future
factories starting today using the e-F@ctory concept,
Mitsubishi Electric’s answer to Industry 4.0, Bizel gave
advices to the industrialists to help them get prepared
for the new phase of industry.
Bringing together industrialists in Gebze together with
sector representatives expert in fields such as digital
transformation, robotics, Industry 4.0, big data and cyber security, the Industry 4.0 symposium took place in
Gebze Cultural Center on 2-3 March.
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Gebze Makina Mühendisleri Odası tarafından “Dünyanın yeni çalışma modeli, dijital dönüşüm ile verimlilik” ana temasıyla düzenlenen etkinlikte Mitsubishi
Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM
İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, “Sanayi 4.0
sürecinde dijital fabrikalar” konulu sunumuyla yer
aldı.

In the event organized by Gebze Chamber of Mechanical Engineers with the main theme of “New Business
Model of the World, Efficiency Through Digital Transformation” Mitsubishi Electric Turkey Factory Automation
Systems OEM Business Development Senior Manager
Tolga Bizel took his place with his presentation titled
“Digital factories in Industry 4.0 phase”.

Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a dijital ve
akıllı fabrika konsepti e-F@ctory ile yanıt verdiğini
anlatan Bizel, dijital dönüşümün temelini oluşturan
Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) konusunda
da bilgi verirken, sanayicilere yeni sanayi evresine
hazırlanmaları konusunda önerilerde bulundu.

Telling us that Mitsubishi Electric, pioneer in the fields
of electric, electronics and automation, answers Industry 4.0 with its digital and smart factory concept e-F@
ctory, Bizel also informed us on the Internet of Things,
which forms the basis of digital transformation while
making suggestions to industrialists on how to prepare
for the new industrial phase.

Nesnelerin İnterneti İle Teknoloji ve Haberleşmenin
Önemi Artıyor

Communication And Technology Gains Importance
With The Internet Of Things

“Nesnelerin İnterneti” (Internet of Things) kavramının,
nesne ve eşyaların internete bağlanarak veri alışverişi
yapması ve bulut üzerinden hem insanlarla hem de
birbirleriyle iletişim içerisinde olması şeklinde tanımlanabileceğini ifade eden Tolga Bizel, konuyla ilgili şu
bilgileri aktardı;

Stating that the concept of Internet of Things can be
described as objects and goods sharing data by connecting to internet and communicating with humans
and themselves over the cloud, Tolga Bizel relayed this
information regarding the topic at hand;

“Yeni sanayi evresinin merkezinde hiç şüphesiz üretim bulunuyor. Son dönemde şirketlerin ilgi odağı olan Sanayi 4.0 ve şirketlerin teknoloji yatırımları
üzerinde büyük bir etki yaratan “Nesnelerin İnterneti”
konusuyla birlikte teknoloji ve haberleşmenin önemi
daha da artıyor.
Bu noktada biz de Mitsubishi Electric olarak, iş modellerimizi yeniden tasarlıyor ve performansımızı arttırmak için teknoloji yatırımlarımızı hangi alanlara yoğunlaştırmamız gerektiğini belirliyoruz.

“Without a doubt, production is in the center of the new
industry phase. Together with the topic of Industry 4.0,
which has been in the focus of companies and the Internet of Things which had a great effect on technology
investments of companies, the importance of communication grows even more.
At this point, as Mitsubishi Electric we redesign our
business models and decide where we should focus
our technology investments in order to increase our
performance.

Köklü inovasyon mirasımız ve üstün teknolojimiz ile
geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle fabrikaların altyapısını, sistemlerini ve proseslerini dijital çağa uygun
şekilde dönüştürüyoruz.”

With the innovative solutions we develop using our
deep-rooted legacy of innovation and advanced technology, we transform infrastructures, systems and processes of factories in accordance with the new digital
era.”

