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Reklam nedir?

Alım satıma yönelik herhangi bir ticari ürün ya da hizmetin; tanınma, 
beğeni görme ve talep edilme oranlarını arttırmak ve çoğu zaman alım-
satıma konu edilmesi amacıyla; radyo, tv, gazete ve dergi gibi yazılı ba-
sın materyalleri ve günümüzde yoğun biçimde internet üzerinden sos-
yal medya, dijital reklam alanları ve benzeri araçlarla yapılan tanıtma 
eyleminin adıdır.

Reklam türleri kullanım amaçları ve hedef kitlelerine göre bazı farklı-
lıklar gösterse de odaklandığı konuya göre; marka odaklı, ürün bazlı, 
hizmet duyuru amaçlı ve sosyal mesaj içerikli, coğrafi bandına göre; ye-
rel, sektörel, ulusal, küresel ve yayınlanacak alanlara göre; işitsel, yazılı, 
görsel, etkileşimli ve dijital medya reklamları olarak sınıflanabilir. 

Son dönemde duyusal etkileşim araçlarının neredeyse tamamını bün-
yesinde barındırması ve olağanüstü hızlı etkileşim sağlaması ile ön 
plana çıkan Dijital Reklam üzerinde duracağız. Tercih edilen platforma 
uygun olarak, doğru biçimde hazırlanmış bir dijital reklam çalışmasının; 
pahalı basılı materyal maliyetlerinden kurtulma, zaman tasarrufu, he-
def müşteriye hızla ulaşım ve geri bildirim alabilme imkanı vermesi gibi 
birçok avantajı vardır. Şimdi en çok tercih edilen dijital reklam terim ve 
içeriklerine göz atalım: 

Advertorial

Sıradan bir bilgi, haber, içerik gibi görünen, aslında hedefli bir gizli 
reklamdır. Yazılı, basılı, görsel, sosyal ve dijital tüm mecralarda farklı 
yöntemler uygulanarak kullanılsa da aynı sistemle çalışır. Müşteride bir 
reklam algısından çok haber etkisi uyandırır ki, etkisi bakımından yu-
muşak ama derin iz bırakan sevdiğim bir yöntemdir. Yalnız dijital değil, 
yazılı basında da sıkça kullanılır.
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Interstitial 

Bir içeriğe ulaşmaya çalışırken, alakasız bir şekilde “nedir bu” diyeceği-
niz, ekranınızı gasp eden, şahsen hiç sevmediğim ve ayrıca web siteni-
zin SEO’su açısından kötü hatta Google tarafından ceza almanıza bile 
sebep olabilecek bir reklam türü.

Pageskin

Sayfanın her yerinde gözüken reklam modelidir. Henüz ölçümlenmiş bir 
psikolojik etki çalışmasından haberdar olmasam da, kullanıcılar tarafın-
dan rahatsız edici bulunan bir reklam olduğunu söyleyebilirim. Biz bu 
tür sayfalara reklam bulama diyoruz:)

Native

Dikkat dağıtmama özelliği sayesinde, alakalı sayfanın bitiminde ek bilgi 
gibi sunulan, dijital reklam mantığıyla hazırlandığı halde bunu gözünü-
ze sokmadan, canınızı sıkmadan yapmayı başarabilen reklam türüdür;  
favorimizdir.

Mailing

Çeşitli program ve eklentilerle, bir günde 5-10 bin mail adresine gön-
derilebilen reklam türüdür. Genelde çok kolay olduğu düşünülür; “al 
mailleri yolla, ne var bunda” demeyin. Görsel hazırlığı, uygun başlık, 
mail izinleri vb. teknik bilgi sahibi olmayan biri bu işi ele alır ise, kaş 
yapayım derken göz çıkartması, maillerinizin spama düşüp çöp haline 
gelmesi kaçınılmazdır. Hatta firma domaini ceza alır ve firma sahibi bu 
işleri bilemediğinden sorunu fark etmesi, fark etse de müdahalesine 
geç kalınabilir. Yine de mailingi akıllıca kullanan firma, ajans ya da web 
masterlar için hızlı sonuç doğuracak etkili bir reklam biçimidir. 

Herkese bol kazançlı mutlu yıllar dilerim.

Günümüzde Reklamcılık..

nursah.sunay@sektorelyayincilik.comNurşah Sunay

başyazı





Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü

ahmet.soylu@philips.com

Ahmet SOYLU

Aydınlatma Değer Katar
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İnsan algılamasındaki en önemli unsur gözdür. Bütün algılamanın 
yaklaşık %80’i göz sayesinde gerçekleşir. Görme, işitmeye göre veri 
aktarımında 10 kat daha hızlıdır.

Araştırmalar, gözlerimizin psikolojimizi derinden etkileyen bir duyu 
organı olduğunu göstermektedir.

Yapıların gündüz görünmek, fark edilmek, dikkat çekmek gibi bir 
sorunu yoktur. Zira yapı, mimarisine paralel tüm ihtişamı ile gözlere 
hitap eder. Görünürdür.

Beynimiz çoğunlukla otomatik pilota geçer. Yani tekrar eden davra-
nışlarda, her defasında sormaz, yapar. İş yerimizin adresini her de-
fasında sormayız. Kırmızı ışıkta otomatik dururuz. Frene veya gaza 
otomatik basarız. Yediğimiz yemeği hızla yer tadını ezbere biliriz o 
an  tad almayız bile.

Gözde, nöroendokrin ve nörodavranışsal sistemlerini etkileyen ve 
vücudun sirkadiyen ritmini etkileyen, ışığa duyarlı retina gangli-
on hücreleri olarak adlandırılan (ipRGC) yeni fotoreseptörler tespit 
edildi. Bu araştırmalarla birlikte aydınlatmanın insan psikolojisi ve 
fizyolojisi üzerine olan etkileri de kanıtlanmış oldu. 

Buradan şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; aydınlatma beden ve ruh 
sağlığımızı doğrudan etkilemektedir.

Yoğun iş temposunda, yol kenarındaki çiçeği,  farklı bir kuşu, yağan 
karın güzelliğini görmeyiz.

Bu tempo devam ederken, en alımlı binalarda her defasında kendine 

baktırmaz. Kişi bir defa bakar, 2.-3. bakar, dahasında bakmaz ve sa-
dece orada bir yapı var, bilir. Dönüp bakmaz.

Peki ya akşam olunca;

Yapı gece dans edebilir, rengarenk boyanabilir. Reklam alır, ışıl ışıl 
olur, sosyal mesaj verebilir.

Yapıların cephelerinin aydınlatılması, yapıya ve kent estetiğine de-
ğer katar.  

Sırf aydınlatma görsel showları için dünyada  tercih edilen kentler 
var. Milyonlarca turist, birkaç günlüğüne showları takip etmek için 
bu şehirlere akın ediyor.

İstanbul tam da buna ev sahipliği yapacak nitelikte.
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Ahmet SOYLU /Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü
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Gece boğazda, gemi ve yatlarda gezdirilen  turistlere  güzel kenti-
mizi  büyüleyici seremoni eşliğinde sunabiliriz.   

 Dolayısıyla başarılı aydınlatma, ülke turizmine değer katar.

Yapı arzının arttığı ülkemizde, talepi arttırmak için aydınlatma 
tercih edilen en güzel yöntemlerdendir. Profesyonelce  aydınlatı-
lan  bir yapı,  gece kardelen misali aradan fırlıyor ve öne çıkıyor. 
Farkındalık yaratmak için aydınlatma değerlidir. 

Dolayısıyla bu yapıları tercih etmek için bir sebebiniz daha var 
demektir.

Standartlara uygun, doğru aydınlatma yapıldığında başlıca şu 
faydalar gözlenir;

• Gözün görme yeteneği artar (görüş keskinliği, görme hızı artar).

• Göz sağlığı korunur, görme bozuklukları önlenmiş olur.

• Görsel performans artacağından, yapılan işin verimi artar böyle-
ce ekonomik yarar sağlanır.

• Psikolojik açıdan da görsel konfor sağlanır. Yararlanıcı içinde bu-
lunduğu ortamda kendini daha mutlu hisseder.

• İyi görememe ya da görme yanılgılarından doğabilecek kazalar 
azalır.

• Güven duygusu sağlanır.

Ancak iyi bir aydınlatma yapmamışsanız, ışık kirliliğinden başka 
bişey değildir.  

Işık Kirliliği: Yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış miktarda ve 
yanlış yönde yapılan aydınlatmalardır.

Işık kirliliğini önlemek için; doğru ürünler ile nitelikli aydınlatma 
yapılmalıdır.

Bugün alışveriş merkezlerinin cepheleri ışıl ışıl. Neredeyse yılda bir 
iki kez cephede oynuyorlar. Dikkat çekmek, farkındalık  yaratmak 
için. Aydınlatma davetkardır. 

Doğru aydınlatma ile kentlerin sembolleride değişiyor. Bugün 
istanbul’un sembollerinden biridir 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. 
TV’de her karesi  gece aydınlatılmış görseliyle sunuluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, artık gündüz halinden ziyade, gece 
görüntüsü ile İstanbul için sembol olmuş durumdadır.

Fransa’da Eyfel, İngiltere’de London Eye, New York’da Empire State 
gibi...

Güzel bir mimari örneği daha vermek isterim; Dubai’de sembol 
yapılardan Dubai Frame.

Gündüzde büyüleyici olan bu yapı, günlük koşturmacada bir müd-
det sonra dönüp bakılacak bir yapı olmaktan çıkıyor. Ancak gece 
ihtişamı ile  göz dolduruyor. Tercih sebebi oluyor.   

 Yaptığınız esere imzadır aydınlatma, imzasız sanat eseri olmaz.  

Yeni yılda; yeni  umutlar, yeni hayaller, yeni hedefler ve yeni ba-
şarılar dilerim.

Saygılarımla...

Ocak  January  2019
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Hikmet BAYDAR

Sektörel Bazlı Cirolarda Ne Gibi 
Gelişmeler Var?
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Türkiye İstatistik Kurumunun 17/12/2018 günü yayınladığı bültene 
göre Ekim 2018 ayı ciro endeksi yıllık bazda %26 oranında artmıştır. 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerde bir önceki aya 
göre ise %2.4 azalmış görünüyor. 

Sektörel bazda gelişmelere baktığımızda;  Takvim etkilerinden arın-
dırılmış sanayi ciro endeksi, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre %38,2 artmış. Mevsim ve takvim etkilerinden arın-
dırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre %3,9 azalmıştır.

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2018 yılı Ekim 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,5 artmış. Mevsim ve tak-
vim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya 
göre %4,9 artmıştır.

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2018 yılı Ekim 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %34,1 artmış. Mevsim ve takvim 

etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre 
%1,7 artmıştır.

Tabloda da görüleceği üzere aylık bazda tüm ciro endeksleri düşüş 
göstermiştir. Yıllık bazda artışlara baktığımızda ise yıllık yurtiçi ÜFE 

verisinin altında artışlar olduğunu gözlemlemekteyiz. Yani bu artış-
lar daha çok maliyet enflasyonu nedeniyle fiyat şişmelerinden kay-
naklanıyor olabilir. Reel anlamda bir ciro artışı olmayabilir. 

Dönem daha profesyonel pazarlama politikalarının uygulanması 
gereken bir dönemdir. Kurlar nedeniyle satın alma gücü düşen iç 
pazar, kredi sıkıntısıyla da başbaşa kalınca talep artışı oluşturmak-
ta ciddi sorun yaşamaktadır. Alternatif pazarlar araştırmanın çok 
önemli olduğu bir dönemdeyiz.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiye..

Ocak  January  2019

Takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, Ekim 2018 (2015=100)
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Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü
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Kadri DEMİR

Yeni Çalışanın İşe Uyum Programı 
(Onboarding)
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Yeni işe alınan çalışanın şirkete, departmana ve iş süreçlerine adap-
tasyonunu sağlayarak, şirkete katkısını en kısa sürede ve maksimum 
seviyeye ulaştırmak için uygulanan işe uyum programlarıdır.

Bu programı şirketler çalışan motivasyonunu yükseltmek, kurum 
bağlılığını arttırmak, performansını maksimum seviyeye getirmek 
ve başarılı işe alımlar gerçekleştirmek için uygularlar.

Birçok kurumda başta oryantasyon programları olmak üzere çalışan-
lar için uyum kazandırma süreci vardır. Ancak, şirketin büyüklüğüne 
ve işe alım gereksinimlerine bağlı olarak, bu süreçte kendi kurumu-
na göre uygulayacağı yöntemler olacaktır. 

İşe uyum programı, yeni çalışanları kurum kültürü ve kuruluş ile ta-
nıştırma sürecidir. Çalışanların yeni sorumluluklarını yerine getirme-
leri, kurumla bütünselliğini sağlamak için doğru bilgi ve becerilerle 
donanmalarına yardımcı olur. Bir çalışanın kurumdaki yeni ortama 
alışmasına yardımcı olma süreci oryantasyonu, eğitimi, mentorluğu 
ve çalışanlarla ilgili soysal etkinlikleri içerir.

Uyum programı çalışan ile özel amaçlı bir iş görüşmesi ile başlayıp, 
birkaç formun imzalanması ve binada bir gezinti kadar basit olabilir. 
Diğer yandan çok çalışanı yöneten büyük şirketler, işe başlayan yeni 
yeteneği şirketle bütünleştirmek için uyum kazandırma yazılımları, 
çalışan portalli, oryantasyon programları ve eğitimler gibi yöntem-
ler kullanabilirler.

Örneğin işe uyum programına uygun olarak çalışan işe başladığı ilk 
gün; Kimlerle beraber çalışağım? Ne görev yapacağım ve yöneticile-
rim kimler? Beni hangi süreçler bekliyor? WC nerede? Öğle yemeği 
nerede yeniyor ve öğle arası ne zaman? Şirkette çalışanların dahili 

telefonları ve acil ihtiyaç halinde kime ulaşmalıyım? gibi sorulara 
yanıt bulabilmelidir.

Bazı sektörler ilave olarak, işin yapılış şeklinden ve işgücü ihtiyacının 
değişkenliğinden dolayı hizmet talebindeki dalgalanmaları yönet-
me zorunlulukları vardır. İşgücü ihtiyacını hızlı karşılamak için kısa 
dönemli işe alım gerektiren sektörlerdeki kuruluşlar çalışanı elde 
tutmaya daha az odaklanır. Önemli olan, çalışanların bir an önce işe 
hızlı adaptasyonunu sağlamaktır.

İşe uyum programlarını kullanmaya başlayan şirketlerde, süreçlerin 
birbiriyle uyumlu hale getirilmesi, üretkenliğin artırılmasının sonu-
cu olarak verimlilikte artış, kağıt işlerinin azaltılması ve maliyetlerde 
ciddi düşüş gözlemlemektedir. Diğer önemli bir avantaj da, yöne-
ticilerin işe uyum kazandırma süreçlerine fazla zaman ayırması ile 
birlikte yeni çalışanlara ilave değer sağlamasıdır.

Bu süreçte ilk adım, yeteneğin şirkete kazandırılmasıdır. İkincisi, 
kazanılan yeteneklerin elde tutulmasıdır. Yapılan araştırmalara göre 
şirketler yeni işe aldıkları kişilerin ortalama yüzde 17’sini ilk üç ay 
içinde kaybetmektedir. Amacına uygun kurgulanmış işe uyum ka-
zandırma süreçleri, çalışanları elde tutmanın ve uzun dönemde ye-
tenekleri düşünmenin değerini kabul eder. Şirketler yeni işe alınan-
ları kurum ile bütünleştirerek uzun dönemli başarıların sağlanması 
için doğru ortamı yaratmalarına olanak sağlar.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Ocak  January  2019
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Yılmaz CAYMAZ

Gelenekselden 
Günümüz Pazarlamaya Giriş
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Place (yer) 4C karşığı customer convenience - dağıtım=müşteri 
odaklı tanımda ifade edilen yer ya da dağıtım anlamına gelir. Talep 
edilen bir ürünün pazara daha hızlı ve kolay biçimde ulaşması ve 
satın alınan ürünün doğru zaman içinde ve doğru müşteriye ulaştı-
rılması yanında  müşteri için bir kolaylık sağlanmış olur.

Promotion (tanıtım)  4C karşılığı customer commmnication-müş-
teri iletişimi=4P tanıtım olarak değerlendiriirken 4C tanımda ise 
sunum faaliyetleri, iletişim olarak değerlendirilmelidir. Yani günü-
müz yöntemi bize doğru iletişimi uygulamamızı önermektedir. Vur-
gulamamız gereken, doğru belirlenmiş hedef müşterilerine değer 
verir şekilde iletişim faaliyetlerini sunmak ve hedeflenen kitlenin  
yanıltılmasından kaçınmak gibi davranışlarda bulunmak olacaktır.
En önemlisi ise hedef belirlemede oluşturulan strateji, işletmelerin 
müşteriye onun ne kadar önemli ve değerli olduğunu hissetmelerini 
sağlamak olup sürdürülebilir müşteri odaklı pazarlama anlayışının 
da ortaya koymaya çalışmak olmalıdır.

Tüm bunlara karşılık geleneksellikten ziyade modern bir pazarlama 
anlayışına geçişin zorunlu hale geldiği apaçık ortaya çıkmış olması-
dır. Rekabetin küresel dünyamızda hızla geliştği ve şiddetini arttır-
ması da işletmelerde pazarlama anlayışının değişmesine imkan ve 
zorunluluk hali ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu artık 4P kavramları-
nın yerine 4C kavramlarına  göre hareket edilmesi günümüz pazarla-
ma anlayışın işletmelerde uygulanması başarılı sonuçlar alınmasını 
beraberinde getirecektir.

Bol kazançlı işleriniz olsun, esen kalın..

Merhaba sektör dostlarım,

Bu bölümde geleneksel pazarlama anlayışını ve yöntemlerini biraz 
detaylandıralım. Çünkü bunu bilmemiz, modern günümüz pazar-
lama yöntemlerine geçişte bize farklılıklarını olumlu ya da olumsuz 
yönlerde göstermiş olacaktır.

Geleneksel pazarlamada önceki bölümde anlattığım 4P ve 4C ne de-
mek biraz açalım istiyorum. Çünkü temelde bu kavramlar bilinirse 
günümüz pazarlama tekniklerini de anlamış oluruz.

4P’den  4C’ye Geçiş

Product (ürün) 4C karşılığı customer value - Müşteri değeri = İki 
yönlü ele alınabilir çünkü ister ürün odaklı ister müşteri odaklı olsun 
”ürün” kavramı ortak bir tanımdır. Satış noktasında ürün, bir ihtiya-
cın veya hizmetin karşılanması esnasında müşteriye değer katması 
açısından çok önemli yer tutar. Onsuz bir kavram ya da strateji ge-
liştirilemez.

Price (fiyatlandırma) 4C karşılığı  customer cost-müşteri maliyeti= 
fiyatlandırma aslında müşteri maliyeti ile aynı anlamdadır ve pa-
zarlamada strateji belirlenirken en uygun ürünü en uygun maliyetle 
oluşturup bunun hizmet olarak sunulması demek doğru bir tanım 
olur. Özellikle rekabette maliyetleri minimum düzeylere getirmekle 
beraber bir diğer önemli unsur da gerekli olmayan ya da gereksizliği 
bilinen maliyetleri oluşturan bütün etmenleri ortadan kaldırmak 
gerekir. Unutulmamalıdır ki işletmeler için en az maliyetli müşteri-
ler, işletmelerin en sadık müşterileridirler.

Ocak  January  2019
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Savaş KONCA

Yapılandırmaları Bozulan 
Mükelleflere Müjde
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28.12.2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7159 
sayılı “Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanun’larda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun’un 11’inci Maddesi İle 11/5/2018 tarihli ve 
7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
ile Bazı Kanun’larda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’a geçici 
2’nci madde eklenmiştir.

Değerli okuyucular,

Yukarıda sizlere karmaşık gelen başlığın neyi ifade ettiğini, kanun 
metninin orijinalinin üst satırına sade bir dille açıklama yaparak 
izahat etmeye çalışacağım.

Aşağıda belirtilen değişiklik mesleki konumun dışında olsa da, 
2/11/2016 tarihinden 28/02/2019 tarihine kadar araç sınıfı itibariy-
le yani kullandığınız aracınız ile geçmemeniz (Örnek:Ticari sınıf) ge-
rekirken 15 Temmuz Şehitleri ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 
geçtiğiniz için ödediğiniz cezalar 28/2/2019 tarihine kadar başvu-
rulması halinde 29/3/2019 tarihine kadar iade edilecek ödemediy-
seniz iptal edilecektir.

Madde 5-25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nün Hizmetleri Hakkında Kanun’a aşağıdaki geçici mad-
de eklenmiştir.

Geçici Madde 4 – (1) 2/11/2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsün’den 
geçilmesi nedeniyle 30’uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari 
para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş-
lerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış 
davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar veri-
lir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekalet 
ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu madde-
nin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 28/2/2019 
tarihine kadar başvurulması hâlinde 29/3/2019 tarihine kadar ret 
ve iade edilir.”

Aşağıdaki maddeler ise, birçok kişiyi daha mutlu edecek bir haberi 
ifade etmektedir.

7143 sayılı kanun kapsamında;

• Vergi borçları için yapılandırma talebinde bulunup ödenmeyen 
taksitlerini,

• SGK borçları için yapılandırma talebinde bulunup ödenmeyen tak-
sitlerini,

• Matrah artırımında bulunan ancak ödeyemediği taksitlerini 

28/02/2019 Tarihine kadar ödeyen mükelleflerin kaybettikleri hakla-
rı geri verilecek yani yapılandırmaları bozulmamış sayılacak ve mat-
rah artırımda ki hakları devam edecektir.

Bu durumda taksitlendirilen borçlar için Dördüncü Taksitin son öde-
me günü 31 Mart 2019 olacak, diğer taksitlerde buna göre ödene-
cektir.

Ayrıca, 6183 Sayılı Kanun kapsamında vergi borçlarını yapılandıran 
mükelleflerin, ilgili kanunun 48. maddesine göre çok zor durumda 
olduklarının tespit edilmesi halinde bu borçlu mükellefler de bu ka-
nun kapsamından yararlanabilecekleri belirtilmektedir.

Madde 11 – 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Ala-
cakların Yeniden Yapılandırılmas ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına İlişkin Kanun’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 2 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre yapılandırma baş-
vurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 
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7143 Sayılı Kanuna Göre 
Ödeme Süresinin Son Günü

7159 Sayılı Kanuna Göre 
Ödeme Süresinin Son Günü

İlk Taksit Ödeme Süresinin 
son günü

15/10/2018 28/02/2019

İkinci Taksit Ödeme Süresinin 
sonu günü

30/11/2018 28/02/2019

Yapılandırılan 
Alacağın Türü

İlk Taksit Öde-
me Süresinin 
Son Günü 2

İkinci Taksit 
Ödeme
Süresinin Son 
Günü

Üçüncü 
Taksit Ödeme 
Süresinin
Son Günü

7159 Sayılı 
Kanunla 
Uzayan Taksit 
Ödeme
Sürelerinin
Son Günü

Kesinleşmiş 
Alacaklar

15/10/2018 30/11/2018 31/01/2019 28/02/2019

Kesinleşmemiş veya 
dava safhasında 
bulunan
alacaklar

15/10/2018 30/11/2018 31/01/2019 28/02/2019

İnceleme ve tarhiyat 
safhasında bulunan
işlemler

15/10/2018 30/11/2018 31/01/2019 28/02/2019

Matrah ve Vergi 
Artırımı

15/10/2018 30/11/2018 31/01/2019 28/02/2019

İhlale neden olan tutarların, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten 
ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı 
fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte, ödenmeleri şartıyla Kanun hükümle-

rinden yararlanabilecektir.





Savaş KONCA / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

18 www.sektorumdergisi.com

süresinde ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını kaybetmiş 
olanlar, ihlale neden olan tutarları bu maddenin birinci fıkrasında 
belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise bu 
Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri halinde 5’inci 
madde hükümlerinden yararlandırılır. Bu takdirde bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce matrah ve/veya vergi artırımına 
konu yıllar ve vergi türleri ile ilgili olarak;

a) Başlanılmış olan vergi incelemeleri ile tarhiyat öncesi uzlaşma, 
takdir ve tarh işlemleri,

b) Vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiş olan vergi ve cezalara 
ilişkin olarak;

1) Dava açma süresi geçmemişse, dava açma, uzlaşma ve cezada 
indirim talebi süreleri,

2) Uzlaşmaya başvurulmuş ise uzlaşma işlemleri, dava açılmışsa 
davaya ilişkin yargılama işlemleri ile mahkemelerce verilmiş ka-
rarların infazı,

c) Açılmış davalarla ilgili kanun yollarına başvuru süreleri ile yargı-
lama işlemleri ve mahkemelerce verilmiş kararların infazı,

ç) Matrah ve/veya vergi artırımı hükümlerinin ihlal edilmiş olması 
sebebiyle ikmalen, resen veya idarece yapılmış tarhiyatlar üzeri-
ne tahakkuk etmiş alacakların takip ve tahsil işlemleri, bu kanun 
hükümleri ihlal edilmediği sürece durur. Bu Kanun hükümlerine 
uygun ödeme yapılmadığı takdirde duran süreler ve işlemler, 
ihlale neden olan taksitin ödeme süresinin son gününü takip 
eden günden itibaren devam eder. Bu Kanunun 5’inci maddesi 
hükümlerine göre tahakkuk eden vergilerin bu Kanun hükümle-
rine göre ödenmesi şartıyla; bu fıkrada belirtilen başlanılmış olan 
vergi incelemeleri, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma, takdir, tarh 
işlemlerinden vazgeçilir, davalar sonlandırılır, mahkemelerce ve-
rilmiş kararlar infaz edilmez, yargılama giderleri taraflarca talep 
edilmez, tahakkuk etmemiş alacaklar ile tahakkuk etmiş vergiler 
ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ile vergi cezaları-
nın tahsilinden vazgeçilir.

(6) Bu Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda 
bulunduğu hâlde bu maddenin yürürlüğe girdi ği tarih itibarıyla 
ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu Kanun hü-
kümlerini ihlal eden borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce bu kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara 
karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre 
ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak 
üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hük-
müne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında 
bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarl ardan fazla 
ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre 
red ve iade edilir.

(7) Bu kanunun 5’inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/
veya vergi artırımında bulunduğu halde tahakkuk eden vergileri 
süresinde ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını kaybetmiş 
olan mükelleflerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
ödenmesi gereken tutarların tamamının tahsil edilmiş olması ha-
linde, bu mükellefler de anılan madde hükümlerinden yararlanır.”

Gelecek sayıda görüşmek dieğiyle..

Ocak  January  2019

itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu 
kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 
yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme 
tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için bu Kanunun 9 ‘uncu 
maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile bir-
likte, ödemeleri şartıyla bu kanun hükümlerinden yararlandırılır. 
Ancak bu fıkra kapsamında yapılacak ödemeler için bu kanunun 
9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri 
uygulanmaz.

(2) Bu Kanunun 10’uncu maddesinin 13’üncü fıkrası hükümleri 
hariç olmak üzere bu kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 
yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 
2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

(3) Bu kanunun 3’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 8 inci 
maddesinin altıncı fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen ala-
cakların anılan fıkra hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun hükümlerini 
ihlal etmiş olan borçluların ihlale neden olan tutarları, bu mad-
denin birinci fıkrasında belirtilen sürede ödemeleri ya da bu süre 
içinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkla-
rı başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi-
ne göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi halinde bu 
borçlular da bu Kanun hükümlerinden yararlandırılır.

(4) Bu kanunun 4’üncü maddesinin onuncu fıkrası hükümlerinden 
yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu hâlde bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun hükümlerini ihlal eden 
borçluların ihlale neden olan tutarları, bu maddenin birinci fıkra-
sında belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri 
ise bu Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri hâlinde 
ilgili mevzu at uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve idari 
para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine ba-
kılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin feri alacakların tah-
silinden vazgeçilir.

(5) Bu kanunun 5’inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/
veya vergi artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri 
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Çok hızlı bir şekilde gelişen, bırakın sektörün dışındakilerini sektör 
içindeki kişilerin bile bu hıza yetişemediği teknolojik bir çağda ya-
şıyoruz. Teknolojik gelişmelerin bu kadar hızlı olması hayatı yaşama 
ve tüketme hızımızı da maalesef belirliyor. Yepyeni bir yıla girdik ve 
hep birlikte Hoş Geldin 2019 dedik.

Peki 2019 Yılında Mobil Dünyada Bizi Neler Bekliyor? 

Öncelikle en büyük gelişme cep telefonlarında bekliyoruz. Bunun en 
büyük sebebi geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan katlanabilir tele-
fon ekranları ve 5G teknolojisi.

Katlanır Ekranlar

Bildiğiniz gibi cep telefonlarının ilk icadından beri en hızlı ilerleme-
sini boyutlarını küçülterek yaptı. Bir cep telefonu ne kadar küçükse 
ve üzerinde ne kadar tuş varsa o kadar pahalı ve kaliteliydi izlenimi 
veriyordu. Fakat cep telefonları akıllanmaya başladıkça bu sefer kul-
lanıcıların ekrana duydukları ihtiyaç artmaya başladı. Bu ihtiyacı kar-
şılamak için yapılan hamle ise telefonların üzerindeki tuşları sayısını 
azaltmak oldu ve bir anda karşımızda iPhone’u bulduk. Kocaman bir 
ekran ve ortada tek bir tuş. Sadece yeni bir model değil, bildiğimiz 
tüm telefon alışkanlıklarımızı değiştiren bir model.

Kullandığımız telefonlar geliştikçe hayatımıza tablet adı verilen yep-
yeni bir ürün girdi tabletler ile tanıştık. 

İşte 2019 yılında ise bu iki teknolojik ürünü bir araya getirecek kat-
lanır akıllı telefonları daha fazla görmeyi bekliyoruz. Normalde bir 

akıllı telefon görüntüsünde olan fakat defter gibi açıldığında tablet 
olacak modelleri 2019 yılında daha sık göreceğiz. Daha önce lans-
manı yapılan FlexPai, esnek ekranlı, mobil telefon ve tabletin bir 
kombinasyonu olan dünyanın ilk ticari katlanabilir akıllı telefonu 
oldu ve Resmi olarak 31 Ekim 2018 ‘de Pekin’de satışa sunuldu. Bü-
yük üreticiler arasında ise ilk olarak Güney Koreli üretici Samsung 
tarafında karşımıza çıkmasını beklediğimiz bu yeni teknolojik ürün, 
Apple tarafında 2020 belki 2021 yılından önce çıkarılabileceğini tah-
min etmiyoruz. Samsung geçtiğimiz günlerde yaptığı bir lansmanda 
Galaxy F modelini ucundan da olsa biraz gösterdi. 

Samsung Galaxy F 

Infinity Flex adı verilen bir ekran teknolojisi üzerine kurulan ve Sam-
sung’ un ilk katlanır ekranlı telefonu olması beklenen modeli 7,3 inç 
ve 4,6 inç iki adet ekrana sahip olacak. 4.6” boyutlarındaki ekran 
dışta, 7,3” boyutlarındaki ekran ise içte olacak. 5G destekli olması 
beklenen modelin tahmini fiyatı ise 2.500$ civarlarında olması bek-
leniyor. Bu ürün ülkemize gelir mi? Gelirse ne kadar olur onu şimdilik 
düşünmeye gerek görmüyorum. 

5G Teknolojisi

2019 yılında 5G teknolojisi piyasaya çıkıyor ve bu teknoloji mobilde 
inanılmaz hızları vaat ediyor. 5G içindeki G generation kelimesinin 
kısaltılmasıdır. Türkçeleştirirsek “Nesil” anlamına geliyor ve bu tek-
nolojinin 5. Nesil anlamına geliyor. Şu an kullandığımız 4G LTE ile en 
büyük farkı aktarım hızında karşımıza çıkacak. Şu an kullandığımız 
4G saniyede 1gigabit hızındayken, 5G ise saniyede 10 Gigiabit hızla-
rında olacak. Tabi ki dış etkenler yüzünden bu hızları stabil olarak al-
mamız imkansız. Yeni bir teknoloji olan 5G ile sadece kullandığımız 
telefonlar değil internet kullanan birçok teknolojik ürün etkilenecek. 

5G teknolojisi ilk önce Android telefonlarda karşımıza çıkacak ve 
Apple iOS bu teknolojide yine geriden gelecek. İki rakip arasından 
Samsung 2019 yılında tanıtımını yapacağı Galaxy S10 serisi mode-
linde 5G teknolojisine geçerken Apple’ın 2020 yılında 5G kullanacağı 
tahmin edilmektedir. 

5G teknolojisinin veri aktarım hızı sayesinde bir çok mobil cihazın 
aynı anda birbirleri ile iletişim haline gelmesi ve hali hazırda çok hızlı 
bir şekilde gelişen yapay zeka uygulamaları ile birleşerek geleceği-
mizi nasıl yönlendirecek bunları zamanla göreceğiz. 

2019 yılının tüm dünyaya öncelikle barış getirmesini, hepimize sağ-
lık, mutluluk, huzur ve bol bereketli günler getirmesini diliyorum.

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…

Ocak  January  2019

Yazılım Uzmanı

ekrem@karatas.gen.tr

Teknoloji Köşesi / Ekrem KARATAŞ

2019’da Mobil Dünyada Hayatımıza 
Girecek 2 Yeni Teknoloji
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Erse Kablo, A-Tech Fuarı’nda Sektörle Buluştu

Marka bilinirliğiyle sektöre yön veren Erse Kablo, 22-25 Kasım 
tarihlerinde Ankara Congresium’da düzenlenen Akıllı Bina 
Teknolojileri & Elektrik Sistemleri  A-Tech Fuarı”nda yer aldı.

Erse Kablo Genel Müdürü Sn. Selami Sivritepe, Yurtiçi Satış Müdürü 
Sn. Mehmet Güven ve Değerli Bölge Satış Yöneticileri, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Sn. Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başka-
nı Sn. Mustafa Tuna, TOKİ Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet Özçelik’in 
değerli ziyaretiyle beraber sektörle buluştu.

A-Tech Fuarı TOKİ, Emlak Konut, Kiptaş ve Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü’ nden aldığı destekle, inşaat sektörüne yeni bir katma değer ve 
vizyon kazandırırken, Erse Kablo standı yetkili uzmanlar ve bayi/
müşterileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Yurtiçinde önemli ve prestijli projelerde  referansları bulunan Erse 
Kablo’nun, TOKİ, KİPTAŞ, Emlak Konut’a ait, Dilovası 915 Konut, Ba-
tışehir, Bulvar İstanbul, Stadyum, Gebze 400 Yataklı Hastane, 5.Le-

vent, Şarkışla 500 Kişilik Yurt, 850 Yataklı Devlet Hastanesi, Başkent 
Emlak Konutları Mühye, İst Marina, 600 Yataklı Devlet Hastanesi, 
Şehitkamil 807 Konut, Gebze Emlak Konutları, Göl Panorama Evle-
ri, Atabey 400 Konut,  Ispartakule, Maslak 1453, 100 Yataklı Devlet 
Hastanesi, Efendibey 703 Konut, Seyrantepe 600 Yataklı Devlet 
Hastanesi, TEM Avrasya Konutları, Çatalca Kiptaş Konutları, Mamak 
Kentsel Dönüşüm, Orman Genel Müdürlük Ek Hizmet Bina projeleri-
nin tercih edilen markası olması fuarda dikkat çekti.

Zayıf akım kablo üreticileri arasında fark yaratan Erse; koaksiyel, sin-
yal kontrol, yangına dayanıklı, haberleşme, veri iletişim, kumanda 
ve özel kabloları kendi bünyesinde üreterek, kaliteye ve satış sonrası 
hizmete önem vererek, pazarlama ve satış faaliyetlerinde ilerlemeye 
devam ediyor.

Erse Kablo, A-Tech Fuarı’na katılımı ile ülkemizin proje kanallarında, 
yerli üretimi ve müşteri memnuniyetini destekleyerek sürdürülebi-
lirliği hedeflediğinin altını bir kez daha çizdi.

elektrik
electric



haber elektrik
electric

23Ocak  January  2019          www.sektorumdergisi.com

Bir Şarj Cihazı, Öldürücü Seviyede 
Elektrik  Çarpabilir mi?