Kişiselleştirilmiş Üretimin Yolu Dijital Fabrikalardan
Geçiyor

The Path to Personalized Production Goes Through
Digital Factories

Yeni endüstri evresinin mevcut sanayinin bilgisayarlaştırma yönünde teşvik edilmesi ve yüksek teknolojiyle donatılması olarak özetlenebileceğini söyleyen
Bizel, sözlerine şöyle devam etti;

Stating that the new industrial phase can be described
as encouraging current industries towards computerization, Bizel relayed this information;
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“Dijital dönüşüm çağında makineler çevrelerinde
olup bitenleri anlayabilecek ve birbirleriyle internet
protokolleri aracılığı ile iletişim kurabilecek duruma
geliyorlar.

“In the age of digital transformation, machines will be
able to understand what’s going on around them end
they’ll be able to communicate with each other via internet protocols.

Bu sayede fabrikalardaki üretim hatlarının kişiselleştirilmiş ihtiyaçlara göre optimize edilmesi sonucunda
pazardaki rekabet koşullarına ayak uydurmak daha
kolay hale gelecek.

This way it will become easier to adapt to competitive
conditions in markets thanks to the ability of optimizing
production lines in factories in accordance with personalized requirements.

Mitsubishi Electric olarak bu yeni endüstri evresine
yanıtımız olan e-F@ctory ile geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurmak mümkün. Bu süreçte robotlar arası veri transferinin de giderek hızlanması ve
birbirleriyle konuşabilen ileri robot teknolojileri sayesinde robotlar artık kendi kendilerini daha detaylı ve
koordineli olarak kontrol edebiliyor.

As Mitsubishi Electric, it is possible to build tomorrow’s
digital factories starting today using our answer to this
new industrial phase, e-F@ctory. During this phase,
thanks to the ever-increasing data transfer rates between robots and advanced robotics technologies that
can communicate with each other, robots can control
themselves in a more coordinated and precise fashion.

Bugün e-F@ctory ile robotlar üretim hattındaki diğer
ürünlerle de haberleşebiliyor. Bilgileri insan kontrolünden bağımsız olarak hem kendi aralarında hem de
fabrikayı kontrol eden ana sistemle paylaşıp verimliliği artırmak için hazırlar. Çünkü e-F@ctory konseptinde fabrika otomasyonunda yer alan tüm ürünler
birbirleriyle entegre ve açık bir mimari ile çalışıyor.”
Küresel Rekabet İçin Üretim Kalitesi Artmalı ve Maliyetler Optimize Edilmeli

Today, robots can communicate with other products on
the production line thanks to e-F@ctory. They are ready
to share information within themselves and the main system controlling the factory without human intervention in
order to increase efficiency. Because in e-F@ctory concept, all products that make up the factory automation
work integrated to one another with open architecture.”
For Global Competition, Production Quality Must Be
Increased And Costs Must Be Optimized

Türkiye’nin üretim kabiliyetinin sürdürülebilir olması
için global düzeyde rekabet edebilmesinin önemini
hatırlatan Tolga Bizel, “Sanayicilerin dünya kalitesinde üretim yaparak küresel pazarlarda rekabet edebilmeleri ve ihracatta güç kazanmaları için üretim kalitesini artırırken maliyetlerini optimize etmesi gerekiyor.

Reminding us of the importance of the ability to compete
at a global level in order to have sustainable manufacturing capability in Turkey, Tolga Bizel said, “In order for
industrialists to make production in global quality and to
compete in global markets, they have to gain power in
exports and optimize costs while increasing production
quality.

Bu noktada, fabrika otomasyon sektörünü yakından
takip edip yeni teknolojilere hızla uyum sağlayabilmek ve gerekli altyapı yatırımlarını yapmak önem kazanıyor” dedi.

At this point, it is important that they closely follow factory automation sector and make necessary infrastructure investments in order to adapt to new technologies
rapidly.”

Geleceğin haberleşme üzerine kurulmasının beklendiğini ifade eden Bizel, bu bağlamda firmaların yüksek hızlı ve kaliteli haberleşme sistemlerini kurmalarının daha da önemli hale geldiğini söyledi.

Saying that future is expected to be built on communication, Bizel stated that establishing high speed and quality communication systems will be even more important
for companies.

Hammadde ve kaynakların çok daha etkin şekilde
yönetilmesinin de bu süreçte firmalara avantaj sağlayacağını belirten Bizel, “Yeni dönemde en önemli
konulardan biri de sanayicilere sunulan çözümlerin
gerçekten Sanayi 4.0 ile uyumlu olup olmadığına dikkat etmeleri diyebiliriz.

Saying that managing raw materials and resources more
effectively will also prove beneficial for companies at this
phase, Bizel ended his words saying, “In the new phase,
we can say that one of the vital aspects is to make sure
if solutions provided to industrialists are indeed compatible with Industry 4.0 or not.
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SARI SAYFALAR
ŞİMŞEK ELEKTRİK

SEZGÜL MÜHENDİSLİK

KAYRA AYDINLATMA

Dilovası merkezli elektrik
şirketimizde çalışacak, daha
önceden fabrika elektrik tesisatı
konusunda tecrübeli, tercihen
Sultanbeyli ve Kocaeli-Dilovası
bölgesinde ikamet eden, elektrik
ustası ve kalfaları aranmaktadır.

Meslek mezunu elektrik elektronik
mekatronik ve doğalgaz
bölümlerinden mezun olmuş
askerliğini yapmış olan, İstanbul
trafiğinde aktif araç kullanabilen her
hangi bir sağlık problemi olmayan
çalışma arkadaşları aranmaktadır.

Aydınlatma ve elektrik sektöründe
hizmet vermekte olan firmamıza
muhasebe sorumlusu aramaktayız.
Muhasebe deneyimi en az 4-5 yıl
Logo programına oldukça hakim,
İş akış yönetimini eksiksiz takip
eden, Muhasebe evraklarının
düzenli bir programla işleyen ve
arşivleyen, Analitik düşünen ve
uygulayan eleman aranıyor.

Ramazan ŞİMŞEK / 0262 502 14 53

Pınar TEKİN / 0212 283 40 00

Abdullah YILDIZ / 0212 243 46 76

DORUK PLAST

FD PROJE

ONUR ELEKTRİK

Esenyurt-Akçaburgaz fabrikamızda
argon kaynak makinesinde çalışacak
bay tecrübeli/tecrübesiz eleman
aramaktayız. Sorumluluk bilinci
yüksek, disiplinli, kaliteye ve iş
sağlığı, iş güvenliği kurallarına önem
veren, ekip çalışmasına yatkın,
Gelişimine açık, öğrenmeye açık,
askerlik görevini tamamlamış,
argon kaynakçıları alınacaktır.

Burdur’da yapacağımız Kültür
Merkezi işimiz kapsamında zayıf
akım konusunda tecrübeli, keşif, hak
ediş konularında deneyimli elektrik
- elektronik mühendisi alınacaktır.
Mühendis arkadaşımızın mezuniyet
yılı minimum 5 yıl olacaktır. Firma
merkezimiz Ankara’dır. Çalışacak
arkadaşların Burdur’da ikamet
etmeleri öncelikli tercihimizdir.

Proje ve teklif sorumlusu
projelendirme, metraj çıkarma, keşif
ve teklif dosyası hazırlamada en az
3 yıl tecrübeli, proje okumayı bilen
personel arayışımız bulunmaktadır.

Arife KUNT / 0212 672 22 21

Ferhat DEMİR / 0312 395 39 17

Gökhan HACIOĞLU / 0212 858 07 70

E4 GRUP

KALİSAN LTD. ŞTİ.

RADMED YAPI

Pendik Kurtköy konut projesinde
çalıştırılmak üzere tekniker. Minimum
3 yıl deneyimli, meslek lisesi ilgili
branşlarda ve dengi okullardan
mezun, branşı ile alakalı minimum 5
yıl iş tecrübesini belgeleyebilecek
M.E.B. onaylı ustalık belgesini sağlayan
usta personel de başvurabilir.

AOSB’deki firmamız için; Çiğli,
Egekent, Gümüşpala, Evka 5
bölgelerinde ikamet eden sertifikalı
deneyimli elektrikçi alınacaktır.
Telefonla bilgi alınabilir, firma
sekreteryasından form doldurarak
da doğrudan başvuru yapılabilir.