Bataryalı cihazlar artık her yerdeler. Neredeyse günün her saa-
tinde bize hizmet eden bir teknolojik cihazı elektrikle şarj edi-
yoruz, dolayısıyla şarj aletlerine giderek bağımlı hale geliyoruz. 

Peki bir şarj cihazı gerçekten öldürücü düzeyde elektrik akımına 
neden olabilir mi?

Piyasada 5 ila 12 volt arasında değişen değerlere sahip şarj aletleri-
ni oldukça yaygın şekilde bulabilirsiniz. Soruya temel olarak cevap 
verecek olursak, standart bir şarj cihazından çıkan elektrik ile çar-

pılmak mümkün gözükmüyor. Hem akım gücü hem de voltaj değeri 
çok düşük olduğundan, çoğu zaman bunu hissetmeyiz bile. Bugün 
standart durumların ötesine geçip, istisnai gibi görünen güçlü ihti-
mallere bakacağız.

Eğer şarj cihazının elektrik enerjisi çıkan ucuna ıslak elle dokunur-
sanız, küçük bir akımdan başka bir şey hissetmezsiniz. Geçtiğimiz 
haftalarda ortaya çıkan bir haber ise insanları bu konuda yanılttı. 
Çok sayıda okuyucumuzdan, şarj aletlerinin gerçekten elektrik çar-
pıp çarpmayacaklarına ilişkin sorular geldi. İlgili haberde, Rusya’da 
yaşayan 15 yaşındaki bir gencin, duştayken şarj aletinden çıkan 
elektrikle çarpıldığı belirtiyordu.

Böyle bir gelişme üzerine, bilgi kirliliği oluşması çok doğal. Zira olay-
da gencin duş ortamında bir şarj cihazıyla bulunması, diğer tüm de-
ğişkenlerden ağır basıyor. Yine de olayı şarj cihazlarına yoranlar için 
durumu tam manasıyla açıklamak sitedik.

Evet, bir şarj cihazı üzerinden öldürücü seviyede elektrik akımına 
kapılmak mümkün. Peki nasıl?

Her insanın içinde bulunduğu şartlara göre vücut dirençleri farklıdır. 
Çoğu zaman vücut direncimizin karşı koyduğu, bizim için güvenli 
aralıkta olan değerlere sahiptirler. Nitekim burada dikkat edilmesi 
gereken şey, kullanılan şarj aletinin niteliğidir.

Eğe ucuz, yan sanayi şarj cihazları kullanıyorsanız, elektrik çarpılmak 
için duşa girmenize bile gerek yok. Zira bu şarj cihazlarının içerisinde 
yer alan devrelerde arıza yaşanırsa, prizden gelen 220 voltluk elekt-
rik akımı doğrudan vücudunuza aktarılabilir. Bu şarj cihazlarının 

üzerinde herhangi bir sertifika göremez, muhtemelen merdiven altı 
Çin tezgahlarında üretildiğini varsayabilirsiniz. İnanın ki piyasadaki 
bataryalı cihazdan daha fazla bulunabiliyorlar.

Şarj cihazı seçerken muhakkak fiyat meselesini ikinci hatta üçün-
cü basamağa atın. Zira şarj cihazlarının içerisindeki transformatör, 
optokuplör gibi arabirimler; uyumadan önce korkusuzca yanına al-
dığınız şarj cihazlarının içerisinde, hayatınızı kurtaran kahramanlar 
gibi görev görürler. Bunun dışına şarj cihazının üzerindeki plastik 
malzemeler yeteri kadar kaliteli değilse, devrede arıza yaşanmadan 
elektrik akımının dışarı çıkmasına neden olabilirler.

Güvenli, orijinal ve sertifikalı şarj aletlerinin bile yukarıdaki ihti-
mallere sahip olduğu unutmamak gerek. Herhangi bir durumda, 
ölümcül elektrik akımına kapılma olasılığınız sıfırlanmıyor. Sadece 
kullandığınız cihazın kalitesine ve kullanım tarzınıza göre hayatta 
kalma ihtimalinizi arttırıyorsunuz.

Lütfen şarj cihazlarını ıslak ortamlarda kullanmayın. Uyurken prize 
yakın olsanız dahi, şarj cihazınız uzak olan prize takın. Hiçbir şey ca-
nınızdan kıymetli değil. Kaynak: Webtekno
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Göldağı Kablo Yeni Adresinde
Göldağı Cable Moves To New Headquarters

Kablo İmalat Sanayi ve Dış Tic. A.Ş. bünyesi altındaki markası 
Göldağı Kablo merkez ofisini taşıdı. Uzun yıllardır faaliyetlerine 
Göldağı İş Merkezindeki merkez ofiste devam eden firma, artık 

sektörün kalbi konumundaki Okçumusa Cd. Tezgül İşhanı No. 2 Kat. 2 
Karaköy-İSTANBUL adresinde. T: +90 212 251 40 83  pbx- F: +90 212 
249 83 00 adresine taşındı. 

Müşterilerine, geniş kadrosu ile yeni yerinden hizmet verecek olan 
firma 2019 yılı içerisinde kurumsal medya planlaması için de kolları 
sıvamış durumda. Yapılacak pazarlama planlaması ile sektörde daha 
çok noktaya ulaşacak olan Göldağı Kablo sektöründe yine ilk sıralar-
da yer alacak çalışmalarla göz dolduracak.

Ülkemizin en yeni ve modern makinelerinden oluşan, 15.000 m2’lik 
kablo üretim tesisine sahip, lider kuruluşlarından GÖLDAĞI KABLO, 
TSEN ISO 9001:2000 kalite standardı ile sistemini oluşturmuş, TSE 
HAR standartlarındaki uygulamalarıyla kaliteli hizmet ve geniş ürün 
yelpazesine sahip lider firmalardan olmuştur. 

100 kişilik genç ve dinamik kadrosu sürekli ve bilinçli bir eğitimle do-
natılmış aktif katılımları ile ürün grubunda kalitenin öncüsü olmak, 
doğaya zarar vermeden hizmet vermek ana politikasını hedefleyen 
öncül marka konumundadır.

Göldağı Cable, a brand of Cable Manufacturing Industry and Foreign 
Trade. Inc., has moved to new headquarters. After long years of opera-
tion in Göldağı Business Center, Göldağı Cable is now in the heart of 
the city and the sector at Okçumusa Cd. Tezgül İşhanı at No. 2 Kat. 2 
Karaköy-İSTANBUL  adress T: +90 212 251 40 83 pbx-F: +90 212 249 83 00

Continuing operations at the new headquarters with its professional 
teams, the company has already given start to corporate media plan-
ning activities in 2019.  Through effective marketing planning, Göldağı 
Cable will gain more reach in the sector and catch the eyes with high 
quality activities.

Operating in its 15.000 m2 cable production facility with latest and 
modern machinery, GÖLDAĞI CABLE has TSEN ISO 9001: 2000 certified 
systems and is among leader companies with its TSE HAR compatible 
applications, high quality service and wide product range. 

Göldağı Cable is the leading brand with its mission to be the pioneer 
of high quality products through active involvement of its young, dy-
namic and educated team of 100 professionals and operate without 
giving harm to the nature, 
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Nexans, Irak’daki İlk Teknik Seminerini  
Erbil’de Gerçekleştirdi

40 davetlinin katılım gösterdiği seminer, Nexans Türkiye CEO & 
Orta ve Batı Asya Genel Müdürü Jerome Leroy’un, Nexans’ın 
dünya genelindeki üniteleri ve uzmanlıklarını paylaştığı sunum 

ile başladı ve Irak Bölgesi İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Mahmut 
Serhan’ın Nexans’ın Orta Doğu ve Irak’taki varlığına değindiği sunu-
mu ile devam etti. 

Petro&Gaz Segmenti Orta Doğu Bölge Ürün Müdürü Hamada Khalifa 
ve Nexans Türkiye Ürün Müdürü Seher Sarıca’nın, katılımcılara AG ve 
OG kabloları teknik detayları, MoE teknik şartnameleri, aksesuarlar, 
yangına dayanıklı kablolar, Petro&Gaz tesislerinde kullanılan kablo-
lar ve hipron kablolar ile ilgili detaylı bilgiler verdiği toplantıda, Orta 
Asya Bölgesi Satış Pazarlama Direktörü Işıl Bağcıoğlu, Petro&Gaz 
segmenti için Nexans’ın “Beyond Cables” yaklaşımını anlattı.

O&G (Petrol&Gaz), ISP (Endüstriyel Çözüm ve Projeler) ve B&T 
(Bina&Bölgeler) segmentleri, enerji üretimi, trafo istasyonları, ile-
tim hatları ve dağıtım projeleri derinlemesine incelenerek ele alındı. 
Özellikle yangına dayanıklı ve alev geciktirici kablolar katılımcıların 

ilgisini çekerken, pazardaki bilgi eksikliği hissedilen yangın güvenli-
ği konusunda da paylaşımlarda bulunma fırsatı yaratılmış oldu.

Nexans ekibinin gerçekleştirdiği sunumlar çerçevesinde, konukların 
katılımları ile interaktif bir şekilde gerçekleşen 1 günlük etkinlik 
sırasında katılımcılarla, Nexans’ın Irak pazarındaki büyüme bek-
lentilerini de destekleyecek olan teknik seminerlerin, 2019 yılında 

Süleymaniye, Basra ve Bağdat gibi Irak’ın farklı şehirlerinde devam 
edeceği bilgisi paylaşıldı. Nexans Türkiye CEO & Orta ve Batı Asya 
Genel Müdürü Jerome Leroy: “İlk Nexans & Irak Teknik Semineri’ne 
katılan değerli konuklarımıza Nexans adına teşekkür ediyorum. Ne-
xans ürün müdürleri ve son derece donanımlı katılımcılar arasındaki 
etkileşim, Güç Dağıtımı, Kablo ve Bileşen Çözümleri ve hassas alan-
larda Yangın Güvenliği konularında derin beklentiler olduğunu gös-
terdi. Ekibimizin bu ve benzeri konularda fazlasıyla faydalı bilgiler 
verdiğine inanıyorum. Seminerlerimiz, 2019 yılının ilk çeyreğinde 
Süleymaniye, Basra ve Bağdat’ta devam edecek. Bu başarılı etkin-
liği gerçekleştiren Nexans ekibine, organizasyon için ayrıca teşekkür 
ederim” dedi.
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Hibrit ve Elektrikli Araçta Antalya Zirvede

İçişleri Bakanı Soylu, “Yakıt türü hibrit ve elektrik olan araçların tes-
cil edildiği illere göre sayısal dağılımına bakıldığında Antalya 3 bin 
533 araçla ilk sırayı alıyor” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Eylül 2018 itibarıyla yakıt türü 
hibrit (benzin ve elektrikle çalışan) olan trafiğe tescilli araç sayısının 
3 bin 464, yakıt türü sadece elektrik olan araç sayısının ise 23 bin 822 
olduğunu belirterek, “Yakıt türü hibrit ve elektrik olan araçların tescil 
edildiği illere göre sayısal dağılımına bakıldığında Antalya 3 bin 533 
araçla ilk sırayı alıyor” ifadelerini kullandı.

Soylu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, trafiğe tescilli hib-
rit ve elektrikli araçlara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Türkiye’de 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla trafiğe tescilli hibrit araç sa-
yısının 3 bin 464, elektrikli araç sayısının ise 23 bin 822 olduğunu 
belirten Soylu, aynı tarihte yakıt türü hibrit ve sadece elektrik olan 
araçların tescil edildiği illere göre sayısal dağılımına bakıldığında ilk 
sırada 3 bin 533 araçla Antalya’nın yer aldığını bildirdi. Soylu, bu ili 
sırasıyla 3 bin 377 araçla İstanbul, 3 bin 266 araçla Adana, bin 567 
araçla Manisa ve bin 544 araçla İzmir’in izlediğini kaydetti.
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Soylu, “2015 yılında 2 bin 398, 2016’da 3 bin 669, 2017’de 8 bin 609 
adet hibrit ve sadece elektrik olan araç yeni olarak tescil edilmiştir.” 
açıklamasında bulundu.

“Tasarruf Oranı Yüzde 70’e Ulaşıyor”

CHP Niğde Milletvekili Gürer, hibrit motorlu araçların şehir içi kulla-
nımda önemli yakıt tasarrufu sağladığına işaret ederek, bu oranın 
mevcut kullanımdaki araçlara göre yüzde 70’lere kadar ulaşabildi-
ğine dikkati çekti.

Büyük kentlerin trafik yoğunluğu dikkate alındığında boşa giden 
milyonlarca dolarlık akaryakıt kaybının, bu araçlarla önemli ölçüde 
düşürülebileceğinin altını çizen Gürer, şöyle devam etti:

“Ayrıca insan sağlığı açısından egzoz gazı ile oluşan risk düşürülmek-
tedir. Gerek akaryakıt kullanımında azalma, gerek çevre dostu olma-
sı nedeniyle bu araçların teşviki ve kullanımının artırılması adına bu 
araçlara destek sağlanması ve kent içi trafiğine önemli katkısı olacak 
bu araçların desteklenmesi yararlı olacaktır” dedi.
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İnform’dan Kompakt Bir Çözüm Kalia UPS

Güç elektroniği alanında 40 yıla yakın tecrübeye sahip İnform, 
Kalia UPS ile işletmelerin güvenliğini en doğru çözümlerle bu-
luşturmaya devam ediyor. ECO çalışma modu ile sürdürülebilir 

dünyaya katkı sağlayan Kalia, kompakt tasarımıyla da sıradanlığa 
meydan okuyor. 

Geliştirdiği ürünlerle Türkiye UPS sektöründe yeniliklere her zaman 
öncülük eden İnform’un mühendisleri tarafından tasarlanan Kalia 
UPS, On-Line “Double Conversion” teknolojisiyle beğeni kazanıyor. 

Sürdürülebilir Dünyaya Katkı

3 Faz giriş-3 Faz çıkıştan oluşan Kalia UPS, geniş haberleşme seçe-
neğini frekans ve gerilim aralığıyla buluşturmanın ötesinde güçlü ve 
kompakt tasarımıyla beğeni topluyor. 

Yüksek güç faktörü (0.9) ve akıllı akü yönetimi ile optimum seviyede 
kullanılan akülerini 3-kademeli şarj tasarımıyla da birleştiren Kalia, 
sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlıyor. 

İşlevsel genişletilmiş kontrol özelliğiyle tasarlanmış LCD paneliyle 
kullanıcısına kullanım kolaylığı sağlayan Kalia, ofis ve küçük işletmeler 

için birinci sınıf güvenlik sunuyor. Kalia, geniş gerilim-frekans ara-
lığında çalışma ve ayarlanabilir akü şarj akımı özelliği, ECO Mod ve 
Frekans Konvertörü Mod seçimi ile kullanıcıya istediği doğru çözümü 
sunuyor. 

Kesintisiz ve temiz enerji ihtiyacında, Türkiye’nin ve dünyanın en bü-
yük ve güvenilir çözüm ortağı olmayı ve bu alanda kaliteden ödün 
vermeden ilerlemeyi kendine ilke edinen İnform, Ar-Ge Merkezi’nin 
hayata geçirdiği projelerinde enerji verimliliği yüksek, yönetilebilir 
çözümler sunuyor.
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Borsan Ar-Ge Merkezi  Bakanlık Tarafından 
Onaylandı

Türkiye’nin önde gelen yerli sermayeli sanayi kuruluşu Borsan, 
bünyesinde kurduğu Ar-Ge Merkezi’ni resmen faaliyete geçirdi. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tescilli Borsan Ar-Ge Merkezi, tek-

nolojik temelli ve katma değeri yüksek yeni ürün tasarımı, geliştir-
mesi ve üretimi konularına odaklanacak.

Türk sanayisinin yerli sermayeli öncü kuruluşu Borsan bünyesinde 
hayata geçen Ar-Ge Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın-
dan 29 Kasım 2018 tarihinde tescil edildi. Şirketin alüminyum ilet-
kenli kablo üretim tesisi bünyesinde, yaklaşık 350 metrekare alanda 
kurulu Borsan Ar-Ge Merkezi, Samsun ilinin kablo ve aydınlatma 
sektöründe ilk, toplamda ise 3. Ar-Ge Merkezi olma özelliği taşıyor.

Yangın test laboratuvarı, aydınlatma laboratuvarı, metal ve polimer 
laboratuvarı gibi bölümlerde, özel ekipman, cihazlar ve test prog-
ramlarının kullanıldığı Borsan Ar-Ge Merkezi’nde, 19 Ar-Ge mühen-
disi ve araştırmacı personel görev yapıyor.

Borsan’ın, rekabetçi gücünü daha da ileriye taşımayı, ithal ikamesi 
sağlamayı ve katma değerli ürünlerle ülkemiz ekonomisine katkıla-

rını artırmayı hedeflediğini dile getiren Borsan Grup CEO’su Mehmet 
Arbek Akay, “Ar-Ge Merkezimiz, daha yüksek rekabet gücü, yeni pa-
zarlar, ulusal ve uluslararası pazardan daha yüksek pay almak hede-
fiyle teknolojik temeli ve katma değeri yüksek yeni ürünler tasarla-
mak ve üretmek hedefiyle, yeni ürün geliştirme ve proses geliştirme 
faaliyetlerine odaklanacak. 

Bunun yanı sıra, Borsan’ın Samsun’da öteden beri aktif olduğu üni-
versite-sanayi iş birliğini artırmayı, akademik bilgilerin sanayideki 
saha uygulamaları ve ürün sonuçlarına katma değer yaratmasını 
sağlamayı ve üniversite akademisyenlerinin saha ve teknoloji ile 
ilgili bilgi ve tecrübelerini güncelleştirip, zenginleştirmeyi de amaç-
lıyoruz” dedi.

Akay, Ar-Ge Merkezi hedefleri arasında, Borsan’ın rekabet gücünün 
sürekliliğine katkı sağlayacak şekilde, kalite artırıcı, maliyet düşü-
rücü ve ürün teslimat sürelerini kısaltıcı çalışmalar yapılacağını da 
sözlerine ekledi.

Merkezin, güçlü mühendislik yetenekleri ve teknik ekipman parkı 
ile, kısa süre içerisinde nitelikli çalışmalar ortaya koyduğunu belir-
ten Borsan Ar-Ge Direktörü Dr. Koray Turbalıoğlu da, “Tescil sürecimiz 
devam ederken, merkezimizde çalışmalarımızı da sürdürdük. Şu an 
merkezimizde, aydınlatma ürünlerine yönelik 2, kablo ürünlerine 
yönelik de 5 projemiz yürüyor. 

Bu projelerimizden bir Tübitak Projesi ve bir de Ticaret Bakanlığı’nın 
Yeni Ürün ve Tasarım Projesi hazırlanmış ve başvurusu yapılmış du-
rumda. Bu çalışmalarımız artan bir ivme ile sürecek. Öte yandan, 
üniversitelerin son sınıf ve lisansüstü programlarına destek olarak 
faaliyet konumuzda uzman, yaratıcı ve yenilikçiliğe nitelikli personel 
yetiştirilmesini sağlama amacımız doğrultusunda çalışmalarımıza 
da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
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Bölgenin En Önemli Güneş Enerjisi Santrali 
Kayseri’de Açıldı

Panasonic ürünlerinin kullanıldığı ve Türkiye’nin İlk Yenilenebilir 
Enerji Kooperatifi’ne ait çatı projesi enerji üretimine Kayseri’de 
başladı. Türkiye, güneş enerjisi açısından dünyanın en avantajlı 

bölgelerinden birinde yer alıyor. 

Dolayısıyla ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli 
bir yeri bulunan güneş enerjisi alanına yapılan yatırımlar da her ge-
çen gün artıyor. Bu konuda en önemli adımlardan biri ise Kayseri’de 
atıldı. 

Teknoloji devi Panasonic - Seferoğlu Elektrik imzası taşıyan ve Pana-
sonic ürünleri kullanılan dünyadaki en büyük çatı projesi olarak ifa-
de edilen, Kayseri Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Güneş 
Enerjisi Santrali’nin ilk faz açılışı gerçekleştirildi.  

Proje, Tesislerin Gündüz Tüketiminin Yüzde 30’unu Karşılayacak

En verimli güneş paneli olarak bilinen HIT güneş enerjisi teknolojisi-
nin mucidi, teknoloji devi Panasonic, ülkemizde önemli bir projeye 
imza attı. Kayseri Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Güneş 
Enerjisi Santrali’nin ilk fazı açıldı. 

Yatırımı planlayan, gerçekleştiren, işletme ve bakımını üstlenen Se-
feroğlu Elektrik tarafından verilen bilgilere göre; kooperatifin açılışı 
yapılan ilk fazı yılda 7,5 GWh elektrik üretimi ile tesislerin gündüz 
tüketiminin yüzde 30’unu karşılayacak. 

Proje için 18 bin adet 325 W panel yerleştirilerek 36 bin m2 çatı ala-
nında 5,8 MWp kurulu güce ulaşıldı. Yine Seferoğlu Elektrik’in verile-
rine göre projenin toplam yatırım tutarı ise 7.2 milyon dolar olurken, 
açılışı yapılan proje ile Yenilenebilir Enerji Kooperatifi hem enerji 
tasarrufu sağlayacak hem de 22 bin 294 adet ağaç kurtarmış olacak. 

Panasonic HIT ürününün kullanıldığı dünyadaki en büyük çatı projesi 
olma özelliğini taşıyan bu güneş enerjisi uygulaması, aynı zamanda 
Türkiye çapındaki en büyük çatı projelerinden biri olup,  Türkiye’nin 
ilk Yenilenebilir Enerji Kooperatifi projesi ve yine ülkemizin 743 KOBİ 
üyeli ilk çok ortaklı GES projesi olarak da dikkat çekiyor. Çatılarda Se-
feroğlu Elektrik tarafından planlanan GES projesi tamamlandığında 
tesis gücü 35 MWp’e ulaşacak.

“Proje, Dünyaya da Örnek Olacak”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Seferoğlu Elektrik Genel Müdür Yar-
dımcısı  Murat Seferoğlu “Panasonic ortaklığında gerçekleştirdiğimiz 
bu projenin, sadece ülkemize değil dünyaya da örnek olacağını dü-
şünüyorum. Türkiye’nin güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kay-
naklarına yönelmesi çok önemli. Gerçekleştirilen proje birçok alanda 
ilk oldu. İnanıyorum ki bunu başka GES projeleri de izleyecektir” 
şeklinde konuştu.  

“Türkiye Önemli ve Potansiyeli Yüksek Bir Ülke”

Panasonic Eco Solutions Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Tatsuya Kuma-
zawa ise “Panasonic olarak şu ana kadar güneş enerjisi çalışmaları 
kapsamında; Türkiye’nin en büyük güneş takip sistemli tesislerinden 
olan 4,6 MW’lık ve Enerji Bakanlığı’ndan enerji verimliliği ödülü al-
mış 500 kWp’lık çatı santrallerinin yapımını başarıyla tamamladık. 
Kayseri’de bulunan, Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji kooperatifine 
ait 5,8 MWp’lık çatı projesi de Panasonic’in gücünü ve teknolojisini 
ortaya koyduğumuz bir başka değerli proje oldu. 

Çatı ve arsa üzerine kurulu farklı şehirlerde farklı tip projelerde de 
Panasonic ürünleri tercih edilmeye devam ediyor. Güneş enerjisi 
alanında 43 yıllık Ar-Ge tecrübemizle, 25 yıllık ürün performans ga-
rantisi veriyoruz. 

Türkiye bizim için önemli ve potansiyeli yüksek bir ülke. Avrupa’nın 
en güneyinde bulunmakla beraber Türkiye, güneş potansiyeli açısın-
dan günde ortalama 7,2 saat, yılda ise 2 bin 650 saat güneşlenme 
saatine sahip durumda. Bu sıcak ve güzel ülkeye daha birçok güneş 
enerjisi projeleri kazandırmayı diliyorum” dedi.   
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Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı 
Bora Tuncer’e, Sanayide Teknolojinin Liderleri Ödülü

Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer, 
CEO Club tarafından gerçekleştirilen Endüstri 4.0 Zirvesi’nde, 
sanayinin geleceğine dair görüşlerini aktardı.Tuncer, zirve kap-

samında gerçekleştirilen anketle ‘Sanayide Teknolojinin Liderleri’ 
arasında gösterildi.  

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan 
Schneider Electric, CEO Club çatısı altında düzenlenen Endüstri 4.0 
Zirvesi’nde yer aldı. Türkiye iş dünyasına yön veren iş insanlarının 
buluştuğu zirvede, Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge 
Başkanı Bora Tuncer, ‘CEO Vizyon 2019’ başlıklı panelle Endüstri 4.0 
ile ilgili görüşlerini paylaştı. Tuncer aynı zamanda zirve kapsamında 
gerçekleştirilen ‘Sanayide Teknolojinin Liderleri’ arasında gösterile-
rek ödüle layık görüldü.

Gerçekleştirdiği konuşmada, Endüstri 4.0’a yapılan yatırımların ve-
rimlilik, kârlılık ve sürdürülebilirlik merkezli bir rekabet avantajı sun-
duğuna dikkat çeken Tuncer; “180 yılı aşkın köklü bir kurumsal de-
neyime sahibiz ve bu değeri Endüstri 4.0 dönüşümüne aktarıyoruz. 

Bugün bir yandan fabrikalarımızda Endüstri 4.0 yatırımları yaparken 
bir yandan da sanayi şirketlerinin dönüşümlerine teknolojimiz ve 
çözümlerimizle destek sunuyoruz. 

Schneider Electric’in globalde 2017 yılı itibariyle 36 adet akıllı üre-
tim tesisi bulunuyor, 2020’de hedefimiz ise 100 akıllı üretim tesisine 
ulaşmak. Bu doğrultuda Manisa fabrikamızda da önemli çalışmalara 
imza atıyoruz. 

Öte yandan ciromuzun yaklaşık %45’ini oluşturan IoT tabanlı ürün ve 
teknolojilerle sanayici ve makine imalatçılarına daha verimli, daha 
güvenilir ve daha sürdürülebilir çözümler üreterek, rekabetçilikleri-
ne katkı sağlıyoruz. 

Bu sayede de bugün ülkemizde pek çok iş ortağımızla birlikte Nes-
nelerin İnterneti tabanlı dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 hareketinde 
öncü rol alıyoruz. 

Türkiye’de bu dönüşümün yükselebileceği bir altyapı ve sistemler 
bütünü sunuyoruz. Yakın iş birliğimiz ile birlikte daha iyi, daha ve-
rimli ve daha güvenli üretimin yeni yollarını keşfetmeye odaklanı-
yoruz” dedi.

Zirve kapsamında CEO Club üyeleriyle gerçekleştirilen anketle ‘Sana-
yide Teknolojinin Liderleri’ açıklandı. Sanayide teknolojiye yatırım-
ları, vizyonları ve şirket stratejileriyle yön veren CEO’ları belirlemeyi 
amaçlayan ankete, 300’e yakın CEO Club üyesi, CIO ve CTO katıldı. 
Anket sonucunda, ilk 10’a, son iki sırada 2’şer olmak üzere toplam 12 
lider girdi. Bora Tuncer de bu liderler arasında yer aldı. 

Endüstri 4.0 Zirvesi, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, 
Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda ve SAP Türkiye, Yapı Kredi 
ve Dell EMC co-sponsorluğunda gerçekleştirildi. 
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Borsan Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri 
Fuarında İlgi Odağı Oldu

Türkiye’nin önde gelen yerli sermayeli sanayi kuruluşu Borsan 
Grup, kablo ve aydınlatma sektörlerinde saygın bir yere sahip 
Borsan Kablo ve Borled markalarıyla, Türkmenistan’da gerçek-

leştirilen Türk İhraç Ürünleri 2018 Fuarı’nda ilgi odağı oldu. Borsan 
standını ziyaret edenler arasında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 
yanı sıra, Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı 
Amandurdu İşanov ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yer al-
dılar.

Türkiye’nin yerli sermayeli öncü sanayi kuruluşu Borsan Grup, kablo 
ve aydınlatma ürünleri ile ülkemizin yanı sıra dış ticaret pazarlarında 
güçlü büyümesini sürdürüyor.

Kablo ve LED aydınlatma ürünleri alanında Borsan Kablo ve Borled 
markalarıyla varlık gösteren Borsan, ülkemizin Türkmenistan’daki 
en güçlü ticari görünürlük platformu olarak gösterilen Türkmenistan 
Türk İhraç Ürünler Fuarı’nda büyük ilgi çekti.

Türk ihracatçıları için giderek daha önemli bir pazar haline gelen 
Türkmenistan’ın Aşkabat kentinde, 15-17 Aralık 2018 tarihleri ara-

sında düzenlenen fuarda kozmetikten otomotive, tarımdan makine 
endüstrisine pek çok sektörden Türk ihracatçıları yer aldı.

Borsan Kablo ve Borled ürünlerinin sergilendiği fuar, iş adamlarının 
yoğun ilgisini çekti. Fuara İhracat Müdürü Esra Gün ve Pazarlama 
Müdürü Can Okan Yılmaz liderliğinde katılan Borsan ekibi, pek çok 
potansiyel iş ortağı ile görüşmeler gerçekleştirdi. Kendi alanlarında 
yüksek teknolojili ürünlerin sergilendiği Borsan standı, aynı zaman-
da üniversite öğrencilerinin de yoğun ilgisini çekti.

Borsan standını ziyaret edenler arasında, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan’ın yanı sıra, Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler 
Bakanı Amandurdu İşanov ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
beraberindeki heyet de yer aldı. Ziyaretçiler, sergilenen kablo ve ay-
dınlatma ürünleri hakkında bilgi aldılar.
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Denizli’nin ve Anadolu’nun Gururu 
29 Şirket Ödüllendirildi 

Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği (DESİAD) 2016 yılı değer-
lendirmelerine göre Anadolu’nun en büyük 500 şirketi arasına 
giren 29 Denizli şirketini plaketle ödüllendirdi. Ödül törenine 

katılan Denizbank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Hakan Ateş, yap-
tığı konuşmada ilk defa ziyaret ettiği Leodikya’nın çok önemli bir din 

turizmi potansiyeli olduğuna dikkat çekti. Ateş, Denizli’nin ekono-
mik anlamda dinamik bir şehir olduğunu belirterek Türkiye’nin cari 
açığı var. Denizli’nin 1 milyar dolara yakın Cari fazlalığı var. Denizli 
benim için her zaman özel bir şehirdir” şeklinde konuştu. 

Denizli’de Anadolu’nun en büyük 500 listesine giren 29 şirket Ane-
mon Otel’de düzenlenen törenle ödüllendirildi. Düzenlenen ödül 
töreninde Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın 
modaratörlüğünde Denizbank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su 
Hakan Ateş “Türkiye Ekonomisinin bugünü ve Geleceği” ile ilgili bir 
söyleşi gerçekleştirdi. Törenin açılış konuşmasını yapan DESİAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu, Anadolu 500 diye kısaca 
adlandırılan bu organizasyon 3 büyük il dışında Anadolu illerinden 
olan , ortaklık yapısında yüzde 50’nin altında yabancı ortaklığı olan 
ve büyük holdinglere bağlı olmayan firmalara verilen bir ödül töre-
ni. Denizli 5 yıldır bu listede iyi bir performans sergiliyor. 2012’de 
Denizli’den 21, 2013’te 28, 2014’te 30, 2015’te 33, 2016’da ise 29 
firmamız var. Aynı zamanda Denizli’de bir grup firmalarında bilgi-

lerini paylaşmadığını fark ettik. Bu şirketlerde bilgilerini paylaştığı 
takdirde Denizli’de Anadolu 500’e girecek şirket sayısının 40’a kadar 
çıkacağını düşünüyorum” dedi.
Konyalıoğlu’nun konuşmasının ardından Dünya Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Hakan Güldağ’ın modaratörlüğünde Denizbank Finansal 
Hizmetler Grubu CEO’su Hakan Ateş “Türkiye Ekonomisinin bugünü 
ve Geleceği” ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirdi. Güldağ, yaptığı konuş-
mada ödül alacak firmaları tebrik etti. 

Denizli Din Turizmi Potansiyeline Sahip 

Denizbank olarak bir çok kazının sponsorluğunu yaptıklarını ifa-
de eden Denizbank CEO’su Ateş, ilk defa ziyaret ettiği Leodikya’nın 
kendisini çok heyecanlandırdığını ifade etti. Ziyaret sırasında 
Leodikya’nın aynı zamanda Hristiyan aleminin 7’inci kilisesi olduğu-
nu öğrendiğini söyleyen Ateş, “Öğrendiğime göre Hristiyanlar hacı 
olmak için bu 7 kiliseyi dolaşmak zorundalarmış. Daha kısa yoldan 
hacı olma isteyenler ise 1 ve 7’inci kiliseyi ziyaret ediyormuş. Bu ba-
kımdan Denizli’nin çok önemli bir din turizmi potansiyeli taşıdığını 
önemle işaret etmek istiyorum” dedi. 

Türkiye’nin Cari Açı Var Denizli’nin Fazlalığı

Denizli insanı her zaman heyecanlandıran, çok dinamik ve zinde 
bir şehir olduğuna vurgu yapan Ateş, “Türkiye’nin cari açığı var. 
Denizli’nin 1 milyar dolara yakın Cari fazlalığı var. 3 miyar dolar 
ihracat yapıyor, 2 milyar dolar ithalat yapıyor ve hep katma değeri 
yüksek işler yapıyor. Bu bakımdan çok etkileyici bir şehir” ifadelerini 
kullandı. Denizbank’ın temellerini de Denizli’de attıklarını söyleyen 
Ateş, Türkiye ekonomisinin dünü ve geleceği ile ilgili bir konuşma 
yaptı. Söyleşinin ardından ilk 500 listesine giren; Erbakır, Aydem 
Elektrik Perakende Satış, Abalıoğu Yem Soya, Bereket Enerji, Sadık 
Grup, Kocaer haddecilik, Aynes Gıda, Başak Metal Ticaret, Menderes 
Tekstil, Seval Kablo, Kardemir Haddecilik, Halil Pekdemir Çiftliği, 
Eymes A.Ş., Pamukkale Kablo, Bizimyakı, Elsan A.Ş., Gama Tekstil, 
Atom Kablo Modern Beton, Ozanteks Tekstil, Küçüker Tekstil, Akça 
hazır Beton, Ebion Kablo, Uğurlar Tekstil, CMK Kablo, Eke Tekstil, 
Erikoğlu Emaye bakır Tel Sanayi, Seyran Gıda ve Başaranlar A.Ş’ye 
ödülleri takdim edildi.  Kaynak: www.haberdenizli.com
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CERN’de Türk İş Dünyasının Topuk Sesleri

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türk iş insanlarının aldığı 
CERN proje ihalelerindeki kadın patron oranı yüzde 20’yi geç-
ti” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, AA muhabirine Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi 
(CERN) faaliyetleri ve Türk firmaların merkeze yönelik çalışmalarına 
ilişkin açıklamada bulundu.

CERN’in 2010 yılından itibaren genişleme politikasını yürürlüğe koy-
duğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, merkezde 22 ülkenin tam üye, 3 
ülkenin tam üyelik yolunda ortak üye, 5 ülkenin ise ortak üye statü-
sünde yer aldığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 2015 yılında CERN’e ortak üye olduğunu 
anımsatarak, üyeliğin ardından TOBB bünyesinde “TOBB-CERN Sana-
yi İrtibat Ofisi” kurulduğunu bildirdi. 

TOBB-CERN Sanayi İrtibat Ofisinin, Türk firmalarına ihale ve alım sü-
reçlerinde önemli avantajlar sağladığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, 
ofisin kurulan sanayi iletişim ağıyla ülkede yer alan sanayicilerin 
yüksek teknolojili üretim ve ürün çeşitliliği konusundaki çalışmala-
rını da hızlandırdığını dile getirdi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş insanlarının aldığı CERN ihalelerindeki 
kadın patron oranının yüzde 20’yi geçtiğine dikkati çekerek, “Yeni 
nesillerin kendine güvenerek, daha büyük başarılara imza atacağına 
ve iş dünyasındaki ‘topuk sesleri’nin artık erkeklerin gerisinde kal-
mayacağına inanıyoruz. Ülkemizin kadın patronlarının CERN proje-
lerindeki başarısı ve ağırlığı, genç kadın girişimciler için de rol model 
olacak” diye konuştu.