İzmir ve Türkiye’nin muhtelif
şehirlerinde konut ve özel hastane
inşaatları yapan firmamıza seyahate
engel hali bulunmayan elektrik
teknisyeni, ustalık belgesine sahip,
tercihen SRC belgesine sahip, bina
iç tesisat konusunda çalışacak,
yurtdışında görev yapabilecek 30
- 55 yaşlarında elektrik teknisyeni
ve ustası aranmaktadır.

Sümeyye KALKAN / 0216 505 04 30

Yusuf ERDEM / 0232 376 84 85

Merih SARIBÜLBÜL / 0232 259 49 02
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SARI SAYFALAR
NUR ELEKTRİK

DEMİRTAŞ ELEKTRİK

GÜVENİŞ ELEKTRİK

Otomasyon yazılım, çizim, elektrik
panosu, uygulama, hidrolik,
pnömatik, cnc, pnc, makina
arızası, lood ceel, skada, invertör,
uygulamalarından anlayan ehliyeti
olan Pendik civarında oturan tecrübeli
takım arkadaşları alınacaktır.

Şirketimizde çalışacak bay, deneyim
sahibi caka büküm ustası alınacaktır.

İstanbul Hadımköy’deki fabrikamızın
elektronik ve voltaj regülatörü imalatı
bölümünde görevlendirilmek üzere;
Elektrik ve Elektronik montajında
çalışacak elektrik-elektronik bilgisi
olan, İstanbul/Avrupa yakasında
ikamet eden, uzun vadeli çalışmayı
düşünen, yetiştirilmek üzere ve
deneyimli elemanlar aranıyor.

Aslan BEY / 0216 378 22 88

Ahmet DEMİRTAŞ / 0212 562 09 52

Hakan ÇİLEK / 0212 771 04 15

ARMADA ELEKTRİK

VOLTEK ELEKTRİK

MİCRO ELEKTRONİK

B sınıfı ehliyet sahibi
askerliğini yapmış, diksiyonu
düzgün analitik düşünen
çalışma arkadaşları arıyoruz.

LED aydınlatma imalatı yapan
firmamızda üretimde çalışacak
tercihen lehim yapabilen
elemanlar alınacaktır.

Elektrik zayıf akım kablolama ve
montaj işlerinde deneyimli. Alarm ,
kamera ve geçiş kontrol sistemleri
vb. işlerde çalışacak ekip çalışmasına
yatkın, B sınıfı ehliyetli askerlik
görevini tamamlamış , işini ciddiye
alan ekip arkadaşları aranmaktadır.

Adnan ÖNER / 0242 321 23 89

Oğuzhan SEFEROĞLU / 0216 471 71 07

Önder TEMİZEL / 0850 500 18 88

BARFAS ELEKTRONİK

ARISOY OTOMASYON

MTK METAL

Lazer plastik CNC de uzman
plastik/metal kesme ve delme
işlerini yapacak Plastik vakumlama
tecrübesi olan cihazlarının montajını
ve sahada tanıtımını yapabilecek
askerliğini tamamlamış uzun yıllar
çalışabilecek, disiplinli personel
alınacaktır. Lütfen sadece internetten
başvuru yapınız aramayınız.

Gömülü yazılım rasperi ardiniyo c
ve c++ yazılım ve endüstriyel tasarım
yapabilecek mühendis aranıyor.

Teknik ressam öğrenmeye
açık makina imalat konusunda
tasarım yapabilecek Catia bilen
ekip arkadaşı aramaktayız.

Faik BAHAROĞLU / 0342 503 09 29

Batu BAYCAN / 0312 394 57 14

İsmail DEMİRCAN / 0224 441 24 43

Bu sayfalarda ücretsiz iş ilanlarınızın yayınlanması için ;
info@sektorelyayincilik.com adresine mail yollayabilirsiniz..
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TARİH

Adana

Adana

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim
Kurumları Çukurova Üniversitesi

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı (7 Aylık)

15.04.2019 14:00

Adana

Adana

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yükseköğretim
Kurumları Çukurova Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin İhtiyacı Olan
Elektrik Enerjisi

22.04.2019 10:00

Ankara

Ankara

EÜAŞ Satın Alma Ve Malzeme Yönetimi
Daire Başkanlığı - İç Satın Alma Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Ve Yöresi İşletme Müdürlüğüne Bağlı Borçka Ve Muratlı
Hes İşletme Ve Bakım Başmühendisliklerinin İhtiyacı 47 Kişi İle 36 Ay
Süreli Özel Güvenlik

24.04.2019 14:00

Ankara

Ankara

Belka Ank.Ka.At.Ayk. En.de.bi.in.nak.ve
T Ah.Yem San.ve Tic.a.