“Kadın Girişimcilerin Başarıları Gurur Verici”

TOBB CERN Sanayi İrtibat Temsilcileri Kurulu Başkanı Hakan Kızıltop-
rak da Hisarcıklıoğlu’nun kendilerine bu konuda en büyük destek ve 
yol gösterici olduğunu söyledi. Türk iş dünyasının, CERN ihalelerin-
den daha fazla pay alabilmesi için çalıştıklarını anlatan Kızıltoprak, 
kadın girişimcilerin bu alandaki başarılarının da gurur verici oldu-
ğunu belirtti.

Kızıltoprak, CERN’in kadın girişimcilere teşvik edici ve pozitif yaklaşı-
mının, onların hevesini ve çalışma azmini artırdığına işaret ederek, 
Gözüküçük Makine’den Zuhal Gözüküçük, Mistel Kablo Elektrik’ten 
Gaye ve Misten Turgut, Mapsis Metal’den Filiz Akkaş, Figabara 
Elektrik’ten ise Burcu Alpoğuz yöneticiliğinde CERN’de yakalanan 
başarılarla iş dünyasındaki “erkek egemen” algının değişmesine 
önemli katkı sağlandığını dile getirdi.

“Kadın Patronların CERN’deki Başarı Öyküleri”

Figabara Elektrik firmasının yöneticisi Burcu Alpoğuz, CERN yetkilile-
rinin bakır ürün için kendilerine ulaştığını ve istedikleri kalitede ürün 
temin edemediklerini söylediklerini aktardı. 

Alpoğuz, CERN’i ziyaret ederek, incelemelerde bulunduğunu, isteni-
len bakır ürünleri üretebilecekleri konusunda yetkilileri ikna ettiğini 
vurgulayarak, “Sonraki dönemde bizi ziyaret ettiler ve siparişlerini 
direkt olarak Figabara’ya gönderdiler. Böylece Figabara hem ihalesiz 
CERN’e malzeme tedarik eden ilk Türk şirket oldu hem de CERN için 
çok önemli bir sorun çözüldü.” dedi.

CERN’in istediği flexible bakır malzemeleri temin eden Mistel Kablo 
Elektrik firmasından Gaye ve Misten Turgut, 30 yıllık firma tecrü-
besiyle ürettikleri malzemeleri hem iç piyasaya hem de başta Orta 
Doğu olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ettiklerini anlattı. Sı-
fır hatayla çalışmayı hedeflediklerini vurgulayan iki kardeş, CERN’in 
projelerinde devam etmek istediklerini kaydetti.

Gözüküçük Makine’nin Sahibi Zuhal Gözüküçük, eşinin vefatının ar-
dından işin başına geçtiğini, bilgi ve donanımını artırmak için ikinci 
üniversite olarak Makine Meslek Yüksekokulunu bitirdiğini söyledi. 

Yurt dışında katıldıkları fuarların yardımıyla üretimin yüzde 60’ını 
aralarında İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, İsviçre ve Belçi-
ka gibi ülkelere ihraç ettiklerini belirten Gözüküçük, “Anadolu’nun 
bağrından CERN gibi büyük bir projenin tedarikçisi olmak Kayseri 
adına bizleri onurlandırdı ve daha sonraki işlerimize referans oldu” 
ifadesini kullandı.

CERN projelerinde yer alan başarılı iş kadınlarından Mapsis Metal 
sorumlusu Filiz Akkaş ve Pelin Özkal da “girişimci” olarak hep ileriye 
bakıp, detayları düşünerek ve “yapamam” kelimesini kullanmayarak 
ilerlemeyi hedefleyen bir kadın girişimci kuruluşu olduklarını dile 
getirdiler. Mapsis’in her zaman “Daha iyisini nasıl yaparım?” mantı-
ğıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Akkaş, planlı çalışmanın 
büyük önem taşıdığını kaydetti. Kaynak: AA
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Bursa’da Katı Atık Depolama Alanında 
Elektrik Üretiliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesince İnegöl Katı Atık Depolama ala-
nında oluşan metan gazından saatte 1,8 megavat elektrik üre-
tilmeye başlandığı bildirildi. 

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince İnegöl Katı Atık Depo-
lama alanında oluşan metan gazından saatte 1,8 megavat elektrik 
üretilmeye başlandığı bildirildi. 

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje 
kapsamında tesiste ilk etapta saatte 1,8 megavat elektrik enerjisi 
sağlandı, bir yılda ise yaklaşık 14 bin konutun enerji tüketimine kar-
şılık gelen elektrik enerjisi üretilecek.

Tesis, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye 
Başkanı Alper Taban, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bur-
sa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü 
ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle hizmete açıldı. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, burada yaptığı ko-
nuşmada, kentin temiz havasına, suyuna ve değerlerine sahip çıkıl-
ması gerektiğini belirtti. 

Aktaş, İnegöl’de yapılan tesisin önemine değinerek “Bu bakış açısın-
dan hareketle İnegöl’de katı atık depolama alanında inşa ettiğimiz 
bu tesis ile deponi gazının içinde bulunan ve karbondioksite göre 
24 kat daha zararlı olan metan gazının sebep olduğu sera etkisinin 
önüne geçmeyi hedefledik. 

Hem sera etkisinin önüne geçmek hem de metan gazının enerji 
potansiyelinden faydalanarak yenilenebilir enerji kaynakları kul-
lanımını teşvik etmek, bunun yanında ekonomiye katkı sağlamak 
amacıyla bu tesisi hayata geçirdik.” değerlendirmesinde bulundu. 

Tesiste üretilen elektrik enerjisinin 2020 yılında saatte 2,4 megavata 
çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.
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Konut ve Sanayi Elektrik Fiyatı Eşitlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte, 1 Ocak’tan 
geçerli olmak üzere konutlara yüzde 10 indirim yaptı. İndirimle 
birlikte sanayi ve konutta kullanılan elektrik fiyatı konusunda 

“çarpıcı” bir gelişme ortaya çıktı. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Salı günkü grup toplan-
tısında, elektrik ve doğalgazda konutlarda yüzde 10 indirim yapıla-
cağını açıklamıştı.

EPDK, perşembe günü gerçekleştirdiği yılın son toplantısında, elekt-
rikte indirim kararını aldı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna 
göre, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere konutlarda, vergi ve paylar da-
hil birim elektrik fiyatı 59.72 kuruştan, 53.75 kuruşa düştü. 

Sanayi ve ticarethanede değişiklik olmadı. Ticarethanelerin kullan-
dığı her kilovatsaat elektriğin fiyatı 71.48 kuruş.

İndirimle birlikte tarifede dikkat çekici önemli bir gelişme ortaya 
çıktı. Sanayi ve konut elektriğinin birim fiyatı eşitlendi. Eski TEDAŞ 
Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, bunun Türkiye’ye özgü bir 
durum olduğunu söyledi.

Doğan, şöyle konuştu: “Konutta elektrik 53.75 kuruşa düştü. Sana-
yici, orta gerilimden 53.71 kuruşa elektrik kullanacak. Bu tarifeyle 
birlikte konut ve orta gerilim sanayi elektrik fiyatları eşitlenmiş oldu. 
Dünyada, sanayi desteklenir ve sanayinin kullandığı elektriğin fiyatı, 
konutların yarısıdır” dedi. Kaynak: Habertürk
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Biyonik Yenilenebilir Enerji Girişimi Bren 
Tarvenn’den Yatırım Aldı

Bireysel ve kurumsal çözümleriyle her türlü titreşim, ısı ve hare-
keti enerjiye çevirebilen Bren, Tarvenn’den 2,4 milyon TL değer-
leme ile yatırım aldı. Yenilenebilir sınırsız enerji çözümleri su-

nan Bren 2,4 milyon TL değerleme ile ilk yatırımını Tarvenn’den aldı. 

Geliştirdiği hibrit nano jeneratörler sayesinde, yüzeyler arasındaki 
sıcaklık farkından elektrik enerjisi üretebilen Bren girişimi, farklı 
alanlarda bireysel ve kurumsal çözümler sunarak enerji tasarrufu 
sağlamayı ve birçok cihazın pil ve şarj problemini ortadan kaldırma-
yı hedefliyor. 

Dünyanın en başarılı kuluçka merkezlerinden biri olan İTÜ Çekirdek 
bünyesinde çalışmalarını sürdüren Bren, sıcaklık farkını, titreşim ve 
hareketi elektrik enerjisine dönüştürebilen hibrit nano jeneratör 
sayesinde birçok farklı alandaki atık enerjiden elektrik üretebiliyor. 

Kurumsal çözümlerin yanı sıra bireysel müşteriler için ürettiği akıllı 
giyilebilir bileklik sayesinde vücut sıcaklık ve hareketinden enerji 
elde ederek bu enerjiyi akıllı cihaz şarj etmekten lokasyon paylaşı-
mına kadar farklı alanlarda kullanma imkanı sunabiliyor. 

Bren Yenilenebilir Enerji İle Tasarruf Sağlıyor

Bren kurumsal çözümüyle, endüstriyel ekipmanların atık ısılarını 
kullanarak, yüzeyler arasındaki sıcaklık farkını elektrik enerjisine 
dönüştürüyor. Böylece fabrikaların ve endüstriyel üreticilerin tesis-
lerinde enerji tasarrufu yapmasını ve elektrik faturalarını düşürme-
lerini sağlıyor. 

Bireysel alanda ise vücut sıcaklık ve doğal hareketinden enerji 
üreten akıllı bileklik çözümü ile şarj cihazı veya powerbank taşıma 
ihtiyacınızı ortadan kaldırıyor. Geliştirdikleri enerji üretici akıllı bi-
leklik ile anlık maksimum enerji elde etme, depolama ve kablosuz 
aktarma yeteneği sağladıklarını ifade eden Bren İleri Teknoloji Enerji 
A.Ş. Kurucusu Çınar Laloğlu, istediğiniz cihazı şarj etmenin yanında 
akıllı özelliklere de sahip, hafif ve kullanışlı bir ürün geliştirdiklerini 
belirtiyor.

“Hedef Yerli Yenilenebilir Enerji Üretimi”

Potansiyel enerji kaynaklarını belirleyerek hareket/titreşim içeren 
sistemlerin enerji kazanımlarını arttırdıklarını vurgulayan Çınar 
Laloğlu, geliştirdikleri hibrit nano jeneratörlerin daha uzun ömür-
lü, sessiz, güvenilir olduğunu belirtiyor.  Laloğlu; “Türkiye’de sadece 
akıllı cihazları şarj etmek için yılda 300 Milyon TL harcıyoruz. Düşük 
güçteki enerji ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiğimiz bu tekno-
lojinin Türkiye endüstriyel pazarında kullanımını yaygınlaştırmayı 
hedefliyoruz. Havacılık, Savunma ve Uzay Teknolojileri, Otomotiv, 
Tekstil, Biyomedikal Cihazlar, IoT uyumlu veri takip ve transfer sis-
temleri gibi birçok sektöre yönelik çözümler sunmaktayız. 

Tesislerdeki enerji kayıplarının önüne geçerek elektrik tüketimini 
azaltabiliyoruz. Ayrıca farklı alanlardaki düşük enerji ihtiyacı olan ci-
haz üreticileri ile iş birlikleri yaparak şarj ve batarya problemini çöz-
mek istiyoruz. Tarvenn’den aldığımız yatırımla finansal ve kurumsal 
olarak güçlenerek Türkiye yenilenebilir enerji sektöründe paya 
sahip olmayı ve yakın zamanda yurtdışına açılmayı hedefliyoruz. 
Tarvenn’in desteği şimdiye kadar büyüme ve kurumsallaşma yolun-
da büyük adımlar attık. Her adımda birlikte çalışıyoruz. Tarvenn’in 
geniş ağı ve uluslararası bağlantıları sayesinde büyümeye devam 
edeceğiz” dedi.

“Teknolojiyi Dünyaya İhraç Etmek İstiyoruz”

Hibrit ve biyonik yenilenebilir enerji çözümleri ile Bren’in enerji sek-
törünü yeniden şekillendirebileceğini belirten Tarvenn Genel Müdü-
rü Mustafa Kopuk, “Yenilenebilir enerji çözümleri hayatımızda her 
geçen gün daha fazla öneme sahip oluyor. 

Bren, geliştirdiği teknoloji ile, düşük voltajla çalışan birçok cihazın 
batarya ve şarj problemini tamamen ortadan kaldırma potansiye-
line sahip. Ayrıca üretim tesislerindeki atık ısıları kullanarak sıcaklık 
farkını elektrik enerjisine dönüştürebiliyor ve bu sayede enerji tasar-
rufu sağlıyor. Hedefimiz teknolojinin yerli seri üretimini sağlayarak 
dünyaya ihraç etmek olacak” dedi.
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Güven Damgası Sektörü Yüzde 30 Büyütür

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kuru-
cusu Cenk Çiğdemli, geçtiğimiz gün uygulamaya alınan güven 
damgası ile, online alışverişin perakendedeki payının 2019’da 

en az yüzde 30 artacağını belirtti. 

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verileri, online alışverişçilerin yakla-
şık yüzde 25’inin çeşitli sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor. Bu sorun-
ların başında da sahte internet sitelerinin yaşattığı mağduriyetler 
geliyor. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, internetten 
alışverişte güven damgası uygulaması artık başladı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından e-ticaret sitele-
rine güven damgası verilecek. Yeni uygulama ile birlikte Ticaret Ba-
kanlığı online alışveriş sitelerini bir teste tabi tutacak. Testi başarıyla 
geçen sitelerde ‘güven damgası’ yer alacak. 

E-ticaret sitelerinin ana sayfalarında bulunacak bu sembol o sitenin 
belli başlı güvenlik tedbirlerini almış olduğunu ve güvenilir bir site 
olduğunu kullanıcılara göstermek amacı ile kullanılacak. Güven 
damgası uygulaması ile 2019’da online alışverişin perakendedeki 
payının en az yüzde 30 artış göstereceğini ifade eden TOBB E-ticaret 
Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, 
“Online alışverişte tesis edilen güven ortamı, vatandaşın e-ticaretin 
avantajlarından faydalanmaya daha istekli olmasını sağlayacaktır. 
2019 içinde e-ticaret sektöründe yüzde 30’dan fazla büyüme bek-
liyoruz” dedi. Çiğdemli, güven damgası ile sitelerin yerine getirmesi 
gereken adımlar ve başvuru esasları hakkında bilgi verdi.

Siteler Ne Yapacak?

E-ticaret siteleri Güven Damgası başvurusundan en çok 3 ay önce 
ve her sene içerisinde en az 1 defa sızma testi yaptırmak zorunda 
olacak. Kişisel veri ve ödeme bilgileri içeren tüm işlemler SSL ile 
gerçekleştirilecek. Satılan ürünün içeriği, stok bilgisi, malzemeleri 
ve ölçü bilgilerinin yanı sıra teknik özellikleri, garanti ve kullanım 
koşullarına da sitede yer verilecek. 

Ayrıca ilgili ürünün kimler tarafından kullanılabileceği ve teknik bir 
desteğe ihtiyaç duyulduğunda kimler tarafından bu desteğin sağ-
lanacağı da belirtilecek. Ürünlerin gerçek boyutlarının anlaşılmasını 
sağlayan görseller kullanılacak, kargo ve teslim süreleri konusunda 
bilgilendirme sağlanacak. Tüketicinin şikayet ve taleplerini iletebil-
mesi için sitede, telefon aracılığı ile ulaşabilecek müşteri hizmetleri 
bilgisi yer alacak.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Güven Damgası’nı edinmek isteyen e-ticaret firmaları başvuruları-
nı GDS’ye (Güven Damgası Sağlayıcıları) www.guvendamgasi.org.
tr sitesi üzerinden yapması gerekiyor. Daha sonra Güven Damgası 
Sağlayıcıları tebliğde belirtilmiş olan şartların varlığını kontrol ede-
cek. Sitedeki eksik maddeler tespit edilir ise ek süre verilecek. Güven 
Damgası Sağlayıcıları’nın 30 gün içerisinde başvuruyu sonuçlandır-
maları gerekiyor. Başvuru olumlu sonuçlanırsa, sitenize Güven Dam-
gası Sağlayıcıları sitesi ile bağlantılı bir sembol yerleştirilecek. 
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İnşaat Malzemeleri İhracatı Yılın İlk 10 Ayında 
Geçen Yılın Toplam İhracat Değerini Yakaladı

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi 
Dış Ticaret Endeksi Ekim ayı sonuçları açıklandı. Endeksin Ekim 
ayı verilerine göre inşaat malzemeleri sanayisi, Ekim ayı perfor-

mansıyla dış ticarette yeni rekorlara imza attı.

Yılın ilk 10 aylık döneminde inşaat malzemeleri sanayisinin ihracatı, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 17 milyar dolar oldu. 
Bir önceki aya göre yüzde 20,5’lik artışla 3,66 milyon ton ihracatın 

gerçekleştiği Ekim ayında; endeksin başladığı 2013 yılından bu yana 
yapılan ihracat, miktar olarak en yüksek seviyesine ulaştı. 

İthalat ise Ekim ayında 577 milyon dolar ile değer olarak en düşük 
üçüncü seviyede gerçekleşti. Ancak ithalat birim fiyatları, kilogram 
başına 2,90 dolara yükselerek, en yüksek seviyeyi gördü. 

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), 
2013’ten beri her ay düzenli olarak açıkladığı ‘İnşaat Malzemeleri 
Sanayi Endeksleri’ne, 2018 yılı itibarıyla ‘İnşaat Malzemeleri Sanayi 
Dış Ticaret Endeksi’ni de ekleyerek, iç ve dış ticaretin nabzını tutuyor. 
Türkiye İMSAD’ın sektör ve kamuoyu ile paylaştığı ‘İnşaat Malzeme-

leri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Ekim 2018 raporunda şu veriler ve 
tespitler yer aldı: 

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi; Ekim 
ayında, ölçüm yapılmaya başlandığı 2013 yılından bu yana birçok 
alanda en yüksek seviyeleri gördü. Yılın ilk 10 aylık döneminde, 
inşaat malzemeleri sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 21 artarak 17 milyar dolara ulaştı.

İhracat Miktar Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 20,5 
artış gösterdi. İhracat miktar olarak ise Ekim ayında 3,66 milyon ton 
olarak gerçekleşti. Böylece Ekim ayında, 2013 yılından bu yana en 
yüksek aylık miktar ihracatı yaşandı.

İhracat Değer Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde 
yükseldi ve geçen yılın Ekim ayının 22,99 puan üzerine çıktı. İhracat 
değer olarak ise Ekim ayında 1,96 milyar dolar seviyesine yükseldi. 
Ekim ayında, değer olarak da 2013 yılından bu yana en yüksek ikinci 
aylık ihracat gerçekleşti.   
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İthalat Değer Endeksi, En Düşük Üçüncü Seviyesinde 

İthalat Miktar Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde 
düştü ve geçen yılın Ekim ayının da 37,38 puan altına indi. İthalat 
Ekim ayında miktar olarak ise 199 bin ton olurken 2013 yılından bu 
yana en düşük aylık ithalat gerçekleşti. 

İthalat Değer Endeksi ise Ekim ayında bir önceki aya göre sınırlı öl-
çüde yükseldi. Geçen yılın Ekim ayının 29,58 puan altına indi. İthalat 
Ekim ayında 577 milyon dolar oldu ve 58 ayın en düşük üçüncü se-
viyesinde gerçekleşti.      

Ekim Ayında, En Yüksek Birim Fiyat İle İthalat Yapıldı

İthalat Birim Fiyat Endeksi Ekim ayında önemli ölçüde artarken 2013 
yılından bu yana en yüksek aylık ithalat birim fiyatı oluştu. İthalat 
birim fiyatları kilogram başına Ekim ayında 2,90 dolara yükseldi. 
Geçen yılın Ekim ayı ithal birim fiyatının yüzde 17,9 üzerinde ger-
çekleşti. 

İnşaat Malzemeleri Sanayisi, Toplam Sanayi İhracatında 
Sürükleyici Oldu   

Türkiye sanayi ürünleri ihracatı miktar endeksi Ekim ayında bir ön-
ceki aya göre önemli ölçüde arttı. İhracat miktar endeksi geçen yılın 
Ekim ayının da yüzde 28,9 üzerinde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri 
dışı sanayi ihracatı miktar endeksi ise Ekim ayında geriledi. Buna 
rağmen endeks geçen yılın Ekim ayının yüzde 18,9 üzerinde yer aldı. 

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı miktar endeksi ise Ekim ayında 
bir önceki aya göre sıçrama gösterdi. Endeks geçen yılın Ekim ayının 
da yüzde 41,6 üzerine çıktı. İnşaat malzemeleri sanayisi, bu perfor-
mansıyla Ekim ayında toplam sanayi ihracatının sürükleyicisi oldu. 

İhracat Birim Fiyatında Gerileme

Türkiye sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı 2017 yılı Ekim ayında 1,88 
dolar iken 2018 Ekim ayında ise 1,69 dolar oldu. İnşaat malzemele-
ri sanayisi ihracat birim fiyatı 2017 yılı Ekim ayında 0,60 dolar iken 
2018 Ekim ayında 0,54 dolara geriledi. 

İnşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracat birim fiyatları ise 2017 
yılı Ekim ayında 2,89 dolar olurken 2018 Ekim ayında 2,76 dolar ola-
rak gerçekleşti.  

Ekim Ayı İhracatında Demir Çelik Bazlı, Metal ve Mineral 
Ürünlerde Artış

İnşaat malzemeleri sanayisinde 2018 yılı Ekim ayında 8 alt ürün gru-
bunun 6’sının ihracatı miktar olarak geçen yılın Ekim ayına göre art-
tı. Ekim ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 63,1 ile yalıtım 
malzemelerinde gerçekleşti. En düşük miktar artışı ise yüzde 6,9 ile 
elektrikli teçhizat ürünlerinde oldu.         

2018 yılı Ekim ayında 8 alt ürün grubunun 7’sinde ihracat değer 
olarak geçen yılın Ekim ayına göre arttı. Ekim ayında en yüksek 
ihracat değer artışı yüzde 55,7 ile yine demir çelik bazlı ürünlerde 
gerçekleşti. En düşük değer artışı ise yüzde 0,9 ile elektrikli teçhizat 
ürünlerinde oldu.

İnşaat malzemeleri sanayisinde 2018 yılı Ekim ayında 8 alt ürün gru-
bundan sadece birinin ihracat birim fiyatları geçen yılın Ekim ayına 
göre arttı. Ağaç ürünleri hariç diğer ürünlerin ihracat birim fiyatları 
geçen yılın Ekim ayına göre geriledi. Ekim ayında ağaç ürünleri ihra-
cat birim fiyat artışı yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. En yüksek gerileme 
ise yüzde 18,8 ile mineral ürünlerde yaşandı.

 Ürün Grupları

İhracat Birim Fiyat 
Dolar/Kg

İhracat Miktar Endeksi 
2013=100

İhracat Değer Endeksi 
2013=100

Ekim 
2017

Ekim 
2018

% 
Değişim

Ekim 
2017

Ekim 
2018

% 
Değişim

Ekim 
2017

Ekim 
2018

% 
Değişim

Demir Çelik Bazlı Ürünler 0,73 0,70 -4,1 77,1 123,6 60,3 73,1 113,8 55,7

Mineral Taş ve Toprak Ürünleri 0,16 0,13 -18,8 95,9 130,9 36,5 88,9 99,8 12,3

Metal Bazlı Ürünler 4,23 3,98 -5,9 116,7 141,9 21,6 105,2 120,3 14,4

Elektrikli Teçhizat Ürünleri 6,42 6,06 -5,6 108,9 116,4 6,9 102,0 102,9 0,9

Kimyasal Bazlı Ürünler 1,26 1,25 -0,8 92,3 101,0 9,4 75,7 82,3 8,7

Ağaç Ve Ahşap Ürünleri 0,70 0,72 2,9 178,0 176,3 -1,0 104,9 107,0 2,0

Yalıtım Malzemeleri 1,10 1,01 -8,2 111,3 181,5 63,1 94,5 141,3 49,5

Prefabrik Yapılar 2,27 1,97 -13,2 69,5 56,6 -18,6 74,9 53,1 -42,5
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Verimlilik Arttırıcı Projelerinize %30 Hibe Enerji 
Bakanlığından, Başvuru Danışmanlığı Enervis’ten

Enerji verimliliği danışmanlık ve uygulamaları alanlarında faali-
yet gösteren Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, Verimlilik 
Arttırıcı Projeler’in (VAP) 2019 yılı birinci ve ikinci dönem başvu-

ru tarihlerinin açıklandığını hatırlatarak, “Enervis olarak endüstriyel 
tesisleri, daha akıllı, daha verimli ve daha konforlu hale getirerek 
Türk sanayicisine destek sağlıyoruz. Bugüne kadar enerji verimliliği 
alanında şirketimizden danışmanlık alan tüm işletmelerin VAP baş-
vuruları olumlu sonuçlandı” dedi. 

Endüstriyel işletmelerde enerji tasarruf potansiyelinin geri kaza-
nılması için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) başvuruları, 2019 yılında iki dönem 
halinde kabul edilecek. Türk sanayicisine sunduğu emsal projeler ile 
adından söz ettiren Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, konuyla 
ilgili açıklamada bulundu.

Birinci dönem başvurularının 1 - 31 Ocak 2019, ikinci dönem başvu-
rularının ise 1 - 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacağını hatır-
latan Osman Kipoğlu, “Enervis olarak VAP’a büyük önem veriyor, bu 
alanda şirketleri teşvik ediyoruz. 

Bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm VAP başvurularının tama-
mına destek alınmasını sağladık. Başvuru kabulünün ardından 
uygulamaları da gerçekleştirerek “enerji verimliliğini garanti altına 
alıyoruz.” Müşterilerimizin enerji verimliliği projelerinde yüzde 30 
hibe desteğinden yararlanmasına katkı sağlıyoruz” dedi.

Anahtar Teslim Çözüm ve Hizmetler 

Sanayide enerji verimliği uygulamaları kapsamında bugüne kadar 
630 proje geliştirdiklerini söyleyen Kipoğlu, “Enervis olarak, enerji 
kaynaklarının gitgide azaldığı ve her alanda enerji verimliliğinin ön 
plana çıktığı günümüzde, endüstriyel tesisleri daha akıllı, daha ve-
rimli ve daha konforlu hale getiriyoruz. 

Mühendislik, tedarik, montaj, yapım, proje yönetimi uzmanlığı ile 
verimli, modern ve yüksek teknolojili tesislerin kurulumunda, pro-
je başlangıcından devreye alma noktasına kadar, kısacası anahtar 
teslim çözüm ve hizmetlerimizle Türk sanayicisine destek oluyoruz” 
diye konuştu.

Yüzde 25 Civarında Enerji Verimliliği

Enerji yoğunluğunda en fazla iyileşme görülen sektörün sanayi ol-
duğuna dikkat çeken Osman Kipoğlu, sözlerini şöyle tamamladı; 
“İyileşmelere rağmen, Türkiye enerjide dışa bağımlılığı yüksek olan 
ülkeler arasında yer alıyor. 

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri arasında, birincil enerji tüketiminin 
yüzde 14 azaltılması da bulunuyor. Biz bu noktada sanayi firmala-
rının çok ciddi bir tasarruf sağlamalarına katkıda bulunuyoruz. Ör-
neğin tekstil sektöründe yaptığımız çalışmalarla sağladığımız enerji 
verimliliği ortalama yüzde 25 civarında. Bu süreçte hepimize düşen 
görevler var. Özellikle verimliliği artırıcı faaliyetler ile enerji ithalatı-
nı önemli ölçüde azaltabiliriz.”

VAP’a Kimler Başvurabilir?

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışında-
ki yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve 
üzeri olan,Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası veya Sanayi Odası’na 
bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işlet-
meler VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabili-
yor. 2019 yılı 1. ve 2. dönem VAP başvurularının ENVER Portal’ı üze-
rinden elektronik yolla ve ıslak imzalı olarak posta yoluyla alınması 
planlanıyor.
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Nurşah SUNAY: Before we start our interview, we would like to 
know Mr. Alişan Çapan, the Marketing Director at Günsan, a 
little bit more for our readers. Who is Alişan Capan?

Alisan ÇAPAN: I have completed my graduate degree in Electrical 
Engineering Department in Kocaeli University and master’s degree in 
Industrial Engineering in Galatasaray University. Afterwards, I was 
admitted to Executive MBA program in Koç University and launched 
my career as a research assistant in Industrial Engineering Department 
in Galatasaray University.

I gained my first experience in the sector when I was recruited at Al-
stom Grid as a Bidding Engineer in 2009. I worked as Planning and 
Procurement Manager and Industrial Excellency Manager in Canada 
organization of the company. Afterwards, I was promoted to certain 
positions in noteworthy sector players such as Ünika Üniversal Kablo, 
2M Kablo. My career has been rolling on since I joined Günsan family in 
the second half of 2017.

If we ask you to look back your career in Günsan since your first 
day, what would be significant matters for you and your steps 
of action about them?

In Günsan, we have a traditional distribution channel. We are a brand 
mostly focusing on B2B backed by our 55 dealers and their sub-dealers 
and electrician network. In addition to B2B, we have preferred alterna-
tive ways for the last few years in our efforts for our approach to the 
consumers. We heavily invest in our efforts to better understand con-
sumer needs. Accordingly, we have considerably enhanced our switch 
socket range and we offer many brand-new series that add value to 
daily lives of Turkish families. 

We have taken certain steps in our marketing communication, tools 
we use and corporate communication.  We will continue doing our best 
to enhance our brand awareness in 2019 as well.

OK. Let’s move back to 2018. If you look at 2018 in general, 
how did Günsan perform last year?

We maintained our pace of growth despite challenging conditions. 
We predict that we will finish the year by growing 20%. We continued 
working on our new product ranges throughout the year. We organ-
ized certain campaigns and digital projects through which we targeted 

Nurşah SUNAY: Söyleşimize başlarken Günsan’ın Pazarlama 
Direktörü Alişan Çapan’ı biraz daha yakından tanımak iste-
riz. Okurlarımıza kendinizden bahseder misiniz?

Ali ÇAPAN: Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde 
lisans eğitimi aldım. Yüksek lisans eğitimimi Galatasaray Üniver-
sitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yaptım. Daha sonra Koç 
Üniversitesi Executive MBA programını tamamlayarak, çalışma ha-
yatına 2006 yılında Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başladım. 

Sektördeki ilk deneyimime ise 2009 yılında Alstom Grid’te Teklif Mü-
hendisi olarak adım attım. Bu şirketin Kanada organizasyonunda, 
Planlama ve Satın Alma Müdürü ve Endüstriyel Mükemmellik Mü-
dürü görevlerini yürüttüm. Bu görevlerimden sonra, Ünika Üniversal 
Kablo, 2M Kablo gibi sektörün önemli şirketlerinde görev yaptım. 
2017 yılının ikinci yarısından itibaren Günsan ailesinde çalışma ha-
yatıma devam ediyorum.

Günsan ailesine katıldığınız günden bugüne bir değerlen-
dirme yapmanızı istesek, bu süreçte üzerinde durduğunuz 
başlıklar ve bunlarla ilgili adımlarınız neler oldu?

Günsan olarak geleneksel bir dağıtım kanalına sahibiz. 55 bayimiz 
ve bunlara bağlı alt bayiliklerimiz ve elektrikçi ağımızla B2B ağırlıklı 
çalışan bir markayız. B2B’nin yanı sıra son tüketiciye ulaşım yakla-
şımımızda birkaç yıldır farklı yolları tercih ediyoruz, dijital araçları 
daha fazla kullanmaya başladık. Tüketici ihtiyaçlarını anlamak için 
çok fazla yatırım yapıyoruz. Bu bağlamda anahtar priz çeşitliliğimizi 
önemli ölçüde artırdık. Türk ailelerinin günlük yaşantısına değer ka-
tan birçok yeni seri sunuyoruz. 

Pazarlama iletişimimiz, kullandığımız araçlar ve kurumsal iletişim 
başlıkları altında attığımız adımlar oldu. 2019 yılında da marka bili-
nirliliğimizi artıracak bu çalışmalarımız devam edecek.

Peki 2018 yılı için genel bir değerlendirme yapacak olursak, 
Günsan geçen yılı nasıl kapattı? 

Büyümemizi zorlu koşullara rağmen sürdürdük. Yılı yüzde 20 büyü-
me ile kapatmayı öngörüyoruz. Yıl genelinde yeni ürün gruplarımız 
üzerinde çalışmalarımız sürdü. Son tüketicilerimize ulaşmayı hedef-
lediğimiz kampanyalarımız ve dijital çalışmalarımız devam etti. 
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Yurtiçi ve yurtdışında önemli fuarlara katılarak sektörle bir araya 
geldik. Potansiyel yeni pazarları yakından takip ettik.

Bu yıl ülkemiz ekonomisi ve marka değeri açısından çok önemli bir 
proje olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda Günsan olarak yer aldık. Bu 
projenin içinde yer alarak Yeni Havalimanı’na katkıda bulunmaktan 
dolayı oldukça mutluyuz. 200 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni 

havalimanımızda Eqona model anahtar ve priz ürünlerimiz yer alıyor. 
Aydınlatma güvenliği için 100 bin adede yakın ürünümüz kullandı. 

Referans proje çalışmalarımızla birçok kamu projesinde ve prestijli 
konut projelerinde yer aldık ve yer almaya da devam edeceğiz. 

2019 yılı yatırım, Ar-Ge, yeni ürünler ve diğer alanlara ilişkin 
nasıl bir strateji oluşturacaksınız?

Ar-Ge çalışmalarına sektörün üzerinde pay ayırıyoruz. Teknoloji 
ve inovasyona olan yatırımımızı yüzde 125 arttırdık. Önümüzdeki 
dönemlerde bu konudaki yatırımlarımızı yüzde 50 daha artırmayı 
hedefliyoruz. 
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to reach our end users. We attended noteworthy fairs in Turkey and 
abroad and remained in touch with the sector. We have had a close eye 
on potential new markets. Günsan has also taken its place in Istanbul 
New Airport, a very high-profile project for our national economy and 
brand value. We are very proud and happy to be involved in this project 
and contributed to the New Airport. Our new airport with its 200-mil-
lion passenger capacity uses our Eqona switches and sockets. We have 

used nearly 100 thousand Günsan products for lighting safety. With 
our benchmark projects, we have completed, and continue completing 
many public projects and prestigious housing projects.

Please tell us your strategy about investments, R&D works, new prod-
ucts and other areas in 2019.

Our R&D funding is above the sector average. We have increased our 
investments in technology and innovation by 125%. We are targeting 
to increase our investments by another 150% in near future.

We are improving our performance to next level every year owing to 
our new products. Radius App, which we pave exclusively designed for 



röportaj elektrik
electric

57www.sektorumdergisi.comOcak  January  2019

Yeni geliştirdiğimiz ürünlerimizle performansımızı her yıl bir üst se-
viyeye çıkarıyoruz. Radius serimiz için özel olarak geliştirdiğimiz Ra-
dius App ile dünyada ilk kez kullanıcılar, akıllı telefon uygulamasıyla 
kendi anahtarını veya prizini istediği gibi tasarlayabiliyor. Yeni ürün 
grubumuzda yer alan Valta serisindeki yüksek teknoloji ile üretilen 
yeni nesil sigorta ürünlerimiz de rekabetçi yapıları ile sektördeki ko-
numumuza önemli katkılar sağlamamıza yardımcı oluyor. Yenilikçi 
yaklaşımımızla yeni ürünleri sektöre kazandırmaya devam edeceğiz, 
bu yönde çalışmalarımız sürüyor. 

Alişan Bey, yurt dışı pazarlarınıza ilişkin de bilgilendirme 
alabilir miyiz?

Ağırlıklı olarak BDT ülkeleri, Orta Asya, Doğu Avrupa ve Afrika’ya ih-
racat yapıyoruz. Ciromuzun yüzde 40’ı ihracat, yüzde 60’ını ise iç pa-
zar oluşturuyor. İhracatta büyümeye odaklandık. İhracat kanalımız-
da faaliyette bulunduğumuz 50 ülke sayısını 70’in üzerine çıkarmayı 
hedefliyoruz. Rusya pazarında da yer almak için aktif çalışmalarda 
bulunuyoruz. 