İş Sağlığı Güvenliği Hizmetlerinin Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden
Alınması Hizmet Alım İşi

15.04.2019 11:00

Ankara

Ankara

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Elektrik Enerjisi Alımı

24.04.2019 10:00

Ankara

Ankara

Ank.bak.on.is.k.lığı Milli Savunma
Bakanlığı Msb Bağlıları

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

16.04.2019 10:00

Ankara

Ankara

Ego Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım
Dairesi Başkanlığı

29 Kalem Oto Elektrik Kısmı Yedek Parça

Ankara

Ankara

Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Belediyemiz Hizmetlerindeki Araçlarda Kullanılmak Üzere Oto Elektrik
Yedek Parça

10.04.2019 10:00

Ankara

Ankara

İkmal Bakım Daire Başkanlığı İçişleri
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

Personel Güvenlik Malzemeleri

15.04.2019 11:00

Ankara

Ankara

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı

Jandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 2019-2020 Personel
Servisi Kiralama

11.04.2019 10:00

Ankara

Ankara

Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı Diğer
Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü

34 Adet Değişken Mesaj Sistemli Mobil Trafik Güvenlik Römorku

30.04.2019 10:00

Ankara

Ankara

İkmal Bakım Daire Başkanlığı İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayısal Video Kamera Ve Teçhizatı

25.04.2019 14:00

Ankara

Ankara

Eüaş Satın Alma Ve Malzeme Yönetimi
Daire Başkanlığı - İç Satın Alma Müdürlüğü

Eüaş Gezende Hes İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 15 Kişi İle 2 Yıl Süreli Özel
Güvenlik Hizmet Alımı İşi

25.04.2019 14:00

Ankara

Ankara

İkmal Bakım Daire Başkanlığı İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü

Araç Tipi Elektronik Uyarı Ve İkaz Cihazları

Ankara

Ankara

Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Diğer
Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü

34 Adet Değişken Mesaj Sistemli Mobil Trafik Güvenlik Römorku

Ankara

Ankara

Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Belediyemiz Hizmetlerindeki Araçlarda Kullanılmak Üzere Oto Elektrik
Yedek Parça

Balıkesir

Balıkesir

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Yükseköğretim Kurumları Balıkesir Üniversitesi

12 Aylık Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Balıkesir

Balıkesir

SGK Balıkesir İl Müdürlüğü

Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ve Bağlı Sosyal Güvenlik Merkezlerinin 01/07/2019-30/06/2022 Tarihleri Arası 36 Ay Süre İle 4 Adet Şoförlü
24.04.2019 14:00
Araç Kiralama

Bitlis

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi İmar ve
Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Merkez 25 Adet Temel Eğitim Okuluna Güvenli Okul Projesi Kapsamında
Güvenlik Kamerası Alım Ve Kurulum Alım İşi

15.04.2019 10:00

Çanakkale

Çanakkale

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim
Kurumları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çomü Biga Ağaköy 1000 Kw Gücünde Şebeke Bağlantılı Rüzgar Enerji
Santrali Yapım İşi

11.04.2019 11:00
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11.04.2019 14:00

25.04.2019 14:00
10.04.2019 10:00
10.04.2019 10:00
18.04.2019 10:00

Sektörüm Magazine İHALELER

İHALE ŞEHRİ

İŞİN ŞEHRİ

KURUM ADI

İŞİN MAHİYETİ

TARİH

Çorum

Çorum

Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim
Kurumları Hitit Üniversitesi

Hitit Üniversitesi Isı Ve Enerji Merkezi Teknik Bakım Ve İşletim Hizmeti
11.04.2019 14:00
Alım İşi

Elazığ

Elazığ

Türkiye Elektrik İletim A.ş Genel Müdürlüğü(Teiaş) 13.
Bölge Müdürlüğü Elazığ

Memur, Sözleşmeli Memur Ve Güvenlik Personeli Koruyucu Giyim
Malzemesi Alımı

18.04.2019 14:00

Gaziantep

Gaziantep

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı
Bakan Yardımcılıkları

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 10 Anaokulu, 60 Adet
İlkokul Ve Ortaokul Olmak Üzere Toplam 70 Adet Okula Elektrik
Enerjisi Alımı İşi Mal Alımı

12.04.2019 10:00

Isparta

Isparta

Kara Havacılık Okul Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı
Elektrik Enerjisi Alımı
Msb Bağlıları

12.04.2019 10:00

İstanbul

İstanbul

İstanbul Ted.blg.bşk (Msb) Milli Savunma Bakanlığı
Msb Bağlıları

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

18.04.2019 10:00

İstanbul

İstanbul

T.c. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı

Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Binası Ve Mersin Tarsus
10.04.2019 14:00
Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdürlüğü Binası İnşaatları İle
Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi

İstanbul

İstanbul

Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim
Kurumları Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi Kampüslerinde Bulunan Elektrik Ve Mekanik
Cihazlarının 2019 Yılı Periyodik Bakımlarının Yapılması Hizmeti İşi

10.04.2019 14:00

İzmir

İzmir

İzmir Büyükşehir Bel Ed.grand Plz.gıda. O Tel Ve Tur.iş.aş.

Elektrik Enerjisi

16.04.2019 11:00

Kırıkkale

Kırıkkale

Elektrik Enerjisi

16.04.2019 10:00

Kırıkkale

Kırıkkale

Elektrik Enerjisi

16.04.2019 09:00

Kocaeli

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı - İhale İşleri Şube Müdürlüğü

Kocaeli Geneli Tesisler Ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Elektrik
Malzemeleri

16.04.2019 09:00

Konya

Konya

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Elektrik Enerjisi Alımı

15.04.2019 14:30

Manisa

Manisa

Türkiye Elektrik İletim A.ş Genel Müdürlüğü(Teiaş) Soma
Elekt.tek.gel.ve Eğt.mrk.md

Müdürlüğümüz Tesis Ve Sahalarının Güvenliğinin 8 Silahlı Özel
Güvenlik Personeli İle 12 Ay Süreyle Yapılması

16.04.2019 10:00

Manisa

Manisa

Türkiye Elektrik İletim A.ş Genel Müdürlüğü(Teiaş) Soma
Elekt.tek.gel.ve Eğt.mrk.md

Müdürlüğümüz Tesis Ve Sahalarının Güvenliğinin 8 Silahlı Özel
Güvenlik Personeli İle 12 Ay Süreyle Yapılması

10.04.2019 10:00

Sakarya

Sakarya

Tüvasas Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma Daire
Başkanlığı

(Milli Elektrikli Tren Seti Projesi) Tavan Kaplama Panelleri Ve
Alüminyum Parçaları

10.04.2019 10:00

Samsun

Samsun

Samsun B.b. Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü

Elektrik Malzemesi

16.04.2019 14:30

Sivas

Sivas

Sivas İl Özel İdaresi

Sivas Geleneksel Sporlar Ve Eko Turizm Vadisi (Haralar Bölgesi)
11 Adet Tescilli Yapının Restorasyon -Restitüsyon-İnşaat-Elektrik
Mekanik Yapım İşi

10.04.2019 10:00

Şanlıurfa

Şanlıurfa

Şanlıurfa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ARAŞTIRMA VE

Şuski Genel Müdürlüğü Serbest Piyasadan Tam Tedarik Anlaşması İle
Elektrik Enerjisi Satın Alımı

10.04.2019 10:00

Şanlıurfa

Şanlıurfa

Uygulama Hastanesi Yükseköğretim Kurumları Harran
Üniversitesi

Son Kaynak Tedarik Tarifesi İçin Elektrik Enerjisi

22.04.2019 10:00

Van

Van

Van Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Van Su
Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Elektrik Malzemesi Mal Alım İşi

11.04.2019 10:00

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Mke Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü-Ticaret Müdürlüğü
Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Mke Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü-Ticaret Müdürlüğü
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ABONE FORMU

Firma Adı :.......................................................................................................
Faaliyet Alanı :...............................................................................................
Yetkili Kişi :......................................................................................................
Fatura Adresi :................................................................................................
V.D ve No :.......................................................................................................
Tel&Fax :...........................................................................................................
E-Mail :..............................................................................................................
Tarih :.................................................................................................................