Son olarak sektöre paydaşlarına tavsiyeleriniz, varsa ekle-
mek istedikleriniz nelerdir?

Sektörün iletişim dinamiğini sağladığınız için öncelikle size çok 
teşekkürler. Yatırımlarımız ve yeni ürün geliştirmelerimiz devam 
edecek. Marka bilinirliliğimizi artıcı iletişim çalışmalarımıza ve dış 
pazarda potansiyel pazarlar ile görüşmelerimize ağırlık vereceğiz.

our Radius series, is a pioneer in its area that the users may design 
their own switches or sockets by using a smart phone application. Our 
new-generation fuses are produced by high-technology in Valta series, 
a member of our new product group and they help us consolidate our 
high-profile standing in the sector thanks to their competitive features. 
We will continue offering new products to the sector thanks to our in-
novative approach; we are keen on it.

Mr. Alişan, could you please tell us about your international 
markets?

We mostly export our goods to CIS, Central Asia, Eastern Europe and 
Africa countries. 40% of our turnover is from exports and 60% from 
domestic market. We are now focused on growing our exports. We 
now export to 50 countries through our export channel and our target 
is to push that number above 70. We are actively trying to capture a 
foothold in Russian market. 

As a final note, is there anything that you would like to recom-
mend your stakeholders in the sector or anything to add fur-
ther?

I would like to thank you first of all as you are essential in the sector’s 
communication dynamics. Our investments and new product inno-
vations will surely continue. We will tend to give weight to efforts to 
enhance our brand awareness and our negotiations with potential 
markets in international markets.

Firma Adı: Günsan Elektrik  
Kuruluş Yılı: 1982
Faaliyet Alanı: Anahtar-priz üretimi 
Faaliyet Şekli: Üretici, Bayii, Distribütör
İletişim Bilgileri: Osmangazi Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 29 
Sancaktepe - İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 444 0 568  F: +90 (0216) 311 59 59
Ürün Grupları: İnşaat sektöründe alçak gerilim tesisatı ekipmanları 
olan elektrik anahtarı, priz, grup priz, şalt malzemesi, kompakt 
şalter, kaçak akım röleleri, sigorta kutuları ve aksesuarları 
Yetkili Kişi: Alişan Çapan 
Çıkış Sloganı: Ailem için Çalışan 
Çalışan Sayısı: 300
Belgeler: ISO, ROHS, EAC, Sırbistan, TSE, TSEK, TÜV, Ukrayna, VDE 
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Marking Tag
Trade Name: Günsan Elektrik  
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Scope of Business: Switch-socket production
Business Style: Manufacturer, Dealer, Distributor
Contact Details: Osmangazi Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 29 
Sancaktepe - Istanbul / TURKEY
Phone:   +90 444 0 568 Facsimile: +90 (0216) 311 59 59
Product Groups: Switches, sockets, group sockets, switch 
materials, compact switches and breakers, fuse boxes 
and accessories which are low voltage equipment in civil 
engineering industry
Contact Person: Alişan Çapan 
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Certifications: ISO, ROHS, EAC, Serbia, TSI, TSIA, TÜV, Ukraina, 
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TİM Başkanı  Gülle: İhracatımızın 
Gerçek Uzmanı TİM’dir

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu toplantısı, Tica-
ret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti-
rildi. Toplantıda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle “Ülkemizde 

bugün olduğu gibi önümüzdeki dönemde çok daha büyük bir ihracat 
sıçraması için gerekli altyapı oluşturulacaktır” dedi.

Sayın Bakanımızın da bizlere verdiği destek ile ihracatı çok daha iyi 
noktalara taşıyacağımıza inancımız tamdır. İhracatın gerçek uzmanı 
TİM’dir. Hedefimiz bellidir; hedef dış ticaret fazlası veren Türkiye’dir” 
dedi.

TİM Yönetim Kurulu, İsmail Gülle başkanlığında TİM’in Yenibosna’da-
ki merkezinde toplandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı 
toplantıda; TİM’in 2019 hedefleri, TİM’in dijitalleşmesi ve projeleri 
masaya yatırıldı. 

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can, Türkiye’yi dünyanın her noktasında başarıyla temsil eden, Türk 
ekonomisinin yüz akı ihracat ordusunun kurmay heyetiyle bir arada 
olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek “TİM ihracat ala-
nında ve ülkemizin dış ticaret politikalarını oluşturma süreçlerindeki 
en önemli ortaklıklarımızın başında gelmektedir. 

Dünya ekonomisi böyle tarihi bir dönemden geçerken hepimizi de 
tarihi bir görev bekliyor. Ticaret Bakanlığı olarak yeni küresel denk-
lemi çok iyi görüyor ve gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Sorunlara 
odaklanıp bahaneler üretmek yerine, çözümlere odaklanıp yeni po-
litikalar geliştiriyoruz. 3 temel hedefimiz var. 

Rekabetçi olduğumuz alanlarda markalaşma ve tasarımla daha re-
kabetçi hale gelmek, iç ticareti modern çağın gereklerine göre mo-
dern mevzuatlarla ve dijitalleşme ile geliştirmek, üretimde ise yeni 
teknolojilerle çağı yakalamak. 

Bizi bu başarıya götürecek tüm bu çalışmalarda TİM’i çok değerli 
bir yol arkadaşı olarak görüyoruz. Bakanlık olarak ihracatçılarımız 
tarafından Bakanlığımıza iletilen talepleri dikkatle inceliyor ve so-
runlarına hızla çözüm üretiyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana Ba-
kanlığımıza TİM tarafından toplam 231 talep iletildi. Bunları beraber 
başaracağız” dedi.  

“Rekor İhracatın Ardından Hedefimiz TİM’in Dijitalleşmesi”

TİM Başkanı İsmail Gülle ise yaptığı konuşmada “Ülkemizde bugün 
olduğu gibi önümüzdeki dönemde çok daha büyük bir ihracat sıçra-
ması için gerekli altyapı oluşturulacaktır. Sayın Bakanımızın da biz-
lere verdiği destek ile ihracatı çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza 
inancımız tamdır. 

İhracatın gerçek uzmanı TİM’dir. Hedefimiz bellidir: Hedef dış tica-
ret fazlası veren Türkiye’dir. 2019’da öncelikli hedeflerimiz arasında 
TİM’in dijital dönüşümünü gerçekleştirmek yer alıyor. Bu kapsamda 
e-ihracat seferberliği başta olmak üzere çeşitli çalışmaları hayata 
geçireceğiz. İhracatın fahri elçileri yurtdışında görev yapan ticaret 
müşavirlerimizi ihracatçılarımızla buluşturarak bu alanda önemli bir 
açılım sağlayacağız” dedi.
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Radius Serisi Kullanıcılara Kendini Özel Hissettiriyor 
Dekorasyonunuza Karakterinizi Yansıtın 

Kullanıcıların beklentilerine ve değişen trendlere uyumlu anah-
tar ve prizler geliştiren Günsan, özgün zevkleri tasarımla bu-
luşturuyor. Radius serisinde yer alan kişiselleştirilebilen Radius 

Design, kullanıcıların hayallerini tasarlatırken, yaşam alanlarına da 
farklı bir hava katıyor.  

Günümüzde evlerin dekorasyonunda kişiselleştirilebilir ürünler öne 
çıkıyor. Kişisel zevkleri ön planda tutan, kullanıcıların karakterlerini 
yansıtan mekanlar özgün bir atmosfer yaratarak kullanıcılara ayrıcalık 

sağlıyor. Dekorasyondaki küçük detaylar da bu atmosferi tamamla-
maya yardımcı oluyor. 

Anahtar Prizde İstediğiniz Tasarım 

Günsan’ın çağımızın tasarım trendlerinden ilham alarak geliştirdiği 
Radius Serisi, kişiselleştirme ve tasarım odaklı olma özellikleriyle 
yaşam alanlarını yenilikçi bir yaklaşımla buluşturuyor. Seride yer 
alan özel üretim ürün grubu Radius Design, kişiye özel ve özgün ta-

sarımlarıyla kullanıcılara ayrıcalıklı bir dünya sunuyor. Mekanınızın 
kimliğini tamamlayacak anahtar prizinize; hatıra bir örtüyü ya da şık 
bir deri parçasını Radius Design ile uygulamanız mümkün. 

Dilediğiniz Tasarımla Dekorasyonunuzu Tamamlayabilirsiniz 

Minimalist ve sade çizgiler içeren Radius Design, kişiselleştirilebilir 
bir ürün olmasıyla kullanıcılara kendini çok özel hissettirirken aynı 
zamanda içlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkarma imkanı da sunuyor. 

Tasarladığınız bir görseli, hayran olduğunuz ünlü bir ismin fotoğra-
fını ya da özlem duyduğunuz doğa manzaralarını, geliştirilen mobil 
uygulama ve web üzerinden tasarlayarak, üretim sonrasında anah-
tar prizinize yansıtabilirsiniz. Uygulama Android ve IOS / RadiusApp 
üzerinden indirilebiliyor.

Seride; Radius Design ile birlikte Radius ve doğadan ilham alan 
500’den fazla malzeme seçeneğine sahip Radius Elements yer alıyor. 
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Günsan’ın Hedef Pazarları Afrika, Ortadoğu ve Rusya 
Günsan Elektrik 2018’İ Yüzde 20 Büyüme İle Kapatacak

Yenilikçi ürünleriyle anahtar ve priz sektörüne ilkleri kazandıran 
Günsan Elektrik, üretiminde yeni teknolojiler geliştirdiği 2018 
yılını yüzde 20 büyümeyle kapatmayı hedefliyor. 2019 yılında 

akıllı yeni ürün gruplarıyla Afrika, Ortadoğu ve Rusya pazarlarına 
ağırlık vermeyi planlayan Günsan, ihracat yaptığı ülke sayısını artır-
mayı planlıyor.

Anahtar ve priz sektörüne yenilikçi yaklaşım getiren Günsan, kaliteli 
ve ekonomik ürün gamıyla 2018 yılını yüzde 20 büyümeyle kapat-
mayı hedefliyor. 

Anahtar priz, grup prizler, aksesuarlar, sigorta kutuları, şalt grubu, 
kauçuk fiş ve prizler ile kablo kategorilerinde toplam 17 bin parça-
lık ürün portföyü ve 50 milyon anahtar üretim kapasitesi bulunan 
Günsan, iç pazarın yanı sıra akıllı ürün gruplarını yeni coğrafyalarla 
buluşturacak. 

Son 3 yılda yüzde 60’dan fazla büyüme göstererek Türkiye pazarın-
dan yüzde 20 pay aldıklarını belirten  Günsan Elektrik Ceo’su Francis-
co Gil Garcia; konut piyasası ve son kullanıcıların değişen ihtiyaçları 
doğrultusunda inovatif fikirler geliştirmeye devam edeceklerini söy-
ledi. 

Garcia;“Üretim kapasitemiz her geçen yıl artıyor. Firma olarak sektör 
ortalamasının üzerinde ilerliyoruz. 2019 yılında çift haneli büyümeyi 
hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak adına kapasitemizi artıracak yatı-
rımlarımız 2019 yılında da devam edecek. 

Referans proje çalışmalarımızla iç pazardaki payımızı korumakla 
birlikte ihracatta büyümeye odaklanacağız. İhracat kanalımızda 

faaliyette bulunduğumuz ülke sayısını 70’in üzerine çıkarmayı 
hedefliyoruz”dedi.

Yeni Pazarlara Odaklandı 

Yeni ürün geliştirmede Ar-Ge çalışmalarına sektörün üzerinde bir 
pay ayırdıklarını da ifade eden Garcia, inovasyon ve Ar-Ge yatırımla-
rını yüzde 50 daha artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. 

Garcia, “Yüksek teknolojiye uyumlu, kullanıcılarımızın hayatını ko-
laylaştıran ve kişiselleştirilebilen ürünlerimizin rekabetçi yapıları 
sektörde farklılaşmamızı sağlıyor. 

Akıllı yeni ürün gruplarımızla yeni coğrafyalara ulaşmayı hedefli-
yoruz. Afrika ve Ortadoğu yakından takip ettiğimiz pazarlar. 2019 
yılında özellikle Rusya pazarında da aktif olmak istiyoruz.” 
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Clariant, Plast Eurasia İstanbul 2018 Fuarı’nda 
Mega Trend Odaklı Plastik Çözümlerini Sundu

Clariant, 28. Uluslararası İstanbul Plastik Sektörü Fuarı Plast Eu-
rasia 2018’e katılarak geniş ürün yelpazesini ve plastik sektörü  
için hizmetlerini tanıttı. Clariant, plastik sektörünün Sağlık ve 

Beslenme, Hareketlilik, Kentleşme ve Yaşam Tarzı mega trendlerinde 
fark yarattı. 

Masterbatch’ler, katkı maddeleri ve pigmentler kapsamındaki sür-
dürülebilirlik odaklı ürün ve çözümleriyle Clariant, güvenliği, konfo-
ru, verimliliği ve uygulama performansını iyileştiriyor.

Özel kimyasallarda bir dünya lideri olan Clariant, Türkiye’nin hızla 
büyüyen plastik sektörüne yenilikçi ve sürdürülebilirlik odaklı des-

teğini sağlık ve beslenme, hareketlilik, kentleşme ve yaşam tarzı 
mega trendleri ekseninde sunmak üzere Plast Eurasia İstanbul 2018 
Fuarı’na katıldı.

Plastik endüstrisindeki tüm proseslerin tanıtıldığı Plast Eurasia İs-
tanbul 2018 Fuarı insan yaşamının iyileştirilmesine ve gelecek nesiller 

için doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına yardımcı oluyor. 
1094 şirketin katılımıyla 10 salonda düzenlenen fuarda kullanım 
alanı da %6,9 büyümüş oldu. 

Ziyaretçiler, plastik işleyiciler ve ürün imalatçılarının trend odaklı son 
kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik geniş kapsamlı çözümlerini inceleme 
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fırsatı buldular. Bu çözümler üretimde daha yüksek verimlilik ve sür-
dürülebilirliğin temin edilmesi gibi avantajlar sunuyor.  

Clariant’ın katkı maddeleri, Masterbatch’ler ve pigmentler iş birim-
lerinin ürün ve çözümleri daha yüksek güvenlik ve konfor, çevreyle 
uyumlu üretim, daha güvenilir ve temiz enerji gibi konulara çözüm 
getiriyor. 

Mega trendlerin getirdiği talepler doğrultusunda “Döngüsel Eko-
nomi” gibi özel endüstri hedeflerinin etkilerini dikkate alan ürünler, 
plastiğin geleceğine odaklanarak plastik uygulamalarının ürün ge-
reksinimlerini şekillendiriyor. 

Renklendirmenin Sürdürülebilirliğini Artırma

Clariant, moleküler yapısında hiçbir halojen içermeyen PV Fast® Yel-
low H4G adlı parlak, yeşilimsi sarı bir pigment tanıttı. FDA onaylı ve 
EU 2010/* ile uyumlu olan pigment Çin GB 9685 listesinde de yer 
alıyor. 

Pigmentin ışığa ve hava koşullarına karşı dayanıklılığı ise çok iyi. 
Ambalajlama sektöründe kullanılabileceği gibi dış mekan uygula-
malarında ve çeşitli tüketim mallarında da kullanıma uygun. 

Moleküler yapısında halojen bulunmaması ile ışığa ve dış ortam ko-
şullarına dayanıklı olması, döngüsel ekonomide plastikler için daha 
uzun kullanım ömrü ve geri dönüştürülebilirlik taleplerini karşılıyor.

Clariant’ın PVC endüstrisine geliştirdiği yeni renklendirici olan Telas-
perse™ PVC, özellikle harmanlayıcılara önemli sürdürülebilirlik ve 
performans avantajları getiriyor. 

Pigmentin tam dispersiyonunun sağlandığı preparat, düşük tozlan-
ma düzeyiyle de dikkat çekiyor. Dolayısıyla boyahanede dispersiyon 
sırasında ortaya çıkan toz oluşumu ve renklendirme sorunlarının 
önüne geçiyor. 

Harmanlayıcılar daha sağlıklı bir iş ortamında çalışırken, enerji tü-
ketimini azaltarak boyar maddelerin tüm rengini alabilmenin fay-
dasını görüyor. 

Hem Sürdürülebilir Hem Yüksek Performanslı Katkı Maddeleri

Clariant’ın tanıttığı katkı maddeleri, sürdürülebilirlik ve performans 
düzeyi konusunda ezberleri bozarak lider performans gösteren de-
ğerli çözümler üretiyor:

Licocare® RBW “pirinç kepeği waxları” elektrik-elektronik ve otomo-
tiv gibi yüksek ısılarda zorlu uygulamalar için geliştirildi. Normalde 
bertaraf edilen ya da kompostlaştırılan pirinç kepeğinden üretildiği 
için, gıda kaynaklarını tüketmiyor. 

Licocare RBW waxları, mükemmel iç ve dış kaydırıcılık özelliğiyle 
akışın daha pürüzsüz olmasını sağlıyor. Yüksek ısı gerektiren poli-
merlerde sararmaya karşı mükemmel direnç gösterirken, polikarbo-
nat araba farları, polyester (PBT) elektrik prizleri, polyamid ve kaput 
altı parçaları, poliüretan film ve levha üretim gibi kritik aplikasyon-
larda iyileştirilmiş pigment dispersiyonu sağlıyor.  

Exolit® OP 1400, halojensiz alev geciktirme performansı ve düşük 
duman toksisitesi özelliklerini, yaşam tarzı, hareket ve kentleşme 
mega trendleri kapsamında çok kullanılan, sıcak ve nemli ortamlara 
maruz kalan polyamidlere taşıyor. 0,4 mm kalınlığa kadar UL 94V-0 

derecesini koruyan ürün, müşteri uygulamalarında eko-etiket taşı-
mayı kolaylaştırıyor.

AddWorks® TFB 117 ile günümüzün yaşam tarzı trendlerini yaka-
layacak polyamid esaslı tekstillerin daha verimli ve sürdürülebilir 
şekilde üretilmesi mümkün oluyor. 

Düşük işlem sıcaklıklarında bile daha kararlı ve pürüzsüz işlenebilir-
lik sağlayan bu stabilizör, dakikada 5,500 m’ye varan eğirme hızla-
rında bile kopmaların düşük seviyede kalmasını sağlıyor. 

Isı ve ışık kararlılığını, mekanik özellikleri önemli derecede arttıran 
ürün, elyafların derinlemesine ve homojen boyanmasını da kolay-
laştırıyor. 

Masterbatch’lerde Teknik Yenilikler

Clariant, renklendirici ve katkı konsantre ve performans çözümlerin-
deki uzmanlık ve yatırımlarına dayanarak ambalaj, tekstil, otomotiv, 
tüketim ürünleri, ilaç ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda yenilikçili-
ği destekliyor. Plast Eurasia İstanbul’da öne çıkanlar ise şöyle:

Tıbbi cihazlar ve ilaç ambalajları için gelişmiş taklit önleme çözüm-
leri ve silikon için ön testten geçirilmiş sıvı renklendiriciler segmen-
tinin risk potansiyelini yönetmesine yardımcı olmak için Clariant ve 
SICPA tarafından ortak geliştirilen Plastiward™, benzersiz bir plastik 
içi koruma sistemi. 

Clariant ayrıca Mevopur® LQ ISO/USP ön testten geçirilmiş sıvı renk-
lendiricilerle, özellikle sıvı silikon elastomerlere yönelik Kontrollü 
Kararlı Uyumlu renklendiriciler üretiyor.

BOPET filmler için özel geliştirilmiş katkı masterbatch’leri ile foto-
voltaik paneller bozulmadan korunuyor. Clariant’ın makine üreticisi 
Brückner ile işbirliği sayesinde, sektör pahalı malzemeleri değiştirdi-
ği halde performansını koruyarak bu temiz enerji kaynağının daha 
uygun fiyatlara mal edilebilmesini sağlıyor. 

Mühendislik reçineleri ve yüksek sıcaklıklara uygun plastiklere ya-
pılan yatırımlar arasında elektrik-elektronik ve ulaşım sektöründeki 
müşterileri özel çözümlerle destekleyen masterbatch’ler ve renklen-
dirilmiş alaşımlar yer alıyor. 

Clariant ayrıca mühendislik plastikleri ve yüksek sıcaklıklara uygun 
reçinelerin hafifleşme ve minyatürleşme trendlerini yakalayabilme-
sini sağlayacak yeni masterbatch’ler ve renkli alaşımlar da geliştiriyor.
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Enerji Sektörünün Kalbi Power-Gen Fuarı’nda Attı

Teksan, UL sertifikalı ürünleriyle ABD pazarındaki payını artı-
racak. Enerji ve elektrik alanında sektörün en büyük organi-
zasyonlarından biri olan Power-Gen International 2018 Fuarı 

Orlando’da düzenlendi. Dünya enerji sektöründe hizmet veren 
devlerin boy gösterdiği fuarın en iddialı firmalarından biri Teksan 
Jeneratör’dü. 

ABD’nin en prestijli ürün kalite ve güvenliği sertifikası olarak tanım-
lanan UL sertifikalı ürünlerini Power-Gen’de sergileyen Teksan, fuar 
katılımcılarından yoğun ilgi gördü. 

Enerji sektörünün yakından takip ettiği Power-Gen Fuarı, çok ha-
reketli geçti. Dünyanın pek çok bölgesinden binlerce katılımcı ve 
ziyaretçiyi buluşturan Power-Gen Fuarı’nda Türk enerji sektöründe 
yenilikçi ve öncü kimliği ile çeyrek asırdır hizmet veren Teksan Jene-
ratör, UL sertifikalı çözümleri ile yer aldı. 

Teksan, bu yıl içerisinde dünyanın en köklü ürün sertifikasyon ku-
rumlarından biri olan UL (Underwriters Laboratories) tarafından ya-
pılan tüm kalite ve güvenlik testlerini başarıyla geçerek UL sertifikası 
sahibi olmayı başardı. 

Kaliteli üretim anlayışı ve satış sonrası hizmetleri ile Amerika’da pek 
çok projenin kesintisiz enerjisini sağlayan Teksan, bu pazardan aldığı 
payı artırmaya odaklandı.

Teksan Jeneratör, uluslararası alanda büyük avantaj sağlayan UL ser-
tifikası sahibi olabilmek için zorlu ürün testlerini ve titiz doküman-
tasyon inceleme sürecini başarıyla tamamladı. 

Son yıllarda yüksek ihracat performansı ile dikkat çeken Teksan, 
UL sertifikası sayesinde dünyanın en önemli pazarlarından biri olan 
ABD’deki payını artıracak.

Tüm kesintisiz güç çözümlerini İstanbul ve Kocaeli Serbest Bölge’de 
yer alan fabrikalarında yüzde 100 yerli sermaye ile üreten Teksan, 
ürünlerini 130’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. 

Şirket, dizel jeneratörlere ek olarak doğalgazlı ve biyogazlı jeneratör 
setleri, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri, mobil aydınlatma 
kulelerinin yanı sıra Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan hibrit güç sis-
temlerini Ar-Ge ekibinin yoğun çalışmaları ve titiz bir kalite kontrol 
sistemi ile geliştiriyor. Teksan, başta UL sertifikası olmak üzere sahip 
olduğu uluslararası kalite belgeleri ile enerji sektöründe güvenilir 
güç olduğunu bir kez daha kanıtladı.
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Kaçak Elektrik Kullanımına Çekirge’yle 
Geçit Vermiyorlar

Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale’de 3 milyonu aşkın kullanı-
cıya hizmet veren UEDAŞ tarafından geliştirilen “Çekirge” isimli 
tespit cihazı ile kaçak elektrik kullanımına geçit verilmiyor.

Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale’de yaklaşık 40 bin kilometre hat 
ile 3 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren Uludağ Elektrik Dağı-

tım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından 4 yıl önce geliştirilen ve “Çekirge” isimli 
verilen  kaçak elektrik tespit cihazı ile kaçak elektrik kullanıcılarına 
göz açtırılmıyor.

Şirketin Ar-Ge projesi kapsamında geliştirilen ve kaçak elektrik kul-
lanıldığından şüphelenilen aboneliklerde sayaç öncesi noktalara 
montajı yapılan cihaz, kendi kayıtlarıyla müşterinin sayacı veya geç-
mişteki aylık tüketimleri karşılaştırıyor.

UEDAŞ Ar-Ge Stratejik Planlama Direktörü Mutlu Dalkaç, yaptığı 
açıklamada, cihazın 4 yıl önce geliştirildiğini ve Kayıp Kaçak Direk-
törlüğü tarafından kullanıldığını söyledi.

Cihazın, enerji hırsızlığını tespit edebildiğini vurgulayan Dalkaç, şöy-
le konuştu: “Gerek ihbarlardan gerekse bizim sayaçlarımızı uzaktan 
okuduğumuz sistemlerle yaptığımız analizler sonucunda şüphelen-
diğimiz kullanıcılara fark ettirmeden, kullanıcılara uzak bir noktaya 
bu cihazı takmak suretiyle, kullanıcının sayacıyla bu cihaz arasındaki 
fark karşılaştırılıyor ve herhangi bir kaçak olup olmadığı bu şekilde 
tespit ediliyor.”

Dalkaç, bu cihazın şirketin faaliyet alanı olan Bursa, Balıkesir, Yalo-
va ve Çanakkale’de kullanıldığını belirterek, “Bizde 12 adet ‘Çekirge’ 
mevcut. Cihazdan, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’ye (BEDAŞ) 2 adet, 
Akdeniz EDAŞ’a da 1 adet şirketimiz tarafından imal edilerek verildi” 
ifadelerini kullandı.

“Tespit Ettiğimiz Binlerce Kaçak Kullanımı Önledik”

Cihaz sayesinde bugüne kadar tespit ettikleri binlerce kaçak kullanı-
mı önlediklerini dile getiren Dalkaç, şunları kaydetti:

“Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ bünyesinde yaklaşık 40 bin kilometre 
hat ve yine yaklaşık 3 milyon kullanıcıya hizmet vermekteyiz. Dağı-
tım faaliyetleri esnasında teknik kayıpların yanında kaçırılan elektrik 
de bulunuyor. Bu nedenle 2014 yılında bu cihazı geliştirdik ve Kayıp 
Kaçak Direktörlüğümüzün kullanımına sunduk. 

Bu kullanım sonucunda da 21 elektrik dağıtım şirketi arasında şu an 
itibarıyla en iyi sıradayız. Ulusal çapta elektrik hırsızlığını ne kadar 
önlersek, milli ekonomiye de o kadar fayda sağlamış olacağız. Bu 
cihaz sayesinde bugüne kadar tespit ettiğimiz binlerce kaçak kulla-
nımı önledik.”

Dalkaç, cihazın sürekli geliştirildiğini ve yüksek tüketimli aboneler 
için kullanılması planlanan ikinci versiyonunun yapımının da ta-
mamlanmak üzere olduğunu sözlerine ekledi.

UEDAŞ  Ar-Ge  Stratejik  Planlama  Direktörü  Mutlu  Dalkaç,
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ELDER - Fransa Büyükelçiliği İşbirliği İle Enerji 
Verimliliği Çalıştayı Düzenlendi

ELDER ve Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi’nin işbirliği, elekt-
rik dağıtım şirketlerinin ve Fransız enerji şirketlerinin katılımı 
ile Enerji Verimliliği Çözümleri Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda 

gerçekleşen sunumlarda şebekelerdeki enerji verimliliği, akıllı şebe-
keler, dijital dönüşüm, dağıtım şebekelerinin geleceği gibi konular 
ele alındı. 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği - ELDER ve Fransa Büyükelçiliği 
Ekonomi Servisi işbirliği ile 5 Aralık’ta Ankara’da “Enerji Verimliliği 
Çalıştayı” düzenlendi. Açılış konuşmasını Fransa Ekonomi Servisi Şefi 
Daniel Gallisaires’in yaptığı çalıştaya elektrik dağıtım şirketlerinin 
temsilcileri, Fransız enerji şirketleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı ve EPDK’dan bürokratlar katıldı.

Çalıştayda enerji verimliği, dijital dönüşüm, akıllı şebekeler ve da-
ğıtım şebekelerinin geleceği konuları ele alındı. Öğleden önceki 
oturumda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği Daire 

Başkanı Ersoy Metin ve Fransa’nın elektrik iletim operatörü olan 
RTE International’ın Operasyonel Faaliyet Sorumlusu Emmanuel 
Buê tarafından Türkiye ve Fransa’daki elektrik sektörünün mevcut 

durumu, enerji verimliliği altyapısı ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik 
bilgilendirmeler yapıldı.

Türkiye ile Fransa’nın enerji alanında bugüne kadar birçok işbirliğine 
imza attığını ifade eden Fransa Ekonomi Servisi Şefi Daniel Gallisa-
ires, Fransa’nın, Türkiye enerji sektöründe yaşanan gelişmeleri ya-
kından takip ettiğini söyledi. Gallisaires, “Fransa olarak akıllı şebeke 
sistemlerine milyarlarca dolar yatırım yaptık. 

Önümüzdeki yıllarda bunun meyvelerini alacağız. Enerji verimliliği 
konusundaki deneyimlerimizden Türkiye’nin de faydalanması için 
yürütmekte olduğumuz ortak çalışmaların önümüzdeki dönemde 
artarak devam etmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu. 
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Verimlilikte Avrupa Standartlarını Yakalayacağız

Türkiye’nin enerji verimliliği alanında yaptığı çalışmaların, Enerji 
Verimliliği Ulusal Eylem Planı’yla farklı bir boyuta geçtiğinin altını 
çizen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği Daire Baş-
kanı Ersoy Metin, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve arz gü-
venliğinin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. 
Birincil enerji tüketimindeki artışa değinen Metin, “Avrupa Birliği 
standartlarıyla uyumlu olarak 2023 yılında birincil kaynaklardan 
sağladığımız enerji tüketimini yüzde 14 oranında azaltmayı hedef-
liyoruz” dedi. 

Elektrik Dağıtım sektörünün verimlilik çalışmalarına hazırlanması 
için mevzuat çalışmalarının sürdüğünü belirten Metin, “Dağıtım 
şirketlerinin müşteri ile enerji verimliliği konusunda yaptığı görüş-
melerde, dağıtım şirketlerine yüzde 50’ye kadar teşvik verilmesi 
mekanizmasını hayata geçirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. 

TEİAŞ ve RTE’den İşbirliği

RTE International şirketinde Operasyonel Faaliyet Sorumlusu ola-
rak görev yapan Emmanuel Buê, TEİAŞ ve RTE arasındaki işbirliğine 
ilişkin bilgi verdi. Buê, TEİAŞ’ın iletim faaliyetleri konusunda Fransa 
yöntemini benimsediğini ifade ederek, TEİAŞ ile birçok alanda ortak 
çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. 

Buê, “TEİAŞ’a canlı bakım anlamında yönetim desteği sağlıyoruz. 
Yeni bir laboratuvar ortamının hazırlanması için de işbirliğimiz söz 
konusu. En az 14 ekibimiz bu konuda eğitim verecek.” diye konuştu. 

Fransız Şirketler Enerji Verimliliği Çözümlerini Paylaştı

Çalıştay, aralarında Schneider Electric, EnergyPool, General Electric 
ve Socomec’in bulunduğu Fransız şirketlerin, enerji verimliliği ala-
nında sundukları çözümleri dağıtım şirketlerine sunmalarıyla devam 
etti.

Schneider Electric Akıllı Şebekeler İş Geliştirme Sorumlusu Güney Er-
kolukısa ve EnergyPool Türkiye Üst Yöneticisi Alper Uğural, GE Türkiye 
Satış Müdürü Roda Kum ve Socomec Satış Müdürü Tanay Kalafat, 
şirketlerinin elektrik dağıtım şirketlerine yönelik sunduğu enerji ve-
rimliliği çalışmalarını aktardı.  

Schneider Elektriğin dağıtık şebekelerinin ana şebekelere entreg-
rasyonu konusunda çalışmaları olduğunu belirten Güney Erkolukısa, 
dağıtık enerjiden üretilen enerjinin önümüzdeki yıllarda ucuzlama-
sıyla verimli bir enerjinin kapılarının aralanacağına işaret etti. 

EnergyPool olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının artmasıyla şe-
beke dengelenmesinde yaşanabilecek sıkıntıları en aza indirmek için 
çalıştıklarını kaydeden Alper Uğural, elektrikli araçlar ve bataryaların 
yaygınlaşmasıyla dağıtım şebekelerini kontrol etmenin zorlaşacağı-
nı dile getirdi. 

Enerjide dijital dönüşümün önümüzdeki yıllarda daha da önem ka-
zanacağını öngördüklerini aktaran General Electric’ten Roda Kum, 
şebekeyi etkili şekilde kullanmak için veriyi hızlı ve doğru işlemenin 
gerekli olduğunun altını çizdi. 

Socomec’in geleceğin sorunlarını görmeye odaklandığını bildiren 
Tanay Kalafat ise teknoloji geliştikçe enerji maliyetlerinin arttığını, 
özellikle dağıtım şirketlerinin buna uyum sağlamak zorunda oldu-
ğunu sözlerine ekledi. 

Türkiye İle Fransa Finansman Çalışmaları Yürütüyor 

Çalıştayın Enerji Verimliliğinin Finansmanı oturumunda AFD Fransa 
Kalkınma Ajansı Ülke Direktörü Serge Snrech bir sunum gerçekleştir-
di. Sncrech, Türkiye ile ulusal fonlar konusunda işbirliği yaptıklarını 
hatırlatarak şöyle konuştu: 

“Burada 50 milyon euroluk hedef büyüklüğümüz var. Türkiye geliş-
mekte olan ve bizim değer verdiğimiz bir ülke. Çevre konusunda ve 
sosyal konularda Türkiye’ye yatırım yapmayı hedefliyoruz. 

Yine Türk bankalarıyla kredi likiditasyonu konusunda temaslarımız 
sürüyor. Bunun için 10 milyon euroluk bir kaynak ayırdık. Türkiye’de 
bir bölge ofisimiz bulunuyor. Gelecek yıl buradaki operasyonlarımıza 
Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna’yı da dahil edeceğiz. Bu ofis bölgey-
le Fransa’nın iletişimini sağlayacak. Bu nedenle Türkiye’yi stratejik 
önemde bir ülke olarak görüyoruz.”
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Legrand Grubu, Yeni Nesil Ürünlerini  
Data Center Dynamics’te Görücüye Çıkardı

Legrand Grubu, bölgenin en büyük veri merkezi ve buluta dönü-
şüm konferansı olan Data Center Dynamics’te bu yıl da yerini 
aldı. Fuar kapsamında Legrand, İnform, Estap, Cablofil, Raritan 

markalarıyla veri merkezlerine yönelik ürün ve çözümleriyle ilgili 
detayları katılımcılarla paylaştı. 

Bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda 
uzman Legrand Grubu, 4 Aralık Salı günü 9. kez kapılarını açan Data 
Center Dynamics Fuarı’na katıldı.

Fuar kapsamında yeni nesil teknolojiyle tasarladığı ürünlerini sektör 
profesyonellerine tanıtan Legrand, 2018 yılında lansmanını gerçek-
leştirdiği LCS3 Yapısal Kablolama Sistemleri ve Forte 3-Level UPS 
Serisi’ni de fuar katılımcılarının beğenisine sundu. 

İnform, Estap, Cablofil ve Raritan markaları ile fuara katılan Legrand, 
Data Center uygulamaları için uçtan uca çözümlerini fuar katılımcı-
larıyla paylaştı. 

3- Level topolojiyle yüksek verimlilik sunan İnform Forte UPS Serisi, 
sıcak ve soğuk koridor için estetik tasarıma sahip Estap DCMax kabin, 

yüksek performans ve esnek çözümleriyle Legrand LCS3 Yapısal Kab-
lolama Sistemleri’nin yanı sıra çok çeşitli materyallere ve ebatlara 
sahip tel örgü tava seçenekleriyle Legrand Cablofil ve tüm isteklere 
cevap verebilen PX3 serisi akıllı PDU çözümleriyle Legrand Raritan, 
fuarda gövde gösterisi yaptı.  
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DS Techeetah, 2018/2019 ABB FIA Formula E 
Şampiyonası’na Hızlı Başladı: İlk Ayak Sonrasında 

Üreticiler Klasmanında Lider

2018/2019 ABB FIA Formula E Şampiyonasının ilk ayağı Sudi 
Arabistan’da koşuldu. Heyecan dolu bir yarışın ardından For-
mula E şampiyonu Jean-Éric Vergne’ın DS E-Tense FE19’u bitiş 

çizgisini geçen ikinci araç olurken, takım arkadaşı Andre Lotterer ise 
sezonun ilk yarışını 5’inci olarak tamamladı. Böylece DS Techeetahü-
reticiler klasmanında 29 puan toplayarak sezona liderlikle başlamış 
oldu. 

DS Techeetahtakımı ilk ayağı geçtiğimiz hafta sonu Sudi Arabistan’da 
koşulan 2018/2019 ABB FIA Formula E Şampiyonasına lider başladı. 

DS Techeetah takımının iki pilotu yarışa 5’inci ve 7’inci cepten baş-
ladılar. 

Yarışa hızlı bir başlangıç yapan ikili kısa sürede liderliğe tırmanmayı 
başarırken teknik ihlal nedeniyle ceza alarak arka sıralara düştüler. 
İkili aldıkları ceza sonrası tekrar liderlik için mücadele ettiler. 

Formula E şampiyonu Jean-Eric ikinci sıraya yerleşirken takım ar-
kadaşı Andre Lotterer yarışı 5’inci sırada tamamladı. Jean-Eric elde 
ettiği 2’ncilikle 18 ve Andre Lotterer elde ettiği 5’incilikle 11 puan 
alırken ikilinin puanlarının toplamı olan 29 üreticiler klasmanında 
DS Techeetahtakımını 2018/2019 ABB FIA Formula E Şampiyonasın-
da liderliğe yerleştirdi. 

DS TecheetahPilotu Jean-Eric Vergne yapmış olduğu değerlendirme-
de: “Yarış boyunca sağlamış oldukları destek için tüm ekip arkadaş-
larıma teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bugün sadece DS Techeetah takımının sezon boyunca sergileyeceği 
performansla ilgili küçük bir ön gösterimdi. Pistte otomobil sürmek 
çok eğlenceliydi, adeta bir bulut üzerinde yürümek gibiydi. FIA ve 
Formula E’nin, Attack Mode ile ilgili sunmuş olduğumuz geri bildi-
rimleri değerlendirmiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. 
Mükemmel bir yarış oldu. 
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Yenilikçi ve kendini geliştirmeye açık bir şampiyonanın parçası ol-
maktan gurur duyuyorum. Harika bir yarış çıkarttık ve sezonun ilk 
yarışı sonrasında üreticiler klasmanında lideriz. Daha fazla podyum 
hedefliyoruz. 

Şampiyonanın devamında da heyecan verici bir performans sergi-
leyeceğimizden ve mükemmel bir yarış çıkartacağımızdan eminim. 
Elde etmiş olduğumuz bilgi birikimini özümseyerek aynı ruhla de-
vam edeceğiz ve daha iyi bir yarış çıkartacağız.“

DS Techeetah Pilotu Andre Lotterer ise: “Bugün bazı sorunlar yaşa-
dık, ama hızlıydık ve elde etmiş olduğumuz sonuçtan da memnun 
olmalıyız. Otomobili limitlerine kadar zorladık ve otomobil çok güzel 
cevap verdi. 

Elbette yaşadığımız sorunlar nedeniyle potansiyel bir zafer veya po-
tansiyel bir double kaybetmiş olmak sinir bozucu, ancak çok kıymetli 
puanlar topladık ve bu şampiyonanın sonucu için çok önemli. Bugün 
için karışık duygular içerisindeyim, ama bu yarış bitti ve şimdi bir 
sonraki yarış olan Marakeş’e odaklanıyoruz.” dedi. 

DS Techeetah Takım Müdürü Mark Preston yapmış olduğu değer-
lendirmede: “Bugün tüm takım için büyük bir başarıydı. Sezona 
mükemmel bir başlangıç yaptık. Şampiyona kesinlikle ileriye doğru 
önemli bir adım attı ve şimdi tamamen yeni bir seviyede yarışıyoruz. 

Jean-Eric ve Andre pistte adeta uçuyorlardı ve ekibin çabalarının so-
nuç verdiğini görmek çok güzel. 

İlk zaferleri için BMW ekibine tebrikler ve Formula E’ye hoş geldiniz.” 
dedi. DS Performans Direktörü, Xavier Mestelan Pinon ise: “İlk yarış-
taki performansları için Jean-Eric ve Andre’ye tebrikler. DS Techee-
tahtakımını ilk yarışta podyumda görmek çok güzel. 

Aylar süren geliştirme ve hazırlıklar sürecinin ardından ilk yarışta 
herkesin zafer için bir araya geldiğini ve bu kadar etkileyici bir per-
formans sergilediğini görmek harikaydı. 

Bu takım ruhu şampiyonanın geri kalanında da başarılı bir perfor-
mans sergilememizi ve hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak,” dedi.

ABB FIA Formula E Şampiyonasının bir sonraki ayağı Fas’ın Marakeş 
şehrinde 12 Ocak 2019’da gerçekleşecek.



74

haber

www.sektorumdergisi.com         Ocak  January  2019

Schneider Electric, İklim Hareketine Öncülük Etmek 
İçin 5 Önemli Çözüm Yolunu Paylaşıyor

İklim değişikliği mücadelede vakit kaybetmenin hayati riskler taşı-
dığını vurgulayan Schneider Electric, uzun yıllardır liderlik ettiği bu 
alanda çözüm yaratacak 5 temel konuyu açıkladı.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schne-
ider Electric, iklim değişikliği ile mücadelede kullandığı araçlar, ya-
rattığı strateji ve iş birlikleri ile uluslararası çapta öncü bir role sahip. 
Devletler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ile açıklanan acil eylem 
planı kapsamında şirket, bu konudaki çözüm önerilerini açıkladı. 

Bu konuda kurumları hızla aksiyona geçmeye davet eden Schneider 
Electric; “IPCC muhtemelen şimdiye dek açıklanmış en vahim ve acil 
önlem gerektiren araştırma sonuçlarını yayınladı: Global sıcaklıkta 
1,5C artış, daha önce düşünülenden çok daha kritik bir noktada ol-
duğumuzu gösteriyor. 

Bunun gerçekleşme tarihi de 2030 yılı olarak açıklandı ki bu şimdiye 
dek hesaplanan en yakın tarih. Paris Accord’un 2C hedefinin yeterli 
olduğu günler çok gerilerde kaldı. Artık harekete geçmek gerekiyor 
ve IPCC, en kötü sonuçlara engel olmak için sadece 10 yılımız oldu-
ğunu söylüyor. 

BlackRock’tan Norway Pension Fund’a kadar pek çok kuruluşun Çev-
re, Toplum ve Yönetim (ESG) riski yönetimini güçlü bir şirket olmanın 
bir kanıtı olarak gördüğü günümüzde bu konuda çalışmak şirketlerin 
temel sorumlulukları arasına giriyor. Schneider Electric olarak biz de 
bu senaryoyu tersine hızla çevirebileceğimize inanıyoruz. Bunun için 
çok sayıda araca ve çözüme sahibiz ve bunları iş dünyasıyla paylaşa-
rak değişime öncülük etmeye hazırız” şeklinde açıklama yaptı.

İklim hareketine öncülük etmek ve hem paydaşlar hem de yatırım-
cılar adına doğru olanı yapmak üzere Schneider Electric, kurumları 5 
temel konuda harekete geçmeye davet ediyor:

Bilim tabanlı veya karbon açısından nötr bir hedef belirlemek; Ku-
rumsal enerji azaltımı ve emisyon hedeflerini, IPCC raporu tarafın-
dan belirlenen 1,5C seviyesi ile uyumlu hale getirin. Bilim Tabanlı 
Hedefler Girişimi (SBTI) şirketlerin kendi seviyelerini temel alarak 
hedefler belirlemelerine yardımcı olur. 

İklim risklerini değerlendirin; Şirketler için düşük karbonlu ekonomi 
ve politikalara geçiş ve iklim değişikliğinden kaynaklanan fiziksel 
risklerin artışı (örneğin, deniz seviyesinin yükselmesi, doğal afetler, 
vb.) ile ilgili riskler olacaktır. 

Şirketler, uluslar ve topluluklar iklim değişikliğine tepki verdikçe, dü-
şük karbonlu teknolojileri benimseme, daha çevreci ürün ve hizmet-
ler sunma ve emisyonları azaltma yönünde baskılar olacaktır. Farklı 
zaman dilimlerinde risklerin nerede olabileceğini daha iyi anlamak 
için şirket içi risk yönetimi ekipleri ve sürdürülebilirlik danışmanla-
rıyla çalışın.

Şirketinizin iklim esnekliğini kontrol edin; İklim değişikliği şirket 
stratejilerini nasıl etkileyecek? Yeni pazarlar ve ürünler geliştirmek 
gerekecek mi? Tedarik zincirleri ekonomi ve hava durumundaki de-
ğişikliklere dayanıklı mı? Bir şirketin 1.5C daha sıcak bir dünyada 
esnekliğini değerlendirmeye yardımcı olacak önemli sorular vardır. 
Genel olarak senaryo analizi denilen ve şirketleri test eden bu çalış-
malar, daha hızlı ve iklim açısından esnek bir stratejik plan yapmaya 
yardımcı olur. 

Temiz teknoloji fırsatları arayın; Rüzgar, güneş, biyoyakıt, pil depola-
ma ve birçok teknoloji, şirketlerin enerji tedariklerini temizlemeleri-
ne ve aynı zamanda finansal dönüşlerini optimum hale getirmeleri-
ne olanak tanıyan benzersiz değer teklifleri ve yenilikçi mali yapıları 
destekler. 

Yenilenebilir enerji ile ilgili efsaneleri sona erdiren ve yenilenebilir 
enerjinin şirketlere çevresel sürdürülebilirlik ve finansal hedeflerini 
tutturmalarında nasıl yardımcı olduğunu anlatan kaynakları oku-
yun. Enerji verimliliğini unutmayın.

Tedarik zincirini de dahil edin; Birçok şirket için emisyonların çoğu, 
tedarik zincirindeki dolaylı faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Şir-
ketler, Bilim Temelli Hedefler (Science Based Targets) benimseme, 
düşük karbonlu teknolojilere geçiş ve iklim hazırlığının ifşasına 
destek olarak karbondan arınmalarına yardımcı olmak için tedarik 
zincirleriyle birlikte çalışmalıdır.
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Yeni Peugeot Plug-In Hybrid Verimliliği İle 
Heyecan Uyandırıyor

Peugeot, Yeni plug-in hibrit motorlarını tanıtıyor. Hybrid ve 
Hybrid4 (dört tekerlekten çekişli yeni motor seçenekleri Peuge-
ot 3008, Peugeot 508 ve Peugeot 508 SW ürün gamını tamam-

lıyor. Yeni motor seçenekleri 2019 yılının ikinci çeyreğinden itibaren 
satışa sunulacak. 

Yüzde 100 elektrikli modun sunmuş olduğu ani ivmelenmeler 4 te-
kerlekten çekişli Hybrid4 modunun verimliliği, SPORT sürüş modu-
nun gücü ve Hybrid modun çok yönlülüğü olmak üzere yeni sürüş 
modlarının da katkısı sayesinde Peugeot sürüş deneyimi tamamen 
yeni bir boyut kazanıyor. 

Gelişmiş sistem, ister şehir içi, ister şehir dışı ve hatta off-road sürüş 
koşulları olsun benzersiz bir kullanım özgürlüğü sunuyor. Sistem; iki 
tekerlekten çekiş veya dört tekerlekten çekiş, 225 HP veya 300 HP, 
sedan, station wagon veya SUV olmak üzere tercih konusunda da 
sürücüye özgürlük sunuyor. Bu iki yeni motor, Peugeot’nun heyecan 
verici ve daha verimli mobilite vizyonunu gözler önüne seriyor.  Un-
boringTheFuture.

Yeni teknolojilerle ürünlerini ve yakıt verimliliğini geliştirmeye de-
vam eden Peugeot, Yeni Hybrid ve Hybrid4 motorlarıyla Peugeot 
sürüş deneyimine tamamen yeni bir boyut kazandırıyor. Yeni plug-
in hibrit motorlar; Peugeot 3008, Peugeot 508 ve Peugeot 508 SW 
ürün gamlarını tamamlıyor. Peugeot CEO’su Jean-Philippe IMPARA-
TO yapmış olduğu değerlendirmede: 

“Yeni Hybrid Plug-in çözümümüz marka değerlerimizle çok iyi örtü-
şüyor. Bu teknoloji ile her şey çok daha kolay olacak. Müşterilerimiz 
her zaman olduğu gibi bir Peugeot satın almaya gelecekler ve kul-
lanım ihtiyaçlarına uygun motorlardan birini seçme imkanına sahip 
olacaklar” dedi. 

Plug-in Hybrid  Teknolojisi

Peugeot’nun müşterilerine sunduğu Plug-In Hybrid geleceğe yönelik 
yeni bir ürün yelpazesinin ilk parçasını oluşturuyor. Bu yeni çözümde 
benzinli motoru şarj edilebilir Hybrid ve Hybrid4 sistem destekliyor. 
Sistem, kullanıcının hayatını kolaylaştıran ve birbirini tamamlayan 
bir dizi gelişmiş teknolojiyle destekleniyor. 

1.6 PureTech motor, marş jeneratörü ve özel bir soğutma çözümü de 
dahil olmak üzere hibrit sistem için uyarlandı. Motor Hybrid versi-
yonda 180 HP ve Hybrid4 versiyonda ise 225 HP güç üretiyor. 

PureTech motor, Peugeot Plug-In Hybrid motorlarına özgü yeni sekiz 
oranlı e-EAT8 otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. 110 HP / 80 
kW güç üreten bir elektromotor şanzımana bağlı olup ön aksa gü-
cünü aktarıyor. 

Elektrikli ve içten yanmalı motorun gücünü kayıpsız ve en verimli şe-
kilde aktarmak üzere ıslak çok plakalı debriyaj devreye giriyor. Tüm 
bu geliştirmelerin sonucu olarak 60 Nm tork artışı sağlanırken daha 
atak bir sürüşü beraberinde getiriyor. Hybrid4 versiyonda çok kollu 
arka süspansiyona 110 HP / 80 kW gücünde bir elektromotor enteg-
re edilirken böylece dört tekerlekten çekişli bir sistem elde ediliyor. 

Hem Hybrid, hem de Hybrid4 versiyonlarında elektromotorları bes-
leyen 300 Volt’luk yüksek voltajlı lityum-iyon bataryalar, 2’inci kol-
tuk sırasının altında konumlandırılıyor. 

Bu bataryalar 11,8 kWh (Hybrid) ve 13,2 kWh (Hybrid4) kapasite-
leriyle pazarın en yüksek seviyesini sunuyor. Sistem böylece WLTP 
normuna göre 50 km’ye (60 kilometre NEDC) kadar yüzde 100 elekt-
rikli sürüş menzili sunuyor. Elektromotorlar 135 km/s hıza kadar sıfır 
emisyonlu sürüşe imkan tanırken, daha yüksek hızlarda içten yan-
malı motor devreye giriyor. 

Bataryalar standart (3,3 kW, 8A) adaptör ile 8 saatte şarj olurken, 
geliştirilmiş Green’Up® (3,3 kW, 14A) adaptör ile bu süre 4 saate ve 
Wallbox (6,6 kW, 32A) ile 2 saatin altına iniyor. 

Şarj soketini çevreleyen uyarı lambaları, şarj sürecini yönetmeye yar-
dımcı oluyor. Bataryanın doluluk durumunu gösteren uyarı lambala-
rı aynı zamanda bataryalar şarjdayken şarj durumunu da gösteriyor. 
Şarj sistemi bagaj tabanının altındaki özel depolama alanına kolayca 
sığıyor.

Verimliliği Arttıran Çözümler

Sürücü yeni fren özelliğini etkinleştirebiliyor. Böylece sürücü frene 
basmadan da araç yavaşlarken, sistem, yavaşlama esnasında veya 
araç yokuş aşağı inerken motor freni devrede olduğunda bataryaları 
şarj ediyor. 

Yeni i-Booster adındaki elektronik kontrollü fren sistemi yüzde 100 
elektrikli sürüş verimliliğini arttırmak için fren veya yavaşlama anın-
da oluşan ve içten yanmalı versiyonda boşa giden enerjiyi depoluyor. 
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İçten yanmalı motorda kullanılan vakumlu pompa, i-Booster siste-
minde yerini bir elektrikli pompaya bırakıyor. 

Yeni e-save özelliği sayesinde her an elektrikli sürüş keyfini yaşamak 
mümkün. e-save özelliği elektrikli sürüş için gerekli olan enerjiyi ön-
görme imkanı sağlıyor. Sürücü bu fonksiyona dokunmatik ekrandaki 
e-save menüsü üzerinden ulaşıyor. 

Özellik etkinleştiğinde mümkün olan elektrikli sürüş menzili ekran-
da kilometre cinsinden gösteriliyor. Sürücünün sürüş modu seçim 
düğmesinden ‘Sıfır Emisyon’ sürüş modunu seçmesiyle yüzde 100 
elektrikli sürüş etkinleşiyor. 

Yeni Özelliklerle Zenginleştirilen Sürüş Deneyimi

Peugeot sahip olduğu teknolojik mirasla hangi motor seçeneği olur-
sa olsun müşterilerine her zaman üstün sürüş deneyimi sunuyor. 
Yeni Peugeot Plug-In Hybrid güç ve aktarma organları yeni sürüş 
modlarının da katkısıyla yeni bir sürüş deneyimi sunuyor. 

Her bir sürüş modu tamamen özgün olup farklı bir sürüş deneyimi 
sunuyor. Yüzde 100 elektrikli sürüş sunan zero emission tamamen 
sessiz bir sürüş, sport modu tüm enerjiyi kullanarak üstün bir per-
formans, Hybrid modu çok yönlü ve ekonomik bir sürüş, 4WD modu 
gelişmiş motor özellikleri (Peugeot 3008 Hybrid4) sunarken, konfor 
modu Hybrid modunu ve elektronik kontrollü süspansiyonun (Yeni 
Peugeot 508 Hybrid) konforunu birleştiriyor. 

Tüm bu fonksiyonlar bataryaların şarj seviyesine bağlı olarak yüzde 
100 elektrikli bir sürüş sunabiliyor. Her ne kadar Hybrid ve Hybrid4 
sitemlerinin teknolojik yapıları son derece karmaşık görünse de vaat 
ettiği sürüş deneyimi gayet net: Ergonomik ve kolay bir sürüş.

Peugeot i-Cockpit İle Elektrikli Sürüş

Yeni nesil Peugeot otomobillerinin en önemli unsurlarından biri olan 
Peugeot i-Cockpit sürücünün hayatını kolaylaştırırken benzersiz bir 
sürüş deneyimini beraberinde getiriyor. Kişiselleştirilebilen dokun-
matik ekran ve dijital altyapı Peugeot Plug-In Hybrid motorlarını 
desteklemek üzere optimize edildi. 

Dijital ekranın sağ tarafında konumlandırılan güç metre devir gös-
tergesinin yerini alıyor. Güç metre, eco, power ve charge olmak üzere 
üç bölümden oluşuyor. 

ECO enerji verimliliği açısından ideal sürüş anında, Power enerji ge-
reksiniminin yüksek olduğu performanslı sürüşlerde ve charge  ba-
tarya şarj sürecinde olduğunda yanıyor. 

Her iki yanda konumlandırılan göstergelerden biri yakıt tüketimi ve 
diğeri ise enerji tüketimini gösterirken her birinin ilgili menzili km 
olarak gösteriliyor. 

Aktif sürüş modu, ekranın alt kısmında sürekli olarak görüntülenir-
ken böylece sürücü hızını ayarlayabiliyor. Şarj esnasında kilometre 
olarak güncel elektrikli menzil, batarya şarj hızı ve kalan şarj süresi 
bilgileri gösteriliyor. 

Dokunmatik ekranda da hibrit sisteme ait özel bir menü bulunuyor. 
Hibrit menüsüne piyano düğmeler üzerinden kolaylıkla ulaşılabili-
yor. 

Bu ekran enerji akışı, tüketim istatistikleri ve şarj istasyonlarıyla 
akaryakıt istasyonları, elektrikli sürüş menzili ve elektrikli ile ben-
zinli olmak üzere toplam sistem menzili gibi bilgileri gösteriyor. 

Hybrid ve Hybrid4 motorları, Peugeot 3008 ve Yeni Peugeot 508 ile 
508 SW modellerinin ürün gamına 2019 sonbaharında dahil edile-
cek.

Peugeot 3008 GT Hybrid4

Bir Peugeot modelinde daha önce görülmemiş bir güce sahip olan 
SUV Peugeot 3008’in karakteri Hybrid4 versiyonu ile yeni bir boyut 
kazanıyor. Ürün gamının tepe noktası 300 HP/220 kW gücü dört te-
kerlekten çekiş üzerinden zemine aktarıyor. 

Sistem dahilindeki PureTech motor 200 HP /147 kW güç üretirken 
ön ve arka askta bulunan elektromotorların her biri 110 HP / 80 kW 
güç üretiyor. 

Peugeot 3008 GT Hybrid4 0-100 km/s hızlanmasını 6,5 saniyede ta-
mamlarken 13,2 kWh kapasiteli bataryalar WLTP normuna göre 50 
km (NEDC normuna göre 60 km) elektrikli menzil sunuyor. Her türlü 
yol ve sürüş koşulunda üstün bir yol tutuş sunan Peugeot 3008 GT 
Hybrid4, 49 gr/km ile pazarın en düşük CO2 emisyon salınım değe-
rine imza atıyor. 

Hybrid4 motor seçeneği sadece GT donanım seviyesiyle sunulurken 
Yeni Peugeot 508’den alınan gelişmiş sürüş destek sistemleri de dev-
reye giriyor. 

Peugeot 3008 GT ürün gamında Hybrid4 satışa sunulduktan birkaç 
ay sonra Hybrid versiyonu da satışa sunulacak. 180 HP / 132 kW güç 
üreten PureTech ve 110 HP / 80 kW gücündeki elektromotordan olu-
şan sistem toplam 225 HP/ 165 kW güç üretiyor.

Peugeot 508 And 508 SW Hybrid

Yeni Peugeot 508 Hybrid ve 508 SW Hybrid modellerinde 180 HP / 
132 kW güç üreten PureTech ve 110 HP / 80 kW gücündeki elektro-
motordan oluşan sistem, toplam 225 HP / 165 kW güç üretiyor. 

11,8 kWh kapasiteli bataryalar WLTP normuna göre 40 km (NEDC 
normuna göre 50 km) tamamen elektrikli sürüş menzili sunarken 
yeni Peugeot 508 Hybrid ve 508 SW Hybrid, 49 gr/km’nin altında CO2 
emisyon salınımına imza atıyor.
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Altaş Jeneratör’de Büyük Dönüşüm

1988 yılından beri jeneratör sektöründe faaliyet gösteren Altaş 
Jeneratör,  son bir yılda rekor bir büyümeye imza attı. Bugün 
dünya genelinde 35 ülkeye ihracat yapan firma, devler ligine 

girerken bu dönüşüm yolculuğunda kendisini de baştan aşağı yeni-
lemeye devam ediyor.  

Bu yeni dönemde, “Run for more” vizyonuyla hareket eden Altaş 
Jeneratör’ün, marka kimliği, web sitesi ve logosu da markanın di-
namizmini ve tutkuyla daha fazlası için çalışma azmini yansıtacak 
şekilde yeniden tasarlandı.

Son bir yıldır yaptığı atılımlarla global anlamda hızlı bir büyüme iv-
mesi yakalayan Altaş Jeneratör, yaşadığı hızlı dönüşümü yenilenen 
kurumsal yüzüyle de destekliyor. 

2018 yılında, ürün ve hizmet çeşitliliğinden müşteri deneyimini 
iyileştirme yönünde atılan adımlara, yeni ihracat noktalarına kadar 
birçok yeniliği 2018 yılında hayata geçiren Altaş Jeneratör, yenile-
nen marka kimliği ile de daha fazlasını sunma azmini ve kararlılığını 
yansıtıyor. 

Web sitesi, logosu ve marka kimliği ile 360 derece değişim yaşayan 
Altaş Jeneratör, hala gelişmekte olan yapısı ile bir dünya markası 
olma yolunda hızla ilerliyor. 

Altaş Jenaratör’ün yenilenen logosunda, şirket adının ilk harfi olan 
“A” harfinin etrafında dönüş yapan ve bu dönüş ile enerji dönüşümü-
nü, yeniliği ve gelişimi temsil eden bir ok bulunuyor. Bu okun harf ile 
bütünleşik bir yapıda ve kesintisiz olması ise kesintisiz enerjiyi ifade 
ediyor. 

Markanın bu dönüşüm dönemindeki vizyonuna yönelik geliştirilen 
‘‘Run for more’’ söylemi ise, Altaş Jeneratör’ün değişen ve dijitalleşen 
dünya koşullarında müşterilerinin beklentilerinin ötesine geçerek 
proaktif bir yaklaşımla daha fazlasına ulaşma arzusunu, artan heye-
canı ve tutkusuyla daha fazlası için çalışma azmini yansıtıyor. 

Altaş bu sloganla ayrıca katma değer yaratabilmek adına tüm insan-
lığa inovatif bir anlayışla daha fazlası için birlikte yol alma çağrısı 
yapıyor. 

Ekonominin Atar Damarı Kesintisiz Enerji ve Daha Fazlası İçin

Değişen ve dijitalleşen dünya koşullarında enerji kesintisi, şirket fa-
aliyetlerine ve ülke ekonomisine büyük bir darbe oluştururken özel-
likle sağlık, finans, telekomünikasyon, gıda gibi sektörlerde enerjinin 
sürekliliği daha da önemli hale geliyor. 

Kesintisiz enerji ve kesintisiz üretimi, ekonominin atar damarları 
olarak gören Altaş Jeneratör, 35 farklı ülkede 76 farklı firma ile Bal-
kanlar, Ortadoğu, Rusya, Avrupa, Afrika, Türki Cumhuriyetler başta 
olmak üzere dünya genelinde birçok pazara kesintisiz enerji ulaştı-
rıyor.

Altaş Jeneratör, üretimin ve yaşam konforunun devamını sağlamak 
amacıyla daima daha fazlası için çalışıyor.  Yenilenen vizyonu ve yeni 
kimliğiyle hali hazırda jeneratör sektörüne yeni bir soluk getiren 
marka, sektörü dönüştürecek atılımlara hazırlanıyor. 
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 “Enerji İthalatının Düşürülmesinde 
Hepimize Görev Düşüyor”

Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, Smart Future Expo; Akıllı 
Teknolojiler Zirvesi’nin konuşmacıları arasında yer aldı. Ener-
ji verimliliği alanında danışmanlık ve uygulama hizmetleri veren 

Enervis’in Genel Müdürü Osman Kipoğlu, Türkiye’nin en büyük teknoloji 

ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo; Akıllı Teknolojiler 
Zirvesi’nin konuşmacıları arasında yer aldı.

“Sanayide Enerji Verimliliği - Enerjide Dönüşüm” başlıklı sunumunda 
Enervis’in referans projeleri hakkında bilgi veren Kipoğlu, “Verimlili-
ği artırıcı faaliyetler ile enerji ithalatının önemli ölçüde düşürülme-
sine katkı sağlayabiliriz” dedi.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında enerji piyasasının 
ihtiyaç duyduğu etüt, tasarım, projelendirme, danışmanlık, yatırım, 
servis ve bakım hizmetleri sunan Enervis, Türkiye’nin en büyük tek-
noloji ve dijital dönüşüm etkinliği Smart Future Expo’ya katıldı.

Geleceğin akıllı teknolojilerinin ele alındığı zirvenin konuşmacıları 
arasında yer alan Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, “Sanayide 
Enerji Verimliliği - Enerjide Dönüşüm” başlıklı bir sunum gerçek-
leştirdi. Davetliler tarafından ilgiyle dinlenen sunumda Kipoğlu, 
Enervis’in referans projeleri hakkında bilgi vererek enerji verimlili-
ğinin önemine dikkat çekti. 

2000 - 2016 döneminde, enerji yoğunluğunda en fazla iyileşme 
görülen sektörün yüzde 42’lik iyileşme oranı ile sanayi olduğunu 
söyleyen Osman Kipoğlu, “Ancak tüm iyileşmelere rağmen, Türki-
ye enerjide dışa bağımlılığı yüksek olan ülkeler arasında yer alıyor. 

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri arasında, birincil enerji tüketiminin 
yüzde 14 azaltılması da bulunuyor. Bu süreçte hepimize düşen gö-
revler var. Özellikle verimliliği artırıcı faaliyetler ile enerji ithalatının 
önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağlayabiliriz” dedi.

“Tesisler Kendi Enerjilerini Üretmeye Odaklanmalı”

Yenilenebilir enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin firmalara 
katkısına da değinen Kipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, “Özellikle 
temiz üretim stratejisi ile birlikte ham madde ve enerjiyi daha az 
kullanmak, ekolojik faydalar sağlamanın yanı sıra işverenlerin ma-
liyetlerini ciddi ölçüde düşürerek rekabet gücünü artırıyor. 

Enervis olarak kağıt, tekstil, gıda, kimya - petrokimya, binalar, ula-
şım araçları, demir, çelik, cam, seramik başta olmak üzere pek çok 
sektör ve alanda özel verimlilik uygulamaları gerçekleştiriyoruz. 

Sanayide enerji verimliği uygulamaları kapsamında bugüne kadar 
630 proje geliştirdik. Bir örnek vermek gerekirse tekstil sektöründe 
yaptığımız çalışmalarla yüzde 25 civarında enerji verimliliği sağlıyo-
ruz.” 

Yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çeken Enervis Genel Müdü-
rü Osman Kipoğlu, tesislerinin ihtiyaçları olan enerjiyi üretmek için 
adım atması gerektiğine vurgu yaparak “Üretim tesislerinin temel 
hedeflerinden biri, kendi enerjilerini üretmek olmalıdır. 

Bunu yaparak hem tesislerini enerji bağımlılığından kurtarabilir 
hem de üretimin ana maliyet kalemlerinden olan enerji maliyetle-
rini düşürebilirler” diye konuştu.
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İstanbul Enerjinin Davosuna Ev Sahipliği Yapıyor

İstanbul, 25-26 Nisan tarihlerinde ICSG İstanbul 2019’a (7. Ulus-
lararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı) ev 
sahipliği yapıyor. ICSG İstanbul 2019 (7. Uluslararası İstanbul Akıllı 

Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Enerji Piyasası 
Denetleme Kurumu’nun destekleriyle 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde 
gerçekleşiyor. ICSG İstanbul 2019, ELDER ve GAZBİR’in stratejik part-
nerliğinde  Haliç Kongre Merkezi’nde  gerçekleşecek.

Geleceğin akıllı şebekeleri ve şehirlerine yön verecek konuların ele 
alınacağı ICSG İstanbul 2019, yurt içi ve yurt dışından teknoloji, su, 
çevre ve enerji sektörünün liderlerini ağırlayacak. 36 ülkeden sektör 
temsilcilerinin yer alacağı ICSG İstanbul 2019, Avrasya’nın tek global 
organizasyonu olma özelliğini taşıyor.

Enerji Tasarrufu Masaya Yatırılacak

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın (AHK) Ülke Partneri olduğu 
ICSG İstanbul 2019’da enerji tasarrufu, enerji verimliliği, enerji de-
polama, enerjinin doğru ve verimli kullanılması, akıllı şebekelerde 
yeni teknoloji sistemleri, akıllı şebekelerde dijital dönüşüm, iletim, 
dağıtım, üretim, dijitalizasyon, yenilebilir enerji gibi konular masaya 
yatırılacak. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkililerinin, büyükelçi-
lerin, belediyelerin, yenilebilir enerji firmalarının, üniversitelerin, 
uzman akademisyenlerin, OSB’lerin, kalkınma ajanslarının, tek-
noparkların, teknoloji markalarının, elektrik dağıtım firmalarının, 
organize sanayi müdürlüklerinin ve daha birçok önemli sektör tem-
silcisinin yer alacağı ICSG İstanbul 2019’a yaklaşık 10 bin kişinin ka-
tılması bekleniyor. 

350’ye yakın global firmanın standının yer alacağı ICSG İstanbul 
2019’da katılımcılar ürünlerini doğrudan tanıtma imkanı bulacak, 
son teknoloji ürünleri ve sektördeki tüm yenilikleri aynı çatı altında 
görebilecek, ticaret hacmini artırma şansı yakalayabilecek ve yeni 
ortaklık anlaşmaları yapma fırsatı yakalayabilecek. Fuarda ayrıca 
akıllı şebekeler ve şehirler konusundaki inovatif  teknolojiler sergi-
lenecek.

HHB Expo tarafından düzenlenen ICSG İstanbul 2019’u destekleyen 
kurum ve kuruluşlar arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, EPDK, BOTAŞ, BOTAŞ Internati-
onal, EDAŞ, TEDAŞ, EPİAŞ, TİKA, Ankara Kalkınma Ajansı, KOSGEB, 
TÜBİTAK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İGDAŞ, İSBAK, İSKİ, 
İSO, İTO, DEİK, OSB Üst Kuruluşu, Borsa İstanbul, OSTİM, OSTİM Ener-
jik, Ankara Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İTÜ, 
YTÜ, Teknokent, Hacettepe Üniversitesi Teknokent A.Ş, ODTÜ Tekno-
kent, Alman Türk Sanayi Odası (AHK), Yunan – Türk Ticaret Odası, 
AZPROMO, CzechTrade ve Sollab da yer alıyor.

ICSG İstanbul 2019’u destekleyen dernek ve organizasyonlar  ise şöy-
le:  ELDER, GAZBİR-GAZMER, AUSDER, EMSAD, Enerji Hukuku Araştır-
ma Enstitüsü, Enerji Federasyonu, Enerji Verimliliği Derneği, Mimar 
Mühendisler Grubu (MMG), ETD, EYODER, GAZİD, GENSED, GÜNDER, 
İMMİB, MÜSİAD, OSBDER, T3GM, TEHAD, TENYA, TET, TÜSİAV, AREC, 
CSID, DERLAB, ESMIG, G3 PLC Alliance, GSGF, ISGAN, ISOF, IEEMA, 
OSGP, Prime Alliance, VAASA ETT.

ICSG İstanbul 2019, 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) izni ile düzenleniyor. 
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ELDAY 21 Bin Ton E-Atığı Geri Dönüştürdü

Atık elektrikli ve elektronik eşyayı geri dönüşüm zincirine kazan-
dırmak ve bu konuda toplumda bir bilinç yaratmak için çalışan 
ELDAY, beşinci yaşına girmeye hazırlanırken bugüne kadarki 

çalışmaları konusunda bir değerlendirmede bulundu. 

Kuruldukları 2014 yılından bu yana 21 bin ton e-atığı geri dönüşüm 
zincirine kazandırdıklarını söyleyen ELDAY Genel Müdürü Muharrem 
Yamaç, “2019 yılında beşinci yaşımızı kutlayacağız. Hedefimiz yeni 
yaşımızda daha çok e-atığı geri dönüşüm zincirine kazandırarak 
hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak” diye konuştu.

Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisadi 
İşletmesi ELDAY, Türkiye’de her yıl yüzde 10 civarında artış gösteren 
e-atık sorununa çözüm getirmek için var gücüyle çalışıyor. Beşinci 
yılına girmeye hazırlanırken ELDAY’ın bugüne kadar olan çalışma-
larını değerlendiren ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç, bu ko-
nudaki bilinç artsa da ülkemizin hala e-atıkların geri dönüşümünde 
Avrupa ülkeleri arasında son sıralarda yer aldığını belirtiyor. 