12 Ay
180 TL+KDV

Aylık olarak yayınlanan Sektörüm Dergisi’ne................................................................
sayıdan itibaren........................................................ süre ile abone olmak istiyorum.

Hesap Numaralarımız / Firma Ünvanı : NURŞAH SUNAY SEKTÖREL YAYINCILIK
Hesap Bilgileri 1
Finansbank Şube Kodu: 03663 Hesap No: 74487025 IBAN: TR58 0011 1000 0000 0074 4870 25

Hesap Bilgileri 2
Denizbank Şube Kodu: 2760 Hesap No: 1283024-351 IBAN: TR30 0013 4000 0012 8302 4000 02

Hesap Bilgileri 3
Halkbank Şube Kodu: 0862 Hesap No: 09000247 IBAN: TR68 0001 2009 8620 0009 0002 47

Göktürk Caddesi Ada Concept Sitesi A1 Blok D.2 Eyüp / İST. • Tel: +90 212 320 96 66-65 (pbx)
www.sektorelyayincilik.com • info@sektorelyayincilik.com
Abone olmak için yukarıdaki hesap numarasına ödeme yaptıktan sonra lütfen dekontu ve abone formunu
info@sektorelyayincilik.com adresine yollayınız.

REKLAM İNDEKSİ
3.Totan Aydınlatma
7. Argesys Elektronik
9. Almera Elektrik
11. Vestel LED
12. Mutlusan Elektrik
13. Mutlusan Elektrik
15.DTM Elektroteknik
17.Trimbox Elektrik
19.Ören Kablo
21.Legend Teknoloji
23.Krk Elektrik
25.Novsen Elektrik
27.Sigma Elektrik
29.Opaş Elektrik

Ön Kapak
Dikey Elektrik

31.Varsan Elektrik
33. Ekon Kondansatör
35. Emek Perçin
37. Mepa Elektrik
39. Mepa Elektrik
41. Ledplast Plastik
43. Forplas Plastik
45. Radelsan Elektrik
51.Üntel Kablo
55.Kendal Elektrik
57.Deka LED
59.Gemta Elektronik
61.Dikey Elektrik
63.Setel Elektrik

Ön Kapak İçi
Başoğlu Kablo

Ara Kapak
64.Ortaç Elektrik
65.Ortaç Elektrik
71.Totan Aydınlatma
73.Totan Aydınlatma
75. Totan Aydınlatma
79.Buse Aydınlatma
81.Han Elektronik
89.Teknik-El Pano
91.Sutem Elektrik
103.Teknisat Group
105.Asil Metal
110.Addis Build Etiyopya Fuarı
111. Addis Build Etiyopya Fuarı

Arka Kapak
Seval Kablo

113.Big 5 Nijerya Fuarı
123.Mta Güvenlik
125.Legend Teknoloji
127.Big 5 Katar Fuarı
131.Han Elektronik
142.Irak Build Fuarı
143.Big 5 Güney Afrika Fuarı
144.3.Göz Danışmanlık
145.Big 5 Kenya Fuarı
151.Tohum Otizm Vakfı
155.Indonesia 2019 Fuarı
173. Sanelek Elektrik
180.Sektörüm Dergisi

Etiketler
Argesys Elektronik

KRK Elektrik

KANDAN ÖZGÜR GÖK

UNIVERSAL ROBOTS

Arka Kapak İçi
Küçükarslanlar Bakır

Ara Kapak Ön
Ortaç Elektrik

Ara Kapak Arka
Ortaç Elektrik
ONUR SERHAT GÜNAN

ÜNTEL KABLO

BEHİYE YUKARIKOZAN

TEKNİKSAT

Universal Robots
Kandan Özgür GÖK

Üntel Kablo
Onur Serhat GÜNAN

Tekniksat
Behiye YUKARIKOZAN