Kuruldukları günden bu yana 21 bin ton e-atığı geri dönüşüm zin-
cirine kazandırdıklarını belirten Yamaç, sözlerini şöyle sürdürüyor: 
“E-atıkların geri dönüşümünün doğaya büyük katkısı var. Atık halini 
almış elektrikli ve elektronik eşyaların (EEE) uygun şekilde geri dö-
nüştürülmemesi kurşun, civa, brom ve krom gibi zehirli materyalle-
rin salınımına neden olarak insan sağlığına ve doğaya zarar veriyor. 

İşin ekonomi boyutunu da unutmamak gerekiyor. AEEE’ler geri dö-
nüştürüldüğünde plastik, metal gibi kısımları fiziksel yollarla ayrı-
larak ikincil ham madde olarak piyasaya sürülüyor. Bir örnekle an-
latmak gerekirse 1 kilo demirin elde edilmesi için 200 kilo cevherin 
çıkarılması ihtiyaç duyulurken 2 kilo AEEE geri dönüşüm prosesinden 
elde edilen demir yeterli oluyor. 

Biz bugüne kadar 21 bin ton atığı dönüştürdük; bu da 1 milyon 50 
bin ton demir cevheri çıkarılması yerine e-atıklardan 10 bin 500 ton 
demir elde edilmesi anlamına geliyor. Ayrıca elektronik atıklarda bu-
lunan değerli maddeler geri kazanıldığında enerji tasarrufu sağlanı-

yor, emisyon salınımı ve fosil yakıtların kullanımı da azalıyor. 2019 
yılında beşinci yaşımızı kutlayacağız. Hedefimiz yeni yaşımızda daha 
çok e-atığı geri dönüşüm zincirine kazandırarak hem çevreye hem 
de ülke ekonomisine katkı sağlamak.”

“Belediyelerle Önemli İşbirliklerine İmza Atıyoruz”

Kuruldukları günden bu yana sivil toplum kuruluşları, kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla da işbirliğine giderek hem bilinçlendirme hem de 
atık toplama faaliyetleri gerçekleştirdiklerini anlatan ELDAY Genel 
Müdürü Muharrem Yamaç, özellikle belediyelerin bu konudaki has-
sasiyetine dikkat çekiyor. 

Birçok belediyeyle birlikte çok önemli işbirliklerine imza attık. Son 
olarak yaptığımız birkaç işbirliğinden bahsetmek gerekirse; Fet-
hiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile birlikte ev 
ve işyerlerinden e-atıkları toplamaya başladık. Ayrıca hazırlanan 35 
elektronik atık kutusu elektronik ürün satışı yapan mağazalara, tek-
nik servislere dağıtımı sağlandı. 

Muratpaşa Belediyesi ile yaptığımız proje çerçevesinde e-atıklar 
Çevreci Komşu Kart kapsamına alındı ve 31 ton e-atık toplandı. Be-
yoğlu Belediyesi ile e-atıkların geri dönüşüm zincirine kazandırılma-
sını teşvik etmek ve özellikle gençler arasında bu konudaki farkın-
dalığı artırmak için “Elektronik Atıkları Topluyoruz, Öğrencilerimizi 
Ödüllendiriyoruz” kampanyasını yürütüyoruz. 

Kampanya ile 10 Mayıs 2019 tarihine kadar elektronik atık toplayan 
öğrencilere bir scooter hediye edilecek. Bütün bunların yanı sıra Çöp 
Şenliği, Atıklar Orman Olsun, Çevre Şenlikleri ve Kulüp Kaynaştırma 
Şenlikleri gibi projeler STK’larla yaptığımız çalışmaların sadece bir-
kaçı. Şu anda yeni eğitim filmimizin okullara dağıtımı sürüyor, kamu 
spotumuz ise yayında.”

ELDAY  Genel  Müdürü  Muharrem  Yamaç
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Güç Kaynakları (UPS) İçin Aşırı Gerilim 
Sönümleyici Önerisi

Trimbox Ceo’su Evren Yurttaş, güç kaynakları tıpkı regülatörler 
gibi mikrosaniyelik voltaj dalgalanmasını, oluşan aşırı gerilimi 
engelleyemediklerini belirterek, “Bu da cihazlarda elektrik kay-

naklı hasarların yaşanmasına sebep olur.

Trimbox Ceo’su Evren Yurttaş, güç kaynakları tıpkı regülatörler gibi 
mikrosaniyelik voltaj dalgalanmasını, oluşan aşırı gerilimi engelle-
yemediklerini belirterek, “Bu da cihazlarda elektrik kaynaklı hasar-
ların yaşanmasına sebep olur. Trimbox gibi aşırı gerilim sönümleyici 
kullanılarak, voltaj dalgalanması, aşırı gerilim, nötr kopması, yıldı-
rım düşmesi ve trafo patlaması gibi durumlara karşı cihazlar koru-
nurken ve oluşabilecek yangınlar tamamen engellenmiş olur” dedi.

Elektrik kesintileri, yapılar da elektrik tesisatına bağlı cihazlar için 
büyük bir risk oluşturuyor. Aniden değişen elektrik akımı, cihazların 
zarar görmesine neden oluyor. Güç kaynağı kullanarak bu kesintilere 

karşı önlem alınabiliyor. Ancak kullanıcılar, güç kaynağı kullanılma-
sına rağmen elektrikli cihaz arızalarının önüne geçemiyor.

Güç kaynağı kullanıcıları için bilgiler veren Trimbox Ceo’su Evren 
Yurttaş, “Kesintisiz güç kaynağı (UPS) elektronik aletleri şebeke 

beslemesinin kesilmesine karşı koruyan bir cihazdır. Genel olarak 
tolerans dışında kalan yüksek ve düşük voltajın gelmesini de önle-
yebiliyor. Çalışma amacı jeneratör ile benzer olsa da, kesinlikle farklı 
bir amaca ve sisteme sahiptir. 

Jeneratör, elektrik enerjisini genellikle fosil yakıtları elektrik enerji-
sine çevirerek sistemin çalışmasını sürdürmesini sağlar. Ancak tekrar 
devreye girmesi için belli bir süre gerekir ve en gelişmiş modellerde 
bile birkaç saniyelik bir boşluk olabilmektedir. UPS, jeneratörün aksi-
ne elektronik aletlere optimize edilebilmekte ve depoladığı enerjiyle 
genel tesisat yerine belli cihazları besleyebilmektedir. 
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Bu bakımdan jeneratörden çok daha verimli bir kullanım da sağlar” 
ifadelerini kullandı.

“Aşırı Gerilim Güç Kaynağına Zarar Verir”

Elektrikte meydana aşırı gerilim konusunda güç kaynağı kullanıcı-
larını uyaran Yurttaş, “Nihayetinde kesintisiz güç kaynağının da bir 
elektronik cihaz olduğunu belirtmek gerekiyor. UPS de diğer cihazlar 
gibi bir besleme frekansına sahiptir. Elektrik kesintilerinde gerçekle-
şen voltaj değişimlerini tolare edebilse de, bazı durumlarda yüksek 
voltaja karşı savunmasız kalır. 

Özellikle yıldırım gibi aşırı voltaj akımlarına ve statik elektrik biriki-
minden kaynaklanan dengesizliğe karşı savunmasız kaldığını söyle-
mek gerekiyor. Güç kaynağının yüksek gerilim sebebiyle bozulması, 
sadece elektrik kesintilerinde sorun oluşturan bir durum değildir. 
Aşırı gerilime maruz kalmış bir güç kaynağı, bağlı cihazlar için her 
zaman tehdit oluşturacaktır” şeklinde konuştu.

“Topraktan Gelen Aşırı Gerilime Karşı Savunması Yok”

Güç kaynağı kullanıcı şikayetlerini paylaşan Trimbox Ceo’su, “Güç 
kaynağı kullanıcılarının en çok dile getirdikleri şikayet; “Güç kayna-
ğı kullanılmasına rağmen, güç kaynağının bağlı olduğu cihaz aşırı 

gerilim ya da voltaj dalgalanması sebebi ile hasar alıyor, elektronik 
kartları yanıyor”. Bazı durumlarda güç kaynağı zarar görmezken, 
bağlı bulunan cihazlar elektrik kaynaklı hasar alabiliyorlar. Bunun 
sebebi ise güç kaynakları şebekeden gelen voltajı bir regülatör gibi 
dengeleyebilirken, topraktan gelen aşırı gerilime karşı korumasız 
olmalarıdır. 

Toprakta oluşan aşırı gerilim, güç kaynağının güvenlik açığıdır. Bu 
durum meydana geldiğinde güç kaynağı zarar görmezken, koruması 
gereken elektrikli cihazlar ve elektronik kartları hasar alırlar.

 

Kullanıcılar bunun önüne geçmek ve zarar görmemek için aşırı ge-
rilim sönümleyici kullanmalarını gerekiyor. 

Güç kaynakları da tıpkı regülatörler gibi mikrosaniyelik voltaj dal-
galanmasını, oluşan aşırı gerilimi engelleyemezler. Bu da cihazlarda 
elektrik kaynaklı hasarların yaşanmasına sebep olur. 

Trimbox gibi aşırı gerilim sönümleyici kullanılarak, voltaj dalgalan-
ması, aşırı gerilim, nötr kopması, yıldırım düşmesi ve trafo patlaması 
gibi durumlara karşı cihazlar korunurken ve oluşabilecek yangınlar 
tamamen engellenmiş olur” dedi. Kaynak: İHA
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Dünya Plastik Sektörüne Yön Veren İsimler
PAGEV Organizasyonu İle İstanbul’da Buluştu

13. Türk Plastik Endüstrisi Kongresi’nde sektörün geleceği konu-
şuldu. Endüstri 4.0’ın ayak sesleri her geçen gün daha çok duyu-
luyor. Sanayide yaşanan dönüşümden en fazla etkilenen sektör-

lerin başında gelen plastik,  geleceğe inovatif ürünlerle hazırlanıyor. 

Avrupa’nın en büyük ikinci, dünyanın en büyük altıncı plastik üreti-
cisi konumunda bulunan Türk plastik sektörü, Ar-Ge yatırımları ile 
liderliği yakalamayı hedefliyor. 

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın 
(PAGEV) sektörün gelişimine katkı sağlamak için 13 yıldır düzen-
lediği Türk Plastik Endüstrisi Kongresi bu yıl “Geleceğin Plastikleri” 
ana gündemi ile düzenlendi. Dünya plastik sektörüne yön veren STK 
yöneticilerinin panelist olarak katıldığı kongrede birbirinden değerli 
isimler sektörün geleceğine İstanbul’da yön veriyor.  

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), 
Türk Plastik Endüstrisi Kongresi’nin 13.’sünü 04 Aralık 2018 tarihinde 
Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleştirdi. Türkiye ve yurtdışın-
dan uzmanların, sektör temsilcilerinin ve akademisyenlerin bir araya 
geldiği kongrenin ana teması “Geleceğin Plastikleri” oldu.

Dünya plastik derneklerinin başkan ve üst düzey yöneticilerinin 
buluştuğu 13. Türk Plastik Endüstrisi Kongresi, EuPC-Avrupa Plastik 
Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Renato Zelcher ve PAGEV 
Başkanı Yavuz Eroğlu’nun açılış konuşmaları ile başladı. Düzenlendi-
ği günden bu yana sektörün yakından takip ettiği kongrede, 4. En-
düstri devrimine uyumlu yüksek teknolojili üretimden plastiklerde 
inovatif yaklaşıma, nanoteknolojiden sürdürülebilir çözümlere ka-
dar plastik sektörünü gelecekte nelerin beklediği konunun uzman-
ları tarafından masaya yatırıldı. 

Kongrenin en önemli çıktılarından biri, yeniliklere kolayca uyum 
sağlayan sektörlerin başında gelen plastik sektörünün teknolojiye 
uygun dönüşerek hayatın olduğu her yerde kolaylık sağlamaya de-
vam edeceğiydi.  
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13. Türk Plastik Endüstrisi Kongresi kapsamında “Gelecekte Plastik 
Sektörünü Neler Bekliyor” başlığıyla bir de panel düzenlendi. PAGEV 
Başkanı Yavuz Eroğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği panelde 
dünya plastik sektörüne yön veren derneklerin yöneticileri panelist 
olarak yer aldı. 

EuPC-Avrupa Plastik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Re-
nato Zelcher, Plastics Europe Avrupa Hammadde Üreticileri Derneği 
İcra Direktörü Karl Foerster, ACC Amerikan Kimya Konseyi Genel Mü-
dürü Keith A. Christman ile Plastics Europe Akdeniz Bölge Direktörü 
Giuseppe Riva’nın konuşmacı olduğu paneli, sektör temsilcileri ilgiy-
le izledi. 

Ana sponsorluğunu PAGÇEV’in üstlendiği; Huzur Plastik, Gür Plastik, 
SEM Plastik ve TSP Plastik İşleme Teknolojileri’nin de sponsorları 
arasında yer aldığı 13. Türk Plastik Endüstrisi Kongresi’ne bu yıl da 
katılım yüksekti.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan TOBB Plastik Kauçuk Kompozit 
Sanayi Meclisi ve PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Türk Plastik Endüst-
risi Kongresini hayata geçirirken amacımız plastik üreticisi firmaları-
mıza yeni bakış açıları kazandırabilmekti. 

Sektörümüz açısından son derece faydalı olduğunu gördüğümüz 
kongremizin 13’üncüsü de katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Bu da 
doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Kongremize destek veren tüm 
kuruluşlara teşekkür ediyoruz. 

Bu yıl kongremizde dünü ve bugünü konuşmak yerine yarına odak-
lanmayı seçtik. Dünya çapında alanında uzman isimler plastik sek-
töründeki dönüşüm ile ilgili çok kıymetli bilgilerini ve öngörülerini 
paylaştı. Tüm konuşmalardan çıkan ortak sonuç sektörün geleceğin-
de ileri teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilir çözümlerin önemli yer 
kapladığı oldu” dedi. 

Plastik sektörünün 11 bin işletmesi, 250 bin kişilik istihdamı ve 34 
milyar dolarlık cirosu ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörlerinin 
başında geldiğini belirttikten Yavuz Eroğlu şunları söyledi:  “Gıdadan 
sağlığa, inşaattan otomotive, kozmetikten tekstile kadar birçok sek-
törün ana girdi malzemesini oluşturan plastikler, sağladığı kolaylık, 

avantaj, kalite ve çeşitliliği sayesinde istikrarlı bir şekilde büyüyor. 
Büyümede asıl sıçrama yeni teknolojilerle uyumlu, değişen tüketici 
beklentilerini karşılayabilecek katma değeri yüksek ürünlerle ger-
çekleşecek. 

Bir yandan sektör için büyümeden bahsederken öte yandan doğaya 
atılan plastikler nedeniyle kamuoyunda çevreye zararlı ön yargısı da 
gündemdeki yerini koruyor. Oysa hep söylediğimiz gibi asıl problem 
geri dönüşüm bilincinin tam oturmamış olması. Kullandığı her ürü-
nü nasıl geri dönüştüreceğini bilen bireyler hem doğayı korumuş 
olur hem de plastik ile ilgili ön yargıları yıkar. PAGEV geri dönüşüm 
bilincinin oluşması için verdiğimiz eğitimler, geliştirdiğimiz projeler-
le öncü olmaya devam edeceğiz.”
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Schneider Electric’ten Başarının Sırrı: 
Geniş ve Güçlü Bir Ekosistem   

Schneider Electric, dijitalleşme ile birlikte hızlanan rekabet orta-
mında başarının ancak geniş ve güçlü bir ekosistemle mümkün 
olduğunu vurguluyor. Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya 

çapında uzman olan Schneider Electric, günümüzde şirketlerin sa-
dece faaliyet gösterdiği alanlarda değil tüm sektörleri kapsayacak 
şekilde gelişime açık olmaları gerektiğini savunuyor. 

180 yılı aşkın zamandır faaliyet gösteren Schneider Electric, sürdürü-
lebilir başarısında bu tutumun güçlü bir rol oynadığını savunuyor ve 
dijital dönüşümdeki liderliğini de bu şekilde sürdürüyor. 

Schneider Electric’e göre; belli bir alanda gerçekleşen atılım bam-
başka alanları etkileyebiliyor. Bu nedenle şirketler yıllarca içinde ol-
dukları ve güvendikleri alanların dışında da gelişimleri takip etmek 
zorunda kalıyor. 

Bu yaklaşım Schneider Electric’in dijital dönüşüm inovasyonun te-
mel iticilerinden biri olmuş durumda. Aynı zamanda sürekli tetikte 
olma ve başarının getirdiği rahatlıktan sıyrılmanın da güvenilir bir 
yolu. Schneider Electric’in geliştirdiği IoT özellikli mimari EcoStruxu-
re da bunun en iyi örneklerinden biri. 

Rekabette ayakta kalabilmenin bir diğer önemli kriteri ise dijital ak-
törlerden oluşan geniş bir ekosistem oluşturabilmek. Ekosistem, iş 
ortaklarının sağlayacağı daha fazla esneklik ve diğer aktörlere göre 
daha geniş teknoloji uzmanlığı tabanıyla, diğer sektörlerdeki zayıf 

kesinti sinyallerinin erken teşhisini mümkün kılan bir sensor ağı iş-
levi görüyor. Geniş bir ekosistem, hızlı hareket edebilme ve sağlam 
kararlar alabilme açısından kilit öneme sahip oluyor. 

Schneider Electric’in dahil olduğu gibi oldukça geniş bir ekosiste-
mi kurmak ise uzun yıllar ve emek isteyen bir süreç. Şirk Schneider 
Electric’i günümüzün hızla gelişen dijital ekonomisinde başarılı kılan da 

yine bu ekosistem. Schneider Electric için enerji yönetimi ve oto-
masyonda dijital dönüşümüne liderlik etmek, enerjiden ibaret de-
ğil. Enerji ile birlikte bilgiyi, bir anlamda elektron parçacıklarını da 
taşıyabilmek gerekiyor. 

Günümüzde enerji dünyası ve bilgi teknolojileri dünyası, yaygın 
bağlanabilirlik ve IoT sayesinde bu anlamda iç içe geçiyor. Ayrıca bu 
dijital enerji dünyası da dijitalleşmeden ibaret değil. Konu aynı za-
manda dijital hale gelmek.

Schneider Electric’e göre şirketler, mevcut müşterilerinin sorunları-
nı inovatif bir şekilde çözebilmek için çalışanlarını, müşterilerini, iş 
ortaklarını, çalışma arkadaşlarını ve/veya teknoloji ortaklarını yetki-
lendirmenin yollarını aramalılar. 

Böyle bir yaklaşım organizasyonun ve ekosistemin tamamını bilinen 
endüstriyel sınırları aşmaya, verimliliği, üretkenliği, güvenliği ve 
sürdürülebilirliği artıran çözümler geliştirmenin ödüllerini toplama-
ya teşvik ediyor. 
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Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan ÖZKÖK:
“2030’da Her 10 Aracın 3’ü Elektrikli Olacak” 

İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin Otomotiv ve Mobilite Çözümleri pa-
nelinde konuşan Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, Ge-
leceğin otomotiv teknolojileri ve Nissan’ın mobilite çözümlerini 

anlattı. 

Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin altıncı otu-
rumunda otomotiv sektörünün güncel dinamikleri, geleceği ve yerli 
otomobil konuşuldu. 

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Berrak KUTSOY 
moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Nissan Türkiye Genel Mü-
dürü Sinan ÖZKÖK konuşmacı olarak yer aldı. Panelde sektördeki son 
gelişmeler masaya yatırıldı. 

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, Nissan’ın elektrikli araç-
lar, otonom sürüş ve mobilite çözümleriyle dünyanın öncü otomotiv 
markası olduğuna değinerek “Önümüzdeki 10 yılda, son 15 yılda 
gördüğümüzden çok daha büyük değişimler göreceğiz. 

Bu değişim baş döndürücü bir hızda olacak ve çok çabuk hayatımı-
za girecek. Çok değil, 2030 yılına geldiğimizde her 10 araçtan 3’ü 

elektrikli, her 4 araçtan biri ise otonom sürüş özelliğine sahip olacak. 
2025 yılına geldiğimizdeyse dünyada internet bağlantısı olmayan 
araç kalmayacak” dedi ve sektörü bekleyen değişimin altını çizdi. 

“Türkiye Elektrikli Araç Pazarı Gelecek Vaad Ediyor”

“Türkiye’de elektrikli araç pazarı rakamsal olarak şu anda çok düşük 
seviyelerde fakat Türk tüketicisinin bu alana ciddi bir yönelimi var. 
Her yıl bu elektrikli satış adedinin arttığını görüyoruz. 

Gerekli altyapı konusunda çalışmaların tamamlanmasıyla bu pazar 
Türkiye’de hızla büyüyecek. Bizim çok dinamik ve değişime açık bir 
nüfusumuz var. Bu kitle elektrikli otomobile ve geleceğin otomobil 
teknolojilerine çok hızlı uyum gösterecek” diyen Özkök “Biz Nissan 
olarak Türkiye’nin elektrikli araçlar konusundaki çalışmalarını des-
tekliyoruz ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız. 

Bu alandaki öncü rolümüzü gerek deneyimlerimizle gerekse ürün-
lerimizle Türkiye’ye taşımayı arzuluyoruz. Yakın zamanda otonom 
sürüş özellikleriyle dikkat çeken, dünyanın en çok satan elektrikli 
modeli LEAF’i Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök
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Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 
Yürürlüğe Giriyor

KOBİ’lere finansman desteği sağlamak amacıyla geliştirilen Dev-
let Destekli Ticari Alacak Sigortası 1 Ocak’ta devreye giriyor. Halk 
Sigorta yönetiminde bütün sigorta şirketlerinin poliçe kesebi-

leceği yeni üründen yararlanmak isteyen KOBİ’lerde ilk etapta 25 
Milyon Ciro ve altı olması  şartı aranacak. 300 bin TL’ye kadar çıka-
bilen limitler dâhilinde Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası temin 
edilebilecek. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere 
(KOBİ) yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 1 Ocak’ta yü-
rürlüğe giriyor. Yeni ürün Zorunlu Trafik Sigortası ve Doğal Afet Si-
gortaları Kurumu (DASK) sigortasında olduğu gibi havuz sistemi ile 
çalışacak. 

Halk Sigorta’nın yönetiminin yapacağı bu havuzdan sisteme entegre 
olmak isteyen bütün sigorta şirketleri poliçe kesebilecek. Yeni ürün-
den ilk etapta cirosu 25 Milyon TL ve altı olan KOBİ’ler yararlanabi-
lecek. 

KOBİ’ler alıcı başına 300 bin TL’ye kadar çıkabilen limitler dâhilinde 
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nı temin edebilecekler. Türki-
ye’deki toplam işletmelerin yüzde 99.9’unu KOBİ’ler oluştururken, 
işletmelerin neredeyse tamamının mevcutta Ticari Alacak Sigortası 
bulunmuyor.

KOBİ’lere Nefes Aldıracak

Yeni ürüne ilişkin değerlendirmede bulunan IBS Sigorta ve Rea-
sürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, “Alacak Sigortası aslında bir 
süredir var olan bir ürün, ancak KOBİ’ler mantığında çok aktif çalış-
mıyordu. Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile 1 Ocak itibariyle 
KOBİ’lerimize daha rahat nefes aldırmak hedefleniyor. 

Yeni ürünün ekonominin hızlı dönmesi açısından ciddi anlamda pi-
yasaları rahatlatacağını düşünüyoruz. Bugün hangi KOBİ firmasına 
sorarsanız sorun ‘evet bir şeyler satıyorum, ama sattığımın karşılığını 
alabilme kısmında soru işaretlerim var’ diyor. Devlet Destekli Ticari 
Alacak Sigortası alan KOBİ’lerimiz bu endişeyi artık taşımayacaklar” 
diye konuştu.

KOBİ’lerin Alacakları Garanti Altında Alınıyor

Ticaretin mantığının paranın direkt el değiştirmesi olduğunu ifade 
eden Murat Çiftçi, “Satış işlemini gerçekleştirdikten sonra ilgili tah-
silatı yapamadığınızda o satış sadece kâğıt üzerinde kalıyor. Tahsilat 
anlamında sıkıntı yaşadığınız o an Devlet Destekli Ticaret Alacak Si-
gortası devreye girerek, sizi garanti altına alıyor. 

Tahsil edemediğiniz size olan borç poliçe limitleriniz dâhilinde geri 
ödeniyor. Bu sayede tahsil edemediğiniz size ait borçlarınız, nakit 
akışınıza zarar vermeden, çözülmüş oluyor. Bu aslında KOBİ’lerimiz 
için bir finansman desteği anlamı taşıyor” dedi.

Yeni Ürün de Havuz Sistemi İle Çalışacak

Devlet Destekli Ticaret Alacak Sigortası’nın tıpkı Zorunlu Trafik Sigor-
tası ve DASK’ta olduğu gibi havuz sistemi ile çalışacağını vurgulayan 
Murat Çiftçi, “Yeni ürünün teknolojik altyapısı SBM (Sigorta Bilgi ve 
Gözetim Merkezi) tarafından sağlanacak. 

Halk Sigorta’nın yöneticisi olduğu ürünün poliçesi ise bütün sigor-
ta şirketleri tarafından kesilebilecek” dedi. KOBİ’lerin bu üründen 
yararlanabilmeleri için ilk etapta 25 Milyon TL altında ciro olması  
bulunduğuna dikkat çeken Murat Çiftçi, “Ürünün çeşitli kademede 
teminat yapıları var. İlgili KOBİ firmalarımız  alıcı başına 300 bin TL’ye 
kadar çıkan limitler dâhilinde Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı te-
min edebilecekler” diyerek görüşlerini açıkladı.
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Elektrik Dağıtımda 3 Mesleğe 
Belge Zorunluluğu Getirildi

Elektrik dağıtım sektöründeki “Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme 
Bakım Görevlisi (Seviye 4), Röle Görevlisi (Seviye 4) ve Elektrik 
Dağıtımı SCADA Operatörü (Seviye 5)” mesleklerine, tehlikeli ve 

çok tehlikeli meslekler grubunda yer alması sebebiyle, Mesleki Ye-
terlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. 

ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği  Yönetim Kurulu Başkanı 
Serhat Çeçen konuyla ilgili olarak; “Bu belgelerin alınmasıyla iş sağ-
lığı ve güvenliği bilincinin, nitelikli iş gücünün ve yapılan işin kalite-
sinin artması sağlanacak” dedi.

“Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu 
Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı. Teb-
liğ ile “Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi (Seviye 4), 

Röle Görevlisi (Seviye 4) ve Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü (Se-
viye 5)” mesleklerine Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. 

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen ve 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belge-
lendirme kuruluşu ilan edilen ELDER MYM, kapsamında bulunan 10 
meslekle ilgili yoğun sınav başvuruları için hazırlıklarını tamamladı.

Konuyla ilgili memnuniyetlerini dile getiren ELDER Elektrik Dağıtım 
Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen; “Elektrik 
dağıtım sektöründe insan gücünün nitelikli hale getirilmesi ve hiz-
met kalitesinin uluslararası standartlara ulaşması amacıyla Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzalanan protokolle, sektörde icra edi-
len mesleklerin standartlarının ve yeterliliklerinin hazırlanmasına 
ELDER  olarak katkı sağladık. 

Sektörümüzün tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması 
itibariyle, çalışanlarımızın mesleki yeterlilik belgesi almaya hak 
kazanması ile birlikte iş güvenliği ve nitelikli iş gücünün sürekliliği 
sağlanacak” dedi.

“Nitelikli İşgücü Sürekliliği Sağlanacak”

Çeçen, elektrik dağıtım sektörünün tehlikeli ve çok tehlikeli mes-
lekler sınıfında olduğunu vurgulayarak; “Son yayımlanan tebliğ ile 
elektrik dağıtım sektöründeki 3 mesleğe mesleki yeterlilik belgesi 
zorunluluğu getirildi. 

Bu, sektörümüz adına oldukça sevindirici bir haber. Belge zorunlulu-
ğu sayesinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile teknik 
eğitimlerine ağırlık verilecek. Dolayısıyla sahada iş sağlığı ve güven-
liği bilinci ile nitelikli iş gücünün sürekliliği sağlanırken, yapılan işin 
kalitesi de yükselmiş olacak” diye konuştu.

Elektrik dağıtım sektöründe her geçen gün hizmet kalitesinin arttı-
ğına dikkat çeken Çeçen, Avrupa Birliği “VOC-TEST Merkezleri II. Hibe 
Programı” kapsamında kurulan ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri 
Derneği İktisadi İşletmesi - Mesleki Yeterlilik Personel Belgelendir-
me Merkezi (ELDER MYM)’nin MYK tarafından yetkilendirilmiş bel-
gelendirme kuruluşu (YBK) olduğunu anımsatarak, kapsamlarında 
10 meslek bulunduğunu, bu mesleklerin standartlarının ve yeterli-
liklerinin hazırlanmasında da katkıda bulunduklarını ifade etti. 

Çeçen, sektörde icra edilen mesleklerin tehlikeli ve çok tehlikeli ol-
ması sebebiyle,  teknisyen / tekniker diplomalarının sektörde çalış-
maları için gerekli ama yeterli olmadığını belirtti. Sahada çalışmak 
üzere işe alınan teknisyen ve teknikerlerin en az 9-12 aylık bir iş başı 
eğitim sürecinden geçtiğini ifade eden Çeçen; “Mesleki yeterlilik bel-
gesi, kişinin yaptığı işte tam anlamıyla yetkin olduğunu kanıtlıyor” 
diye konuştu.

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak üzere sınava başvuran adayların, 
sınav sonucunda belgeye almaya hak kazanmaları halinde, sınav 
ücretinin 873,45 TL’lik kısmı işsizlik fonundan karşılanacak. 
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Subaru’dan Japonya’nın En Büyük 
Güneş Enerjisi Santrali

Subaru Corporation, markanın DNA’sını oluşturan boxer motor-
ları ve şanzımanları ürettiği Gunma Oizumi üretim tesisinde 
Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santralini kuracağını du-

yurdu. Subaru, sistemi kuracak ve yönetecek olan Japan Facility So-
lutions, Inc. şirketiyle anlaşmaya imza attı.

Subaru Corporation, bir ilke imza atarak Subaru modelleri için bo-
xer motor ve şanzıman ürettiği Gunma Oizumi üretim tesisinde 
Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santralini kuracak.

Gunma Oizumi üretim tesisinde yer alacak olan güneş enerjisi sant-
ralinin Mart 2020’de tamamlanıp elektrik üretmesi hedefleniyor. 
Japonya’nın en büyük güneş enerjisi santrali olacak olan bu santral 
yılda 5,000 MWh enerji üretebilecek. 

Bu santral sayesinde Subaru’nun Gunma Oizumi üretim tesisi yılda 
2,370 ton daha az  karbondioksit salınımı gerçekleştirecek.

2017 yılında revize edilen Subaru Çevre Politikaları kapsamında Su-
baru Corporation, tüm operasyonlarında karbondioksit emisyonları-
nı azaltmayı hedefliyor. 

Bu kapsamda Subaru Corporation, 2016 yılındaki karbondioksit salı-
nımını 2030 yılında %30 oranında azaltmayı planlıyor. Gunma Oizu-
mi üretim tesisine kurulacak olan güneş enerjisi santrali Subaru’nun 
bu hedefi için en büyük yardımcılardan biri olacak.
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Teksan UL Sertifikalı Ürünleri İle ABD Pazarındaki 
Payını artıracak

Teksan’ın ürün kalitesi ABD’den de onay aldı. Kesintisiz güç çö-
zümleri alanında çeyrek asırdır hizmet veren Teksan Jeneratör,  
ürün kalitesi ile ABD’nin en prestijli ürün kalite ve güvenliği ser-

tifikası olarak tanımlanan UL sertifikasını almayı başardı. 

Dünyanın en köklü ürün sertifikasyon kurumlarından biri olan UL 
(Underwriters Laboratories) tarafından yapılan tüm kalite ve güven-
lik testlerini başarıyla geçerek UL sertifikası sahibi olan Teksan, ABD 
pazarından aldığı payı artırmaya odaklandı. 

Standart geliştirme, ürün testi ve sertifikasyon konularında 120 yıl-
lık uzmanlığa sahip UL, küresel çapta hizmet veriyor. Bağımsız bir 
ürün güvenlik sertifikasyon kurumu olan UL; makinalar, malzemeler, 
bileşenler, aletler ve teçhizatlar için test prosedürleri ve standartları 
geliştiriyor. UL sertifikası ile ürünlerin Amerikan standartlarına uy-
gunlukları ve güvenilirliklerini tescilliyor.  

Teksan Jeneratör, uluslararası alanda büyük avantaj sağlayan UL ser-
tifikası sahibi olabilmek için zorlu ürün testlerini ve titiz doküman-

tasyon inceleme sürecini başarıyla tamamladı. Son yıllarda yüksek 
ihracat performansı ile dikkat çeken Teksan, UL sertifikası sayesinde 
dünyanın en önemli pazarlarından biri olan ABD’deki payını artırma-
yı planlıyor.

Tüm kesintisiz güç çözümlerini İstanbul ve Kocaeli Serbest Bölge’de 
yer alan fabrikalarında yüzde 100 yerli sermaye ile üreten Teksan, 
ürünlerini 130’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. 

Şirket, dizel jeneratörlere ek olarak doğalgazlı ve biyogazlı jeneratör 
setleri, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri, mobil aydınlatma 
kulelerinin yanı sıra Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan hibrit güç sis-
temlerini Ar-Ge ekibinin yoğun çalışmaları ve titiz bir kalite kontrol 
sistemi ile geliştiriyor. 

Teksan, başta UL sertifikası olmak üzere sahip olduğu uluslararası 
kalite belgeleri ile enerji sektöründe güvenilir güç olduğunu bir kez 
daha kanıtladı.
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Aksa Jeneratör Bilim Bakanlığının Ar-Ge Merkezi 
Kapsamına Alındı

İlk jeneratörünü 1984 yılında üreterek faaliyetlerine başlayan ve 
alanında uzmanlaşıp dünyanın ilk 5 jeneratör üreticisi arasında yer 
alan Aksa Jeneratör, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge 

ve Tasarım Merkezi Programı kapsamına alınmaya hak kazandı. 

Bu programla Aksa Jeneratör’ün uluslararası düzeyde rekabetine 
katkı sağlayacak, Ar-Ge alanında yapılacak tüm yenilikçi projeleri 
bakanlık tarafından desteklenecek.

Türkiye’nin jeneratör pazarı lideri ve en büyük 200 sanayi kuruluşu 
ve ihracatçı firması arasında yer alan Aksa Jeneratör, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Programı kapsa-
mında Ar-Ge Merkezi statüsüne sahip oldu. 

Başvuru sürecinden itibaren birçok şartı yerine getiren ve başvu-
runun ardından bakanlığın gerçekleştirdiği denetimlerden başarılı 
sonuç alan Aksa Jeneratör, Ar-Ge alanında yürüteceği yenilikçi pro-
jelere bakanlık desteğiyle odaklanacak. 

Başvuru sürecinde işletmelerden; yeterli Ar-Ge veya tasarım yöne-
timi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikri haklar, proje ve 
bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması gibi 
şartlar aranan program sonucunda Ar-Ge Merkezi olmaya hak kaza-
nan şirketler, Ar-Ge indirimi, gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta prim 

desteği, damga ve gümrük vergisi istisnası ve temel bilimler desteği 
gibi avantajlara sahip oluyor. 

Bakanlık tarafından program kapsamına alınan Ar-Ge merkezleri 
belli aralıklarla denetim yapılacak olup, denetim sonrasında şirket-
lere Ar-Ge merkezi personelini yüksek lisansa teşvik etme, eğitime 
gönderme ve Ar-Ge projelerinde akademisyenle çalışma gibi ödev-
ler belirlenecek. 

Aksa Jeneratör’ün Ar-Ge Merkezi olma sürecini değerlendiren Aksa 
Jeneratör CEO’su Alper Peker şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, Çin ve 
Amerika’daki üretimimizi 160 ülkeye ihraç ederek gerek global 
sektörle güçlü bağlarımız gerekse ürün geliştirirken yenilikçi yak-
laşımımızla sektörde fark yaratıp globalde ilk 5, Türkiye’de ise lider 
konumda yer almayı başardık. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 
Programı kapsamına alınarak devlet tarafından desteklenmemiz 
bizlere doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Bu ilerlemelerle hem ken-
dimizi daha fazla geliştirme fırsatı yakalayacağız, hem de Türkiye’nin 
hedeflerine ulaşmasında şirket olarak bizim de emeğimiz olacak. Al-
mış olduğumuz bu büyük desteğin katkısıyla pek çok yeniliğe imza 
atacağımıza inanıyoruz.”
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Limak Enerji İşaret Dili İle Hizmet Verecek

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac: “İle-
tişim kuramadığımız, problemini anlayıp sıkıntısını çözemediği-
miz hiçbir kesim kalmasın istiyoruz.” 

Limak Enerji, toplumun her kesiminde fırsat eşitliği yaratmak için 
yeni projesini hayata geçiriyor. Şirket, proje kapsamında işitme ve 
konuşma engelli müşterilerine işaret dilinde hizmet sunmaya baş-
ladı. 

Enerji sektöründe müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik uygu-
lamaları ile öncü olan Limak Enerji, sektörde yine bir ilki gerçekleş-
tiriyor. Limak Enerji’nin hayata geçirdiği, “İşaret Dili Görüşme Hattı” 

Projesi ile her bir müşterinin ihtiyacına yönelik hizmet verilecek. 
Konuşma ve işitme engelli elektrik aboneleri söz konusu proje saye-
sinde işlemlerini işaret dili ile yapabilecek. 

Limak Enerji 0555 0 646 646 numaralı hattı hizmete açarak, işitme 
ve konuşma engelli müşterileri için görüntülü görüşme desteği su-
nacak. Limak Enerji bu uygulama ile tüm aboneleriyle sağlıklı bir 
iletişim kurmayı ve engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı he-
defliyor.

Limak Enerji, Uludağ Sağırlar Gençlik ve Spor Kulübü ile işbirliğine 
giderek uygulamayı hayata geçirecek. Projenin ilerleyen aşama-
larında tüm çalışanlarının İşaret Dili öğrenmesini sağlayacak olan 
Limak Enerji, bu proje ile farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Aytac; “İletişim Kurmadığımız Hiç Kimse Kalmayacak”

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Engelli bireylerin yaşamlarının kolaylaştırılması ve sosyal yaşamla-
rında herhangi bir işi tek başlarına yerine getirebilmeleri, ülkemizin 
ekonomik ve sosyal gelişimi için zorunluluklardan biri. Türkiye’de 8 
milyona yakın engelli nüfusumuz var. 

Bu bireylerimiz maalesef bazı konulara erişim ve kaliteli hizmet alma 
anlamında çeşitli sorunlar yaşayabiliyorlar. Elektrikle ilgili işlemler 
açısından baktığımızda tüm kategorilerdeki engelleri ortadan kal-
dırmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İletişim kuramadığımız, 
problemini anlayıp sıkıntısını çözemediğimiz hiçbir kesim kalmasın 
istiyoruz. 

Uzunca bir süredir aktif olan Online İşlem Merkezimiz ve e-Devlet 
üzerinden, ortopedik açıdan bedensel engele sahip olan müşteri-
lerimiz için hizmeti bir nevi ayaklarına götürüyoruz. Görme engelli 
müşterilerimiz Çağrı Merkezimiz üzerinden tüm işlemlerini gerçek-
leştirebiliyorlar. Son olarak bu ay içerisinde de ülkemizdeki yaklaşık 
2 milyon işitme ve konuşma engelli vatandaşımız için WhatsApp 
üzerinden görüntülü görüşme hattımızı devreye aldık. 0555 0 646 
646 numaralı hattımız arandığında İşaret Dili ile hizmet veren tem-
silcimiz, müşterilerimizin tüm sorularını yanıtlıyor ve taleplerini ye-
rine getiriyor.

Bu yeni iletişim kanalımız ile engelli bireylerimizin yaşamlarının ko-
laylaştırılmasına, sosyal hayattaki işlemlerini başkalarının yardımı-
na ihtiyaç duymadan kendi kendilerine halledebilmelerine önemli 
bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz.”



96

haber

www.sektorumdergisi.com         Ocak  January  2019

Prysmian Kablo’ya Yabancı Ana Ortak Desteği 

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında-
ki lideri Prysmian Group, 2018 yılında yaşanan makro ekonomik 
gelişmeleri dikkate alarak, sahip olduğu isim hakları ve sağlamış 

olduğu hizmetlere ilişkin alacaklarından vazgeçerek, Türk Prysmian 
Kablo’yu finansal anlamda desteklediğini bir kez daha kanıtladı.

50 ülkede faaliyet gösteren 112 fabrikası ile enerji ve telekomüni-
kasyon kabloları endüstrisinin dünya lideri Prysmian Group’un Tür-
kiye operasyonu olan Türk Prysmian Kablo, kablo sektörüne getirdiği 
kalite ve öncü yeniliklerle günden güne gelişerek büyümeye devam 
ediyor. Prysmian Group isim hakkı ve sahip olduğu know-how ile, 
Türk Prysmian Kablo’ya kurulduğu ilk günden bu yana, ticari anlam-
da büyük katkı sağlıyor. 

2018 yılında ülkemizde yaşanan makroekonomik gelişmeleri dikkate 
alan Prysmian Group, finansal anlamda da Türk Prysmian Kablo’nun 

arkasında olduğunu ve desteklediğini gözler önüne serdi. Prysmian 
Group’un, bu kapsamda, sahip olduğu isim hakları ve sağladığı hiz-
metlerle ilgili alacaklarından vazgeçmesiyle birlikte, Türk Prysmian 
Kablo mali gücü yüksek bir grubun iştiraki olmanın avantajını tüm 
menfaat sahipleri ile paylaşmaktan gurur duyuyor.  

TCMB Faiz Oranları Belirleyici Olacak

Geçtiğimiz Ağustos ayında döviz kurlarında yaşanan yüksek volati-
lite ile başlayan olumsuz makro ekonomik gelişmeler neticesinde, 
faiz oranlarında %40’a varan ve forward sözleşme maliyetlerinde 
%35-37’yi bulan artışlar dolayısıyla, döviz bazlı hammadde ve 
operasyonel giderlerinden ötürü Türk Prysmian Kablo’nun sermaye 
ihtiyacı ortaya çıkmıştı. 
Prysmian Group, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tara-
fından belirlenen faiz oranlarını objektif bir veri olarak kabul etti 
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ve iştirakini desteklemek amacıyla, Türk Prysmian Kablo’ya kolaylık 
sağlamak üzere harekete geçti. Bu doğrultuda, faiz oranlarının 2018 
yılı için yıllık, 2019 yılı için çeyrek bazlı ortalamasının yüzde 15 veya 
yüzde 15’in üzerinde olması durumunda, Prysmian Group lisans ve 
hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklarından 2018 yılı için 
tamamen, 2019 yılında ise çeyrek bazlı değerlendirmeler yapılmak 
suretiyle vazgeçmeye karar verdi. 

Prysmian Group’un aldığı finansal destek kararı ile ilgili Türk Prysmi-
an Kablo CFO’su Ercan Gökdağ şunları söyledi; ‘‘Bu karar, Şirketimizin 
2018 mali yılı sonuçlarına olumlu etki edecektir. Son çeyrek sonuçla-
rı henüz belirlenmemiş olduğundan, 2018 yılına ilişkin olumlu etki-
nin toplamını ortaya koyan bir rakam paylaşamıyoruz. 

Ancak 30 Eylül 2018 mali sonuçları dikkate alındığında, bu kararın 9 
aylık vergi öncesi net kar üzerindeki olumlu etkisi 21.289.335 TL ola-
rak hesaplanıyor. Dünya lideri ana ortağımızın isim hakkı ve know-

how gücünün yanı sıra, finansal pozisyonumuzu bu şekilde destek-
lemesi bizler ve yatırımcılarımız için son derece değerli. Prysmian 
Group’un yarattığı sinerjinin olumlu etkisini, bir kez daha görmekten 
büyük mutluluk duyuyoruz.” 

‘‘Prysmian Group Gücümüze Güç Katıyor”

Prysmian Kablo CEO’su Erkan Aydoğdu ise konuyla ilgili olarak; 
‘‘Dünya kablo sektörü lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu 
ve Türk kablo sektörünün öncüsü Türk Prysmian Kablo olarak bizim 
hedefimiz, her daim, gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ve kazandığı-
mızın başarıların üzerine yenilerini eklemek, yeniliklere ayak uydur-
mak ve kendimizi geliştirmek oldu. 

Biz bu bakış açısı ile çalışmalarımızı sürdürürken, Prysmian Group’tan 
aldığımız bu destek ile gücümüze güç katmış olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde, Prysmian Group’dan aldığımız 
desteğin de gücüyle “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” sloganımız 
doğrultusunda, her zaman olduğu gibi ülkemiz için çalışmaya ve 
üretmeye devam edeceğiz’’ dedi.

www.sektorumdergisi.com          Ocak  January  2019
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Nissan Leaf Elektriğini Binalarla Paylaşacak

Nissan, bataryaların enerjiyi depolama ve paylaşma özelliği-
ni kullanmanın yeni ve kullanışlı yollarını sunarak elektrikli 
araçları müşteriler için çok daha faydalı hale getirecek. Nissan 

Energy adı verilen plan kapsamında, Nissan elektrikli araç sahiple-
ri, bataryalarını şarj etmek, evlerine ve işletmelerine enerji vermek 
veya enerjiyi tekrar elektrik şebekelerine beslemek üzere otomobil-

lerini kolaylıkla enerji sistemlerine bağlayabilecek. Nissan ayrıca, 
elektrikli otomobil bataryalarının yeniden kullanımı için de yeni 
yollar geliştiriyor.

Nissan, dünyanın en çok satan elektrikli otomobili olan Nissan Leaf 
başta olmak üzere elektrikli araç serisinin etrafında bir “ekosistem” 
oluşturmayı hedefleyen programlara ABD, Japonya ve Avrupa’da 
başladı. Nissan Energy, tüm bu girişimleri Nissan Akıllı Mobilite stra-
tejisinin bir parçası olarak bir araya getiriyor.

Nissan Energy adı verilen plan kapsamında, Nissan elektrikli araç 
sahipleri, bataryalarını şarj etmek, evlerine ve işletmelerine enerji 
vermek veya enerjiyi tekrar elektrik şebekelerine beslemek üzere 
otomobillerini kolaylıkla enerji sistemlerine bağlayabilecek. 

Nissan Energy, Nissan Enerji Sağlama, Nissan Enerji Paylaşımı ve 
Nissan Enerji Depolama adı verilen bu üç önemli girişim aracılığıy-
la araçların enerji sistemlerine bağlanmasıyla ilgili yeni standartlar 
belirleyecek.

Nissan Energy girişimleri, Nissan’ın Kuzey Amerika’daki genel mer-
kezi dahil olmak üzere çeşitli lokasyonlarda başladı. Bu kapsamda 
ABD’nin Tenessee eyaletinde bulunan Franklin şehrinde, Nissan 
Kuzey Amerika, önemli maliyet tasarrufları öngörülerek, elektrik 
talebinin yoğun olduğu saatlerde genel merkez tesislerine enerji 
sağlama konusunda yardımcı olmak üzere Leaf araçlarının kullanımı 

ile ilgili pilot çalışma yapıyor.  Nissan ayrıca, Almanya’nın Hagen şeh-
rinde teknoloji şirketi The Mobility House, enerji tedarikçisi ENERVIE 
ve iletim sistemi operatörü Amprion’un yer aldığı yenilikçi bir pilot 
projede Leaf araçları, Almanya elektrik şebekesi için bir rezerv olarak 
kullanılacak. 

Japonya’da ise Nissan, elektrikli araçların enerji yönetimine yardımcı 
olması fırsatlarını teyit etmek ve desteklemek üzere araçtan şebe-
keye ve sanal enerji santrali sistemlerinin saha testlerini gerçekleş-
tirerek elektrik ve telekom şirketleriyle ortak çalışmalar yürütüyor.

Nissan Enerji Sağlama girişimi, müşterilerin evde, yolda ve gide-
cekleri yerde ihtiyaç duyduğu ağa bağlı şarj çözümlerini sağlıyor. 
Elektrikli araç sahipleri, elektrikli araçlarını en rahat zamanda şarj 
etmek istiyor ve şarj işlemlerinin büyük bir çoğunluğu evde yapılı-
yor. Nissan’ın müşterilere yardım etme çabaları arasında, bulunduğu 
pazara bağlı olarak elektrik prizleri veya elektrik panoları gibi şarj 
ekipmanlarının Nissan elektrikli araçlarına güvenli bir şekilde bağ-
lanmasına yönelik çözümler de içeriyor. 
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Şarj noktalarını bulmak ve Nissan Energy Supply’ın hayata geçiril-
mesini sağlayan ağa bağlanmak, revize edilmiş Leaf navigasyon 
sistemi ve kolaylıkla erişilebilen NissanConnect uygulamasıyla 
mümkün kılınıyor. Bu uygulama ile kullanıcılar, 22 binden fazla hızlı 
şarj noktası ile dünyanın en büyüklerinden bir tanesi olan ve hızla 
büyüyen CHAdeMO şarj ağına kolaylıkla erişebiliyor. 

Leaf Enerji Giderlerini Düşürecek

Nissan Enerji Paylaşımı girişimde ise, enerji entegrasyonu potansi-
yelinden faydalanmak üzere iş ortaklarıyla çalışmalar yürütülüyor. 
Elektrikli otomobil bataryaları, sadece araca enerji sağlamaktan 

çok daha fazlasını yapabiliyor ve mobil enerji depolama cihazları 
olarak da kullanılabiliyorlar. Şu anda yollarda olan Nissan araçları, 
10 GWh’nin üzerinde ortak depolama potansiyeline sahip. Nissan 
Energy Share’in sahip olduğu özellikler, yüksek kapasiteli batarya 
gücünü ağa bağlı bir ev veya bina ile paylaşma imkanı sağlayarak 
araçları toplumun altyapısına bağlıyor. Ayrıca, aracın gücünü şe-
bekeye göndererek ve verimli enerji yönetimine katkıda bulunarak 
otomobillerin, sanal enerji santralleri gibi yerel enerji şebekesine 
bağlanmasını sağlıyor. Bu özellikler sayesinde müşteriler, mobilite-
den ödün vermeden yedek batarya kapasitesini paylaşabilecek.

V2H’yi kullanan Nissan elektrikli araç sahipleri, para veya elektrik 
faturalarından tasarruf etmek ya da elektrik kesintileri veya acil du-
rumlar sırasında bir yedek güç olarak otomobillerini kullanabilecek. 
Bu, imkan olduğunda veya elektrik daha ucuz olduğunda yenilene-
bilir enerji kullanımına fırsat sağlıyor.

Nissan, yürüttüğü çalışmalar ile “Araçtan binaya” (V2B) ve “Araçtan 
şebekeye” (V2G) programlarını da yürütüyor. V2H’ye benzer olarak 
V2B, binalar ve işletmeler için enerji depolamak üzere elektrikli araç 
bataryalarını kullanırken, V2G kapsamında Avrupa’da gerçekleşti-
rilen testlerde Nissan otomobilleri, enerji şebekelerinin dengelen-
mesine ve yenilenebilir enerjinin sürece dahil edilmesine yardımcı 
olarak elektrik şebekesine yönelik birden fazla hizmet sunuyor. İş 

ortaklarıyla birlikte çalışmalar yürüten Nissan, müşterinin mobili-
te ihtiyaçlarını ya da araçların sağlığını etkilemeden müşterilerin, 
kullanımda olmadıkları zaman enerji paylaşarak ek bir kazanç elde 
etmesini sağlayan yöntemler geliştiriyor.

Nissan Enerji Depolama İle Elektrikli Aracın Bataryasına Bir 
“İkinci Yaşam” 

Nissan elektrikli aracın bataryasının ömrü, otomobile enerji sağla-
dıktan sonra sona ermiyor. Batarya, elektrikli forkliftlere ve jenera-
törlere enerji vermekten bir spor sahasına enerji sağlamaya kadar 
farklı kullanımlar için geri dönüştürülerek yeniden kullanıma soku-

labiliyor. Elektrikli otomobile geçen müşteri sayısı arttıkça, araç sa-
hipleri araçlarını yenisiyle değiştirdiğinden kullanılmış lityum-iyon 
bataryaların sayısında önemli bir artış olması bekleniyor.

Bu doğrultuda Nissan, Japonya’da elektrikli araçların lityum-iyon 
bataryalarını yeni kullanımlara hazır hale getiren 4R Energy Corp.’u 
kurmak üzere 2010 yılında Sumitomo Corp. ile güçlerini birleştirdi. 
İlk 4R Energy fabrikası, kapılarını Mart 2018’de açarken, Nissan, 4R 
Energy Corp.’un bataryaların yeniden oluşturulması kabiliyetleri 
aracılığıyla, diğer kullanımların yanı sıra EV uygulamalarına yönelik 
bataryaları yeniden kullanabildi, enerji depolayabildi ve ağır ekip-
manlara enerji sağlayabildi.

Avrupa’da ise Nissan, gelişmiş ev enerjisi çözümünün bir parçası 
olarak elektrikli araç bataryalarını yeniden kullanırken, Birleşik 
Krallık’ta enerji deposunu gelişmiş solar panellerle birleştirdi. Nis-
san, Hollanda’daki Johan Cruyff Arena’da Avrupa’nın en büyük enerji 
depolama sisteminin açılışını Haziran ayında yaptı ve 148 adet Leaf 
bataryası ile enerji sağlanan sistem, ana elektrik şebekesinden ba-
ğımsız olarak çalışıyor.

Nissan Brezilya ve Santa Catarina Federal Üniversitesi ise kullanılmış 
ev bataryaları konusunda çözümleri ve geleceğin uygulamalarını 
test etmek üzere bir niyet anlaşması imzaladı.
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TAİDER Denizli’li Aile Şirketleri ile Buluştu
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Aile şirketlerini geleceğe taşıyabilmek için kurucu ve gelecek ne-
sillerin ahengi önemli. DEGİAD Başkanı Hakan URHAN’ın açılış 
konuşması ile başlayan toplantıda, Lila Kağıt Yönetim Kurulu 

Üyesi ve TAİDER Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ ileTETA Teknik Tarım Yönetim 

Kurulu Üyesi Sumer TÖMEK BAYINDIR Funika Tekstil Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı, TAİDER ve DEGİAD üyesi Civan SÖZKESEN modera-
törlüğünde katılımcılara aileşirketlerinin doğasında var olan sürdü-
rülebilirlik kavramının önemi aktarıldı.  

Kurumsal yönetim ilkelerine bağlı sürdürülebilir ve güçlü aile şir-
ketleri ekonomimizin altın anahtarıdır. Açılış konuşmasında sadece 
belli bir dönem için değil, kalıcı başarıya ulaşmış aile şirketlerininö-
nemine değinen DEGİAD Başkanı Hakan URHAN “Belirli bir dönem 
veya geçici birdönem için başarıdan ziyade, kalıcı ve devamlılığı 
olan, sürdürülebilir başarıya ulaşmış şirketleri başarılı olarak kabul 
etmemiz en doğrusu olacak.

Yoksa belirli bir dönem için başarıya ulaşmış, ancak sonrasında his-
sedarlarveya aile üyeleri arasındaki çatışmalardan kaynaklı bölün-
meler, küçülmeler ve sonrasında faaliyetlerine son verme aşamasına 
giden çok şirket görüyoruz” dedi. 

Denizli’deki aile şirketlerinde aile veşirket ilişkileri ve çatışma yöne-
timi konusunda henüz yeteri kadar bilincin oluşmadığını gözlemle-
diğini belirten URHAN “Halefiyet planı, aile anayasası, hissedarlık 
sözleşmeleri gibi hayati öneme sahip konularda oluşturulacak pren-

siplerin yazılı hale getirilmesi konusu üzerinde önümüzdeki dönem-
de farkındalığın artırılması gerekmekte. Bunun yanı sıra finansal 
yapı ve iç kontroller, denetleme ve raporlamalarının yeteri seviyede 
olmaması aile şirketlerimiz için büyük bir dezavantaj oluşturuyor. Biz 
de iki sektörde faaliyet gösteren bir aile olarak bu kurumsallaşma 
sürecinin içerisindeyiz.

Profesyonel yardım almak suretiyle şirketimizdeki bu tip olumsuz-
lukları bertaraf etme yolunda günden güne yol alıyoruz. Bu konuyu 
şirketlerimize veailemize yapacağımız en önemli yatırımlardan biri 
olarak görüyoruz” dedi.

Aileşirketlerinde Kurucu Ve Gelecek Nesillerin Ahengi O 
Şirketi Geleceğe Taşıyor

Şirket ortakları ve üst düzey yöneticiler arasında yapılan araştırma-
larda şirketler için en büyük riskin yanlış yatırım, hatalı muhasebe 
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(Soldan Sağa) Hakan URHAN,  Aydın ÖĞÜCÜ
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kayıtları, yetersiz finans yönetimi olduğu belirtilmişken, gerçek 
hayatta asıl riskin  yüzde 80 oranında aile içi ilişkilerden kaynaklan-
dığının altını çizen TAİDER Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ “Aile şirketlerinde 
son yıllarda yaşanan sorunların tüm dünya ve ülkemiz ekonomisine 
maliyeti yıllık yaklaşık 300 milyardolar civarında. 

Türkiye gibi kaynakları sınırlı olan bir ülkede bu denli büyükkayıp-
ların aile içi çatışmalardan kaynaklanması çok yanlış” dedi. Tüm bu 
iletişim ve değişim sorunlarının aşılmasında yönetim kurullarındaki 

bağımsız üyelere önemli görevler düştüğünü söyleyen ÖĞÜCÜ “Ba-
ğımsız yönetim kurulu üyelerinin asli görevlerinin yanı sıra gelecek 
nesillere yol göstermelerini, kişisel hedef belirlemelerine destek ol-
malarını ve mentorluk görevi üstlenmelerini önemsiyoruz. Uzman-
laşmış profesyonel iş tecrübeleri ile geleceknesilleri motive etmek 
ve deneyim kazanmalarını sağlamak konusunda aile dışından olan 
yönetim kurulu üyelerini bünyenize katmanızı öneririm” dedi.

Çevreye,Çalışanına, Topluma ve Gelecek Nesillere Yatırım 
Yapan Şirketler Daha Karlı

Son yıllarda yapılan araştırmalarda tüketicilerin bir ürün satın 
alırken, ürünün hangi koşullarda hazırlandığı, doğaya ve çevreye-
uyumu, üreticinin çalışanlarına ve sosyal sorumluluk projelerine 
katkıları gibipek çok veriyi analiz ederek seçim yaptığını hatırlatan 
TETA Teknik Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Sumer TÖMEKBAYINDIR 
“Sürdürülebilirlik kavramı gerek şirketler gerekse toplumlar için çok 
önemsenmesi gereken birkonu. 

Bugün hala karlı faaliyetler gerçekleştiren firmaların, sürdürebilirlik 
konusunu göz ardı etmeleri durumunda gelecek yıllarda bu karlılık-
larını sürdüremeyecekleri görülüyor. Ayrıca yeni girişimcilik (star-
tup) veteknolojinin etkisini aile şirketlerinin çok iyi değerlendirmesi 
gerekiyor. Yılların bilgi birikimi ve deneyimi ile teknolojiyi birleştiren 
en başarılıyeni girişimlerin aile şirketlerinden çıkabileceğini düşü-

nüyorum” dedi. TAİDER Aile İşletmeleri Derneği olarak 2017 yılından 
bu yana Türkiye’de iş dünyasına sürdürülebilirlik konusunda liderlik 
etme hedefiyle yürütülen Kuzey Yıldızı; Aile Şirketlerinde Sürdürüle-
bilirlik Projesi hakkında da bilgi veren BAYINDIR “Kurumsal sürdürü-
lebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan aile 
işletmelerinin teşvik edilmesini için projenin dört bileşeninden bir 
olan Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri’ ile çalışanlar, çevre, top-
lum ve gelecek nesiller açısından fark yaratarak ülke ekonomisine 
değer katan aile işletmeleri ödüllendiriliyoruz.

Ödüle başvurmak için TAİDER üyesi olmak gerekmiyor. Hisselerinin 
en az yüzde 50’sinin ailenin kontrolünde bulunan, bir üretim faali-
yeti olan ve halka açık olmayan tüm Denizlili işletmeleri, kendilerini 
ölçümleyebilmek ve geliştirebilmek için bu sürece davet ediyoruz” 
dedi. 

Aile İşletmesinin Halihazırda İşliyorolması, Gelecek Nesil 
Üyeleri İçin Bir Avantaj Değil

Oturumun moderatörlüğünü üstlenen TAİDER ve DEGİAD üyesi Civan 
SÖZKESEN ise sürdürülebilirlik konusunda gelecek nesillere görev 
düştüğünü belirterek “Gelecek nesil üyesi olarak bizler, bir gün işleri 
devralacak olmanın farkındalığı ile kendimizi geliştirmeliyiz. 

Bir yandan aile değerlerini koruyarak, diğer yandan da şirketi daha 
da ileriye taşıyacak girişimlerde bulunacak cesareti ve birikimi sağ-
layacak tecrübeler edinmeliyiz” dedi. 

Funika’nın kuruculideri Nuri SÖZKESEN’in 2009 yılındaki ani kaybı 
sonrasında kurumsallaşmanın dasağladığı tecrübe ve avantajla şir-
ketin büyümesini sağladıklarını aktaranSÖZKESEN “O dönemde aile 
üyeleri arasındaki iletişim ve şeffaflık çok önemliydi.

2010 yılında çalışma masalarımızı aynı odaya taşıyarak, iletişimi ar-
tırmayıbaşardık. Hala da aynı odada çalışıyoruz” dedi. 

Aydın ÖĞÜCÜ, Sumer TÖMEK BAYINDIR, Civan SÖZKESEN
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Piyasalarda Normalleşme Görüyoruz

Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer: 
’Piyasalarda bir normalleşme görüyoruz. Bu normalleşme süre-
cini biz ekim ayından itibaren hissetmeye başladık’ Türkiye’nin 

dijital dönüşümün en hızlı yaşanan yerlerden biri olacağına inanı-

yoruz Schneider Electric, Türkiye’yi önemli üretim üstlerinden birisi 
olarak görüyordu, görüyor ve görmeye devam edecek’ dedi.

Dünyada kendisini enerji yönetimi ve otomasyon uzmanı olarak ko-
numlandıran şirketin dünya genelinde 144 bin, Türkiye’de 3 fabrika-
da bin 800’den fazla çalışanı bulunduğunu aktaran Tuncer, şirketin 
27 milyar avro ciroya sahip olduğunu ve cironun yaklaşık yüzde 5’ini 
Ar-Ge’ye yatırdığını dile getirdi. 

Son 20 yılda bir çok teknolojik gelişmeler yaşandığına dikkati çeken 

Tuncer, “Hayatımızın içinde yer alan bir çok alanda ciddi değişimler 
yaşandı. Ama bu değişim bazı alanlarda yaşanmadı. Bunlardan bir 
tanesi de enerji ve elektrik alanı. Schneider Electric kendini bu ener-
jideki dönüşümün merkezine koyup dijitalleşmeyle bunu birleştirip 

çevresinde dönüşümün liderlerinden birisi olmayı hedeflemiş bir şir-
ket” ifadelerini kullandı.  Türkiye’de anahtar, priz, trafo, orta gerilim 
panoları ve bir kısım ekipman üretimi yaptıklarını ve Türkiye’de net 
ihracatçı firma konumunda bulunduklarını dile getiren Tuncer, “As-
lında biz toplam net pozisyonumuz dikkate alındığında Türkiye’de 
net ihracatçıyız. 2017 verilerine göre Schneider Electric Türkiye en 
çok ihracat yapan ilk 100 firma arasında diyebiliriz, sektörde ise 7. 
sırada 80 den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz” şeklinde konuştu. 

elektrik
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 Schneider Electric Türkiye ve 
Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer
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”Global Organizasyonlarda İyi Örnek Olarak Gösteriliyoruz” 

Tuncer, firmanın Türkiye’deki faaliyetlerinin ve projelerinin küresel 
ölçekte örnek gösterildiğini belirterek, şunları söyledi: 

“Bugün bizim Mersin Şehir Hastanesi’nde yaptığımız çözüm Schne-
ider Electric’in bir çok global organizasyonunda iyi örnek olarak 
gösteriliyor. Bir dergi tarafından Ortadoğu ve Doğu Avrupa’daki en 
iyi kamu-özel hastanesi projesi ilan edildi. Schneider Electric olarak, 

işletmelerin güvenliğini, güvenilirliğini, verimliliğini, sürdürüle-
bilirliğini ve bağlanabilirliğini artırmaya odaklanıyoruz. Bunu, her 
seviyede yenilikçi olmamızı sağlayan tek, açık mimariye sahip IoT 
özellikli sistemimiz EcoStruxure ile yapıyoruz. 

Bağlantılı ürünlerle birlikte, firmalar için kontrol ve izleme çözüm-
leri, analizler ve servisler sağlıyoruz. Schneider Electric Yönetim 
Kurulu Başkanı ve CEO’su Jean-Pascal Tricoire yatırımcılara yaptığı 
sunumlarda bizim Türkiye’de İDO’nun iskelelerine yaptığımız enerji 
izleme sistemlerini örnek gösterdi. -”Dijital dönüşüm konusunda 
Türkiye’nin adaptasyon gücü yüksek” 

Türkiye’nin dijital dönüşümü yakalayıp yakalamadığı konusuna de-
ğinen Tuncer, “Burada 2 şeyi ayırt etmek lazım. Dijital dönüşümü 
kullanmak ve dönüşümü oluşturmak. Dijital dönüşümü oluşturmak 
konusunda küçük örneklerle, girişimci ruhuyla yapılan şeyler var 
ama o büyük dijital dönüşüm beklenen seviyede değil.” değerlen-
dirmesinde bulundu. 

Tuncer, dijital dönüşüm konusunda Türkiye’nin adaptasyon gücünün 
daha önceki örneklerde olduğu gibi yüksek olduğunu ve Türkiye’nin 
bu dönüşümün en hızlı yaşanan yerlerden biri olacağına inandıkla-
rını kaydetti. 

”Kendi Değerlerimizle Ticareti Açık Tutmaya Çalıştık” 

Bora Tuncer, Türkiye ekonomisinde ve piyasalarda yaşanan son geliş-
melerin yansımalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. 

Döviz kurundaki dalgalanmanın zirve yaptığı dönemde kısa süreli 
bir duraksama yaşadıklarını ancak ardından toparlanarak ticaret 
kanallarını açık tuttuklarını anlatan Tuncer, “Kurdaki artışların, de-

pomuzda zaten tedarik edilmiş mallara fiyat yansımasını yapmadan 
daha sonradan bir şekilde ithal edeceğimiz malzemelere olan yansı-
malarını yönetecek şekilde bir kısım zamlar da yaptık aynı zamanda. 
Sonra kur geri gelince fiyatları indirdik. Biz kendi değerlerimizle tica-
reti açık tutmaya çalıştık, hiç kapatmadık” ifadelerini kullandı. 
Diğer taraftan piyasada ağustos ayının ikinci yarısında ve eylül 
ayında bu belirsizliğin neden olduğu bir yavaşlama yaşandığını be-
lirten Tuncer, “Ama diğer taraftan da hayatın devam ediyor olması, 

endüstriyel tesislerin bir şekilde üretim yapıyor olması, ihracatçıların 
keza bu rekabet avantajları sebebiyle biraz hareketlenmiş olması ve 
bütün bunların getirdiği bir talep birikmesi de oldu” dedi. 

Tuncer, son dönemde yaşanan gelişmelere işaret ederek, “1 aydır 
daha zorlanarak, daha çok çalışarak diyelim ama normal ticaret 
hacimlerine doğru gidiyoruz. Bir normalleşme görüyoruz. Bu nor-
malleşme sürecini biz ekim ayından itibaren hissetmeye başladık” 
ifadelerini kullandı. 

”Sağlık Sektöründe Hayat Standardına Katkı Sağlayacak Bir 
Dönüşüm Var” 

Türkiye’de ekim ayında düzenlenen “Innovation Summit Istanbul” 
isimli inovasyon zirvesine Schneider Electric’in önemli 3 isminin ka-
tıldığına dikkati çeken Tuncer, şunları söyledi: 

“Schneider Electric’in en tepe 10 isminden 3’ü buradaydı. Bu in-
sanların hepsi ülkede potansiyel oldukları için zaten kalkıp oradan 
geldiler. Buradan giderken de hepsi geldiklerine göre oldukça daha 
fazla pozitif algılarla gittiler.

Schneider Electric, Türkiye’yi önemli üretim üstlerinden birisi olarak 
görüyordu, görüyor ve görmeye devam edecek. Bu da benim Bora 
Tuncer olarak yorumum değil, farklı ve üst seviyedeki insanların 
bana söylediklerini aktarıyorum size.” 

Tuncer ayrıca Türkiye’de sağlıkta çok ciddi bir dönüşüm yaşandığını 
belirterek, “Biz de buradaki rolümüzü almaya çalışıyoruz. Sağlık sek-
töründe insanların hayat standartlarına önemli bir katkı sağlayacak 
bir dönüşüm var. Şehir hastaneleri bu işin bir bölümü aslında” şek-
linde sözlerini tamamladı. 
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EÜ’de “Nesnelerin İnterneti ve Çevre İçin Sunduğu 
Çözümler” Semineri

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merke-
zi tarafından düzenlenen “Perşembe Seminerleri” kapsamında 
“Nesnelerin İnterneti ve Çevre İçin Sunduğu Çözümler” konulu 

seminer gerçekleştirildi.

EÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Nuri Azbar’ın danışmanlığında yapılan seminerde 
Şahin;nesnelerin interneti ve tarihçesinden bahsederek, çevre kirli-
liği için enformasyon sağlayan çevresel sürdürebilirlik kapsamında 
yapılan projeler ile ilgili bilgiler verdi. 

Ekolojik dengenin korunmasında da katkıda bulunan projelerin 
önemini vurgulayan Şahin, doğal kaynakların sınırlı olduğunu ve bu 
kaynakların telafisinin çok zor olduğunu, bu yüzden verimliliğin ön 
plana çıkması gerektiğine değindi.

Nesnelerin interneti ve çevre için sunduğu çözümler konusundaki 
araştırmalarını aktaran Nazım Şahin, “Dünyanın enerjisinin yüzde 
40’ı binalarda kullanılmaktadır, kullanım ömrü boyunca bina mali-
yetlerinin yüzde 75’ini bakım ve işletme harcamaları oluşturmaktadır. 

Binaların enerji ve su tüketimleri bakım ihtiyaçları akıllı binalar 
aracılığıyla izlenebilir. Akıllı binalar sayesinde binanın sıklıkla ve 
nadiren kullanılan bölümlerine göre kaynak yönetimi ve planlaması 
yapılabilmektedir” diye konuştu. 

Akıllı şehirler kapsamında trafik yönetimi, akıllı binalar, akıllı ışık-
landırma projeleri hakkında bilgi veren Şahin bu projelerin gerçek-
leştirilmesiyle enerji tüketiminde tasarruf sağlanacağını söyledi. 
Şahin, “Şehirlerde akıllı ışıklandırmanın uygulanmasıyla verimlilik 
artmaktadır. UN-Habitat’ a göre şehirler dünya enerjisinin yüzde 
75’ini tüketmekte, sera gazı salınımlarındaki payının ise yüzde 50-
60 olduğu tahmin ediliyor. 

Şehir ışıklandırılmasının gün ışığına ve bölgenin kullanım yoğunlu-
ğuna bağlı olarak planlanmasını sağlayan sistemler, ışıklandırmada 
tasarruflu ve uzun ömürlü LED cihazlar kullanmakta. Akıllı ışıklan-
dırma ile planlama ve kullanılan ürünler sayesinde elektrik tüketimi 
optimize edilmeye çalışılmaktadır” dedi.
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Akıllı Aydınlatmalar Tasarruf Sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Akıllı Kent Projesi’ kapsamın-
da Yavuz Özcan ve Serdengeçti parklarında akıllı aydınlatma 
sistemi devreye girdi. Pilot bölge olarak seçilen parklarda gün 

ışığının aydınlık seviyesine göre kendi ışığını arttırıp azaltan sokak 
aydınlatmaları yer alıyor.

Şehrin enerji tüketimine ciddi katkı sağlayacak akıllı aydınlatma siste-
mi, Akıllı Kent Projesi’nin önemli bir ayağını oluşturuyor. 

Proje kapsamında akıllı aydınlatma için Yavuz Özcan ve Serdengeçti 
parkları pilot bölge olarak belirlendi. 

Parklarda gün ışığının aydınlık seviyesine göre kendi ışığını artırıp 
azaltan sokak lambaları yer alıyor. Hareketlere duyarlı aydınlatmalar 
vatandaş yaklaştığında ışığını artırıyor, uzaklaştığında azaltıyor. 

Sistemle Antalya’da yaygınlaştırılarak, uzaktan yönetilebilen ve ışığın 
seviyesinin ayarlanabildiği sistem ile şehir aydınlatmalarında yüzde 
40 oranında tasarruf sağlanacak.

Uzaktan Yönetilebilecek

Akıllı Aydınlatma Sistemleri, sağladığı enerji tasarrufuyla çevreyi de 
koruyarak kaynakların daha verimli kullanılmasının önünü açıyor. 
Günlerce yanmayan ve arızasının giderilmesi için fark edilmeyi 
bekleyen sokak lambalarının yerini uzaktan arıza tespitinin yapılabil-

diği yeni akıllı sistem alıyor.  Arızalı lambaların konumlarının merkez-
den izlenmesi, saat bazlı lambaları açma, kapama, kısma, lambaların 
kalan ömrünün takibi, gün ışığı bazlı açma, kapama, kısma, hareket 
algılayıcısı ile akıllı aydınlatma sisteminin fonksiyonları arasında yer 
alacak.

Akıllı Şehir Uygulamaları Yaygınlaşacak

Akıllı şehir konsepti kapsamında; Akıllı Yönetim (Mubim - Muhtar 
Bilgi Sistemi) Akıllı Sağlık (Panik Butonu ve Kronik Hasta Takibi, Sesli 
Adımlar) Akıllı Trafik (Ulaşım Master Planı, Akıllı Adaptif Kavşak) Akıllı 
Güvenlik (KGYS) Akıllı Çevre (Akıllı Sulama, Gürültü Ölçümü, Entegre 
Çöp Dönüşüm Tesisleri Elektrikli Araçlar), Akıllı Enerji (Akıllı Aydınlat-
ma, Güneş enerji tarlaları), Kentsel Dönüşüm alanları bulunuyor.
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RGB Işıklandırma Sistemli SSD: 
HyperX Fury RGB

Evet, artık SSD’lerde de aydınlatma sistemleri var. Peki bu ne ka-
dar gerekli, ışık sistemi çalışırken diski ısındırır mı, PC kozmetiği-
ne nasıl bir katkısı olur, şimdi bu sorulara cevaplar verelim.

İlk etapta cihazın tasarımından söz etmemiz gerekiyor. 2.5 inch’lik 
HyperX Fury RGB SSD, 165 gram ağırlığında ve 9.5mm kalınlıkta. 
Yani pek de hafif ve ince olduğunu söyleyemeyiz. Tabi burada ışık-
landırma sistemi ve bu sistem çalışırken cihazın aşırı ısınmasını 

engellemek üzere tasarlanan soğutma sisteminin de payı var. Eli-
mizdeki ürünün 240 GB’lık kapasitesi bulunurken, piyasada daha 
yüksek depolama kapasitesine sahip Fury RGB’leri de bulabileceği-
nizi ekleyelim.

Bu Ürünü İstiyorsanız, Sergileme İmkanınız da Olmalı

Evet, bu SSD’yi almayı düşünüyorsanız, şeffaf bir PC kasanız olma-
lı ya da standartlardan uzak, açık bir PC sisteminiz olmalı. Zira bu 
ürünü diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, RGB aydınlatma sis-
temine sahip oluşu. Dolayısıyla kapalı bir kasada kullanırsanız size 
bir faydası olmayacaktır.

Şeffaf bir kasada kullandığınızda ise, RGB aydınlatma özelliği bulu-
nan anakart, RAM’ler, ekran kartı ve soğutma sistemlerinizle birlikte 
oldukça uyumlu bir tablo ortaya çıkıyor ve tabi ki görsellik de etkile-
yici oluyor. HyperX, bu SSD’deki aydınlatma sisteminin renkleri üze-
rine düzenlemeler yapmanız için PC’nizde var olan RGB’li donanım-
ların yazılımlarından yararlanabilme imkanı sunuyor. Örneğin Asus, 
Gigabyte ya da MSI’ın RGB’li bir ürününe sahipseniz, onların yazılım-
larını kullanarak bu SSD’nin de renk profilini ayarlayabiliyorsunuz. 
Bu arada, kutudan RGB aydınlatma için gerekli güç bağlantısını yap-

mak adına bir kablo da çıkıyor. Güncel bir gaming anakartınız varsa 
sorun yaşamıyorsunuz.

Peki Çok Isınıyor mu Diye Soracak Olursanız

Performanslı çalışmayı etkileyecek bir ısı değerine ulaşmadığını söy-
lememiz gerekiyor. Üzerindeki LED ışıklar sebebiyle normal SSD’lere 
kıyasla biraz daha ısınması normal düşünülebilir. 

Öte yandan, cihazın üzerindeki soğutma sistemi de uzun süreli kul-
lanımlarda aşırı ısınmayı engelleyen en önemli etken. HyperX Fury 
RGB SSD, 60 derece civarlarında bir ısı değerine sahip.

Biraz Da Performanstan Söz Edelim Derseniz

Saniyede 550MB’a kadar okuyan ve 480MB’a kadar yazma kabiliyeti 
bulunan SSD, normal sabit disklere kıyasla 10 kata kadar daha per-
formanslı çalışıyor. Tabi işin içine 3D NAND teknolojisi de var. Böylece 
yüksek performansın yanında verimli çalışma ve dayanıklılık gibi 
unsurlar da ön plana çıkıyor.

Toparlamak Gerekirse

2.5 inch’lik SSD’nin özellikle RGB aydınlatma sistemiyle fark yarat-
tığını tekrarlamamız gerekiyor. Performanslı çalışıyor ve dayanıklı 
bir tasarıma sahip, ama eğer sergileme şansınız yoksa RGB’li bir SSD 
almanıza da gerek yok diyebiliriz. 

Eğer şeffaf bir kasa sisteminiz var ve RGB sistemleri üzerine özelleş-
tirmeler yapmayı seviyorsanız, ekibe yeni üye olarak HyperX Fury 
RGB SSD’yi dahil edebilirsiniz. Tabi daha yüksek depolama seçenek-
lerinin olduğunu da ekleyelim. Kaynak: mynet
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Sokaklar Artık Çok Akıllı

Osram’dan akıllı sokak aydınlatmaları için yeni uygulama.Şe-
hirleri geleceğe hazırlayan akıllı sokak aydınlatmaları, düşük 
maliyetleri ve sürdürülebilir olmaları ile öne çıkıyor.  Osram’ın 

akıllı şehirler için tasarladığı Tuner4TRONIC Field uygulaması ile 
enerji tasarruflu LED sokak armatürlerinin kurulumu ve bakımı artık 
akıllı telefonlardan yapılabiliyor. Uygulama sayesinde, modern LED 
teknolojisinin kullanımındaki karmaşıklık ortadan kalkıyor.

Aydınlatma üreticileri akıllı şehirler için saha planlaması yaparak 
aydınlatmanın güvenli bir şekilde devam etmesi için çalışmalarını 
sürdürüyor. Bulundukları konumda ayarları yapılabilen sokak aydın-
latmaları, dim özelliği ile enerji tasarrufu sağlıyor. 

Sokağın türüne göre ve dim seviyesine göre programlanması ge-
reken dim fonksiyonunun döner kavşak ve yaya geçitleri gibi kritik 
alanlarda devre dışı bırakılması gerekiyor. Osram’ın akıllı şehirler 
için geliştirdiği Tuner4TRONIC Field uygulaması ile sokak armatürleri 
kablosuz olarak programlanabiliyor, lumen seviyeleri ayarlanıyor ve 
bakımı yapılabiliyor.

Şehirler Osram’ın Tuner4TRONIC Field Uygulaması ile Tasarruf Ediyor

Osram Türkiye CEO’su Can Dikmen “Osram olarak Tuner4TRONIC Field 

uygulamasını, şehirlerde ortaya çıkan farklı sokak aydınlatma ge-
reksinimlerini karşılamak için tasarladık. Şehir ve yaşam alanlarında 
sokak aydınlatmalarının hızlı ve kolay bir biçimde kullanılmasını 
sağlamayı hedefliyoruz. Kurulum, bakım, depolama ve yenilemede 
zaman ve maliyetten tasarruf sağlıyoruz. 

Örneğin, üretimi yapılmış ve depoda hazır bekleyen armatürü, ihti-
yaca uygun farklı lumen seviyelerine, sahada programlayarak, üre-

ticileri zamandan tasarruf ettirmeyi ve gereksiz stok çeşitliliğinden 
kurtarmayı hedefliyoruz. Geleceğin şehir yapılanmasını, çalışmaları-
mız ile desteklemeye devam etmeyi planlıyoruz” dedi.

Osram’ın mobil uygulaması Tuner4TRONIC Field, LED sürücüleri-
nin sahada NFC(Near Field Communication – Yakın Alan İletişimi) 
aracılığıyla kablosuz olarak ve enerji olmaksızın programlanmasını 
sağlıyor. Tuner4TRONIC Field uygulaması NFC uyumlu tüm akıllı te-
lefonlarda kullanılabiliyor. 

NFC anteni olmayan akıllı telefonlar için Osram alternatif olarak 
taşınabilir bir NFC tarayıcısı sunuyor. Uygulamanın kablosuz olarak 
programlanabilmesi kolaylığı ile sokak armatürlerinin bakım süresi 
ve depolama giderleri azaltılıyor. Kaynak: İlk   Haber
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Ofis Aydınlatması Nasıl Yapılmalıdır?

Günümüzün ortalama olarak 9 saatinin geçtiği ofislerde aydın-
latma oldukça önemlidir. Bu bağlamda, çalışanların psikolojik 
durumları ve verimlilikleri üzerinde doğrudan etkili olan en 

önemli faktörlerden birinin aydınlatma olduğunu ifade edebiliriz.

İyi bir ofis aydınlatması çalışanları daha iyi hissettirerek çalışma ve-
rimliliklerinin artmasına doğrudan aracılık etmektedir.  Ofislerde ki 

aydınlatma, aynı zamanda çalışanların performanslarını etkilemek-
le kalmayıp göz sağlığı ve uyku düzeni gibi birçok sorunu da berabe-
rinde getirebilmektedir.

Ofis aydınlatmaların da genel olarak 300 ile 500 lüks aydınlatma 
seviyeleri kullanılması önerilmektedir. Genel olarak homojen bir 
aydınlatma elde edilmesi gerektiğinden,  panel aydınlatma, lineer 
aydınlatma, downlight ve sarkıt armatürler tercih edilmektedir. Bu 
aydınlatma elemanlarının ortak özelliği ise ışığı difüze eden bir ta-
baka içermeleridir. Kullanılan bu tabaka olası kamaşmaların önüne 
geçerek, homojen bir aydınlatma ortamının sağlanmasına aracılık 
etmektedir. Son dönemde ofislerde LED aydınlatma tercih edilmekle 
birlikte, LED sistemler kamaşma gibi durumların önüne geçerek sağ-
lıklı bir aydınlatma ortamının oluşturulmasına aracılık etmektedir.

Çalışma ortamında oluşabilecek karanlık ve parlak bölgeler çalışan-
larda göz yorgunluğu ve göz ağrısı gibi sağlık sorunlarına yol aça-
bileceği gibi performanslı bir iş ortamının sağlanmasının da önüne 
geçer. Bu noktada ışığı daha homojen dağıtan aydınlatma armatür-
lerinin kullanılması tavsiye edilmektedir.

Flicker olarak bilinen ışık titremeleri ofis aydınlatmalarında istenme-
yen bir diğer durumdur. Işık titremelerine maruz kalan çalışanlarda 
baş ağrısı ve baş dönmesi gibi sorunlar görülebildiği bildirilmektedir.

Ofislerde Doğal Gün Işığının Önemi

Ofislerde yapay aydınlatmaya ek olarak; gözlerimiz için en iyi ışık 
kaynağı olan gün ışığından sağlıklı bir şekilde faydalanabilmekte 
önemlidir. Bu noktada ofislerin pencere yapısı, perdeleri ve abajur-
larını kontrol ederek, gün ışından verimli bir şekilde faydalanmakta 
oldukça önemlidir.

LED Panel  Armatürlerin Ofis Ortamında Kullanılması

Son dönemde tüm ortamlarda olduğu gibi LED aydınlatma ürünleri 
ofis ortamlarında da tercih edilmektedir. Uzun ömürlü olmaları ve 
enerji tasarrufuna ek olarak; dekoratif ortamlar oluşturulmasına 
aracılık eden LED aydınlatma ürünlerin, ofislerde genellikle 4000 
kelvin ışık renk sıcaklıklarında kullanılmaları önerilmektedir.

Ancak ofislerde ki aydınlatma ihtiyacının kişiden kişiye göre değişik-
lik göstereceği de unutulmaması gerekmektedir.  Örneğin, evrak ile 
çalışan kişiler ile bilgisayar ile çalışan kişilerin aydınlatma ihtiyaçları 
farklı olabilmektedir. 

Bu durumlarda değişken seviyelerde aydınlatma sağlayan –DIM 
edilebilen (ışık seviyeleri ayarlanabilen) sistemleri tercih etmek 
en doğru çözüm olacaktır. Bu sistemler çalışan verimliliğine direkt 
olarak etki ederken, aynı zamanda da enerji verimliliğini destekle-
mektedirler.

Sonuç olarak ofis ortamlarında aydınlatma en önemli unsurlardan 
birisi olup, doğru aydınlatılmış ofisler daha verimli ve sağlıklı çalış-
ma alanları yaratmaktadır. 
Kaynak : Denizli Medya
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Totan Aydınlatma ile Yarın Daha Aydınlık Olacak
Tomorrow Will Be Brighter with Totan Lighting

harun totan
Yönetim Kurulu Başkanı
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Nurşah SUNAY: Harun bey, Totan Aydınlatma’nın hikayesi na-
sıl başladı, biraz bahseder misiniz?

Harun TOTAN: 15 yıl önce bir Çin seyahatim sırasında aydınlatma 
sistem ve ürünlerini yakından inceleme fırsatı bulduğumda, bu ko-
nuda ülke olarak ne kadar geri kaldığımızı gördüm. Doğrusu buna 
içerledim de..  Bu konuda uzmanlaşmak adına ciddi bir karar alıp, 
kısa süre sonra Çin’de bir ofis açtım. Kısa sürede çok ciddi bilgi ve 
deneyim kazandım. 

Edindiğim gözlem ve bilgi birikimini kullanarak, bir yandan da Tür-
kiye ekonomisine katkıda bulunmak maksadıyla, 2011 yılında Totan 
Aydınlatma’yı kurdum. Totan markası 15 yıllık birikim ve beyin gü-
cünün eseridir.

Ürün gamınızda neler var ve bu ürünlerin pazar hedeflerini 
hangi sektörler oluşturuyor?

2011 yılında ticari hayatımıza çok geniş bir ürün gamı ve grubuyla 
başladık. Ancak bunun yanlış bir karar olduğunu 2013 yılında katıl-
dığımız İstanbullight Fuarı’nda anladık. Radikal bir kararla, iç mekan 
aydınlatma konusunda, bir branşta uzmanlaşmaya yönelik stratejik 
bir kararı aldık. Doğru zamanda doğru yerde olmak deyimini hep 
sevmişimdir. O gün doğru zaman ve doğru yerde olduğumuzu düşü-
nüyorum çünkü; İlk ihracatımızı da bu fuarda gerçekleştirdik.  

Bu aşamadan sonra dış pazara daha fazla yönelmemiz gerektiğini 
gördük. İç mekan ürünlerimizde koşan ürün tabir ettiğimiz; kalite-
li, belgeleri eksiksiz, talep gören panel grubu, downlight  ve ampul 
grubu ürünlerimizi geliştirdik. 

Bildiğim kadarıyla Totan Aydınlatma olarak üretim sürecin-
de full otomasyon bir tesis kurdunuz. Üretim bandınız hak-
kındaki detayları sizden dinleyebilir miyiz?

Aslında bu sorunun cevabı benim için, biraz acı verici olacak. Ay-
dınlatma sektörü, ekonomisi bakımından maalesef çok güçlü değil. 
Hazırcılık, al-sat ve ithalat üstüne kurulmuş bir temele sahibiz. Özel-
likle de hükümetimizin inşaat sektörüne verdiği değerin bir sonucu 
olarak; kredi, yatırım teşvikleri vb. argümanlarla geçinen bir sektör-
deyiz. Hala üretime dayalı güçlü bir ekonomi modeli geliştiremedik.  

LED aydınlatma sektörü için gelişmiş bir alt yapımız henüz yok. 
TSE gibi bir kurum dahi bazı testleri yapamıyor. Bu sebeple ilgili 
desteklerin de, her zaman gerçekten hak edenlere verildiğini çok 
düşünmüyorum. Bu sektör amatörlüğü kaldırmaz. Üretim sadece, 
gerçekten kendini üretime adayanların işidir. Mevcut konjonktürde 
üretim yapmanın maliyetleri, özellikle de işgücü maliyetleri çok yük-
sek. Artık insanlarımızda da maalesef 4S kuralı (Sevgi, Saygı, Sebaat, 

Nurşah SUNAY: Mr. Totan, could you please tell us about the birth of 
Totan Lighting?

Harun TOTAN: It was 15 years ago when I was in China, I found the 
chance to take a closer look at the lighting systems and lighting prod-
ucts and I realized that, as a country, we were using obsolete technolo-
gies. Indeed, this situation bothered me..  I made my mind to become 
specialized in this segment and, shortly after, I opened an office in 
Chine. I was able to obtain lots of important information and gained 
the know-how in a brief period of time. 

Using the information I deducted from my observations and my know-
how, I started Totan Lighting in 2011 with an emphasis on contrib-
uting to the Turkish economy. Totan brand is the result of 15 years of 
experience and intelligence.

Could you elaborate on your product range and let us know 
about your target sector(s)?

In 2011, we set out with a very wide range of products. However, it 
was 2013 in the IstanbulLight Exhibition when we understood that 
this was a bad decision. Then, we made a strategic decision to focus on 
a single segment, i.e. interior lighting. I always liked the phrase, ‘being 
in the right place at the right time’. I believe that we were in the right 
place at the right time that day, as we signed our first export contract 
at that exhibition.  

At that point, we realized that we had to put more emphasis on the 
international markets. This was followed by the development of our 
“spearheads”, namely the quality products with necessary certifica-
tions which included panel, downlight and lightbulb series. 

To the best my knowledge, Totan Lighting now operates a fully 
automated manufacturing plant. Could you please elaborate 
on your production line?

I must admit that the answer to your question pains me. In terms of the 
economy behind it, the Lighting sector unfortunately lacks the power 
it was meant to have in Turkey. The Turkish lighting sector is based on 
importing and not manufacturing. Particularly as the direct result of 
the incentives Turkish government offers to the construction sector, the 
lighting sector circles around the arguments such as loans, investment 
incentives, etc. We are yet to develop a sectorial economy which is built 
on manufacture.  

We still lack the infrastructure necessary for LED lighting sector. Even a 
well-established institution like TSE is not able to perform some of the 
modern product tests. Therefore, I do not believe that the incentives 
in question are always awarded to those who really deserve them. 
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This sector has no place for amateurism. Manufacturing only accom-
modates those who are dedicated to production. Today, the cost of 
manufacturing, especially the cost of manpower, is very high. Unfor-
tunately, our people no longer have the dedication, respect, patience, 
and royalty to their organization. As a result, the industry is attracted 
to mechanization, automation and reducing the manpower. On the 
other hand, among the advantages of this strategy are reduced hu-
man errors and reduced costs. 

After extensive R&D efforts, as Totan Lighting, we defined and estab-
lished the right machine park for our production processes using our 
equity capital without being a burden on the government with incen-
tives, grants, etc. First, we have materialized this idea with LED light 
bulb automation. 

Once was operating with an output of 3,000-4,000 light bulbs a day 
with 15 operators, now we are operating with an output of 10,000 
light bulbs a day with 2 operators. Nevertheless, we are manufactur-
ing our panel series in a semi-automated manner. The results we have 
today fail to exceed our expectations. However, here we are talking 
about an R&D effort which is not widely available in the world. As soon 
as we complete this task, we will start fully-automated panel produc-
tion and open a new page in our sector as the leader of the sector.

Considering that the competition is fierce in this segment, with 
which aspects Totan products outshine the competition? 

When we take a close look at the market, there are a number of well-
established actors, but the pie itself is bigger than what we see today. 
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Sadakat) kalmadı. Bu durum sanayicileri de makineleştirmeye, oto-
masyona ve az sayıda insanla ile çalışmaya sevk ediyor. Tabi bir diğer 
avantaj üst başlığı da hata oranı ve maliyetlerinizin daha az olması. 
Biz de Totan Aydınlatma olarak, 2016 yılından bu yana, teşvik, hibe 
vs. gibi devlete yük olmadan kendi öz kaynaklarımızla ciddi bir Ar-
Ge araştırması yaparak, üretimimiz için doğru olan makine parku-
runu belirledik. İlk olarak LED ampul otomasyonu ile bu fikrimizi 
hayata geçirdik. 

15 kişi ile günlük 3.000-4.000 adet olan ampul üretimimizi, 2 ope-
ratör 10.000 adete yükselttik. Bunun yanında panel grubumuzu da 
yarı otomasyon ile üretiyoruz. Bugün aldığımız sonuçlar beklenti-
lerimizin biraz altında ama dünyada henüz olmayan bir sistem ile 
mücadele ettiğimiz bir Ar-Ge den bahsediyorum. Çalışmalarımız 
tamamlandığında panellerde de full otomasyona geçerek bu konu-
da sektöre önderlik edip yeni bir sayfa açılmasını sağlayacağımıza 
inanıyoruz.

Zorlu rakiplerin varlığı göz önüne alındığında, Totan ürünle-
rinin fark yaratacak yönleri ve avantajları nelerdir? 

Pazar baktığınızda belli başlı oyuncuları görüyorsunuz ama aslında 
görünenden çok daha büyük bir pasta var ortada. 

Maalesef, piyasada yabancı sermayeli ya da direk yabancı firmaların 
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markaları ön planda. Bu aslında biraz da, biz üreticilerin bir ayıbı 
diye düşünüyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek 
oluşan güçle, hükümete izahat ve sunumunun iyi yapıldığı, bitmiş 
ürünlerimizle ilgili, ithalata kota konmasını sağlama çabasında ol-
mamız gerekirdi.

İşte bu fotoğrafın içinde Totan Aydınlatma, kalite-fiyat dengesi, hızlı 
üretim hattı, müşteri ihtiyaçlarına entegre pozisyon alma gibi unsur-
larıyla sektörde farkını hissettirecektir. 

2019 yılı İçin stratejik planlarınız ve hedeflerinizle ilgili ne-
ler söyleyeceksiniz? Beklentileriniz ne yönde?

İçinde bulunduğumuz olumsuz ekonomi koşulları ve kur devinimi 
hepimizi ister istemez ürküttü. Tüm sektörlere bir bekleme ya da he-
deflerinde sapma yaşattı. Ama Totan Aydınlatma için bunu söylemek 
emeğe haksızlık olur. Biz, yola “ Yarın daha aydınlık olacak..” diyerek 
çıktık ve bugün hiç bir şey olmamış gibi yürümeye devam ediyoruz. 

Son olarak, dergimize ve okurlarına yönelik eklemek iste-
dikleriniz var mı? 

Üretim yapmanın dinamikleri tıpkı evlilik gibidir. Ürünlerimiz de, 
bu evliliğin meyvesi olan çocuklarımızdır.. Onun için bir anne, bir 
baba gibi çocuklarımızı büyütüp geliştirelim. Üretime değer veren 
her toplum kalkınmış ve en zor zamanlarda dahi ayakta kalmayı 
başarmıştır. 

Güçlü aile, güçlü bir ekonomi, güçlü Türkiye ve güçlü bir gelecek için 
üretelim.

Unfortunately, foreign-financed or foreign brands have a large market 
share. I believe we, the manufacturers, are to blame for these statistics. 
We were supposed to act as one and to be able to push for import quo-
tas with our end-products having presented them to our government 
as necessary.

In this context, Totan Lighting will make a difference in this sector with 
its quality-price balance, improved production line, and its flexibility to 
satisfy customer needs. 

Would you like to share your strategic plans and targets for 
2019? What is your expectation from 2019?

We all are spooked about the current economic bottleneck and the loss 
in the value of local currency. All the sectors have deviated from their 
targets and they are now on standby. However, it would be a shame for 
us if we followed the same rhetoric in Totan Lighting. We started with 
the motto of “Tomorrow will be brighter...” and today we proceed as if 
there is nothing wrong with the economy. 

Lastly, would you like to add anything for our magazine and 
our readers? 

Dynamics of manufacturing are similar to those of a marriage. And 
our products are the children born to that marriage. Let’s develop our 
products as if we are bringing up our children. Any nation which put 
emphasis on manufacturing manages to develop and manages to 
stand before the challenges of the time. 

Let’s manufacture for a wholesome family, strong economy, powerful 
nation and a bright future.

röprtaj aydınlatma
lighting
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Buse Aydınlatma Yön. Krl. Başkanı Mehmet Yüksel 
Karabükspor Başkanlığı’na Seçildi

Mehmet Yuksel, the Chairman of Buse Aydinlatma, was elected as the 
President of Karabukspor 

aydınlatma
lighting

Sektörün en eski iç ve dış mekan aydınlatma üreticilerinden olan 
Ankara merkezli Buse Aydınlatma Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Yüksel, asbaşkan olarak görev aldığı Kardemir Karabükspor 

Eski Başkanı Sedat Namal’ın istifasının ardından, klüp başkanlığı 
görevine başladı.

Ankara Karabüklüler Derneği Başkanı Muzaffer Dereli ve yönetimi-
nin tebrik ziyaretinde bulunduğu Yüksel, Karabük’teki yereller ve 
sivil toplum örgütlerinin de desteğini almış durumda. 

Sıkıntılı bir sürecin ardından görevi devralan yeni başkan, hayata 
geçirilecek projeleri ve sorumlu olduğu yeni dönemde mevcut sıkın-
tıları aşmak için yapılacakların yol haritasını çıkarmakla işe başlaya-
cağını belirtti.

1982 yılından bu yana aydınlatma armatürlerinden lambaderle-
re, avizelerden bahçe aydınlatma direklerine kadar birçok ürün 
grubunda sektöre hizmet vermiş ve haklı bir yer edinmiş  firmala-
rımızdan Buse Aydınlatma’nın bugünkü başarısının mimarı olan 
Yüksel’in, yeni görevinde de aynı başarıyı göstereceğine ve Kardemir 
Karabükspor’u daha ileriye taşıyacağına inanıyor, kendisini Sektö-
rüm Dergisi ekibi ve okurları adına kutluyoruz.

Mehmet Yuksel, the chairman of Buse Aydinlatma, which is located in 
Ankara and one of the first indoor and outdoor lighting manufactur-
ers and the Vice President of Kardemir Karabukspor took up a position 
of the club chairman after Sedat Namal, the President of Kardemir 
Karabukspor resigned.

Mustafa Dereli, the chairman of Ankara Karabukluler Association, and 
Mr. Yüksel who was congratulated by administrative board received 
the support of local communities and non-governmental organiza-
tions in Karabuk. New president taking over the portfolio after a dis-
tressful period asserted that he will start to work by dealing with the 
Projects that will be realized and in his new period that he is responsi-
ble for, he will draw a road map about the actions to be taken in order 
to overcome the existing problems.

As of 1982, Buse Aydinlatma has served to the sector in several prod-
uct groups from lighting luminaries to floor lamps, from luminaries 
to garden lighting columns, and this company is one of the firms es-
tablishing a market presence. We believe that Mr Yuksel, who is the 
architecture of company’s current achievement, will show the same 
success in his new position and he will carry Kardemir Karabukspor a 
step further. We celebrate him on behalf of Sektorum Magazine team 
and its readers.
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Ağaç Köklerinden Yaptığı Aydınlatma Ürünleri 
İlgi Görüyor

Trabzon’da elektronik teknikeri Yılmaz Başar’ın  ormandan top-
ladığı ağaç kökleri ve dallardan, yaptığı avize ve abajur gibi 
aydınlatma ürünleri ilgi görüyor. Trabzon’da elektronik teknikeri 

Yılmaz Başar’ın (40) ormandan topladığı ağaç kökleri ve dallardan, 
yaptığı avize ve abajur gibi aydınlatma ürünleri ilgi görüyor. Başar, 
ürettiği ürünleri internet üzerinden yurt içi ve yurt dışına satarak 
kazanç da elde ediyor.

Elektronik teknikeri Yılmaz Başar, ormanlık alanda saatlerce yürüye-
rek ‘Doğanın sanat eseri’ diye nitelendirdiği farklı şekillerdeki ağaç 
kökleri ve dalları topluyor. Başar, ağaç kökleri ve dallarından hobi 
olarak aydınlatma ürünleri yapıyor. 

Çevresinde yaptığı ürünler ilgi gören Başar, evinin bir odasını da 
atölyeye dönüştürerek, avize ve abajur gibi aydınlatma ürünleri 
imalatında kendisini geliştirdi. Başar, ürettiği ürünleri internet üze-
rinden yurt içi ve yurt dışına satarak kazanç elde ediyor. 

7 yılı aşkın süredir ağaç köklerinden geri dönüşüm sağlayan Başar 
çalışırken, atölyesinde beslediği ‘Çırak’ adını koyduğu kedisi de ya-
nından ayrılmıyor. Yurt içi ve yurt dışında ilgi gören ürünler fiyatı 100 
ile 700 lira arasında değişiyor.

Doğayla iç içe bir evde büyüdüğünü anlatan Yılmaz Başar, ağaç 
kökünden aydınlatma işine hobi olarak başladığını söyledi. Başar, 
“Birçok arkadaşıma yaptığım ürünleri özel günlerde hediye etmeye 
başladım. Sosyal medya üzerinden siparişler alıyorum. 

Ürünleri farklı illerden ve yurt dışından isteyenler de oluyor. Kendi 
evimde kurmuş olduğum atölyemde bu ürünleri yapabilmek ve yurt 
dışına bile gönderebilmek bana mutluluk veriyor” dedi.

Ahşapta USB Özelliği

Ormanda yıkılan, heyelan altında kalan ağaç kökleri ve kütükleri 
topladığını belirten Başar, “Aynı zamanda elektronikçi olduğum için 
yaptığım ürünlerimi biraz daha değiştirebiliyorum. USB’li, şarjlı, 

bilgisayara takılabilen, hoparlörlü, müzik çalabilen aydınlatmalarda 
yapıyorum. Doğada Allah’ın yarattığı güzellikleri temizleyip, bakımı-
nı yapıp, lambalarını takıp insanların beğenisine sunuyorum” diye 
konuştu. Kaynak: DHA

aydınlatma
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Hayatımı Aydınlat: İnsanlar Neden Işığa 
İhtiyaç Duyar

Her yaz güneşe çok maruz kalmamamız söylenir. Korunmadan 
güneşe çıkmaktan kaynaklanan cilt kanseri tehlikeleri iyi bili-
nirken, güneşe uygun miktarda maruz kalmak sizin için iyidir. 

Güneş ışığı D vitamini seviyelerini önemli ölçüde artırarak tümörle-
rin oluşmasını önleyebilir veya büyümesini azaltabilir, hatta kanser 

hastalarının hayatta kalma oranını bile yükseltebilir. D vitamininin 
%90’ı güneşe maruz kalınarak sağlanır, sadece beslenme yoluyla ye-
terli miktarda D vitamini alamazsınız. D vitamini eksikliği ise kemik 
erimesi (osteoporoz) ile zayıf kemik sağlığı ve büyümesiyle doğru-
dan bağlantılıdır. Hatta çocuklarda kemiklerde biçim bozukluğuna 
neden olabilen raşitizm hastalığına bile neden olabilir. Bu tür has-
taların kemikleri zayıf ve kırılgandır. O zaman güneş gözlüklerinizi 
takın, biraz güneşlenip kemiklerinizi güçlendirin.

Ağrıyı Azaltmak

Sağlıklı dozlarda güneşe maruz kalmak ağrılarınızı kontrol etmeye 
yardımcı olabilir. Araştırmalar, hastanenin güneş gören tarafında 
yatan hastaların, gölgede kalan odalardaki hastalardan daha az ağrı 
çektiğini göstermiştir. Güneş gören odaklardaki hastalar, ağrılarının 
azalmasının yanı sıra daha hızlı iyileşir, daha az ağrıkesici kullanır ve 
daha az stres hisseder. Bir teoriye göre bunun nedeni, güneşe maruz 
kalmanın, beyinde iyi hissetmeyi sağlayan serotonin hormonunun 
salgılanmasına yol açmasıdır.

Işık Kutuları

İster hasta ister sağlıklı olun ışık kesinlikle ruh halinizi etkiliyor. Araş-
tırmalara göre, Alaska’da her dört kişiden biri depresyondan muz-

darip ve bunun başlıca sebebi bu insanların yeterince güneş ışığına 
maruz kalamamaları.

Mevsimsel duygudurum bozukluğu (SAD), kış günlerinin kısa sürdü-
ğü yüksek enlemlerde artar. SAD hastalığını tedavi etmek için ışık 

terapisi kullanılabilir. Bu tedavide hasta bir ışık terapisi kutusunun 
yakınına oturur. Işık terapisi ayrıca yıl boyunca depresyondan muz-
darip hastaların genel sağlığını iyileştirmeye de yardımcı olabilir.

Bilim insanları ışık terapisinin Alzheimer hastalarının geceleri yaşa-
dığı sıkıntıları azaltabildiği ve Parkinson hastalarının uyku sorunu ve 
titreme gibi semptomlarını azaltabildiğini ortaya koymuştur.

Yamaçlara Hazırlanın

Alman Kayak Birliği’nin (DSV) resmi ortağı Osram, sezon öncesi ant-
renman esnasında biyolojik açıdan etkili ışık sunarak sporcuların en 
iyi performanslarına hazırlanmalarını sağlıyor. Osram, sporcular için 
yarışmalardan önce her gün kullanabilecekleri özel bir armatür ge-
liştirmiştir. 

Özellikle karanlık kış aylarında, fayda sağlayan doğal gün ışığını si-
mule eden bu armatür, sporcuların sabahları daha zinde, akşamla-
rıysa daha rahatlamış hissetmelerini sağlar.

İkinci bir armatür de farklı zaman dilimlerindeki bölgeler arasında 
seyahat eden sporculara ışık banyosu sunarak ve günlük ritmi tekrar 
düzene sokarak jet lag’in etkilerini azaltır. Kaynak: voltimum
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Derin LED 2019’da Üretimin Yüzde 20’sini 
İhracata Yönlendirecek

Derin LED yüzde 100 yerli üretimde kamu ihtiyacının yarısını 
karşılamayı hedefliyor. Sera Grup bünyesinde LED’li aydınlatma 
tasarım, kalıp üretimi gibi faaliyetler yürüten Derin LED Elekt-

ronik, yüzde 100 yerli üretimde, iç piyasada resmi kurum ve kuru-
luşların taleplerinin en az yüzde 50’sini karşılayacak şekilde üretim 
planlaması yapıyor.

Derin LED Elektronik ve Bilgi Sistemleri Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti. 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tekin Çelik, 2009 yılında faaliyete başla-
yan şirketin, 42 bin 500 metrekarelik alanda 6 bin 500 metrekarelik 
kapalı birimde üretimini sürdürdüğünü söyledi. 

Teknolojik ürünlerden oluşan makine parkıyla güncel üretim metod-
larını benimseyerek LED aydınlatma ürünleri ve teknolojilerini üret-
tiklerini belirten Çelik, “LED’li aydınlatma ürünlerinin tasarım, kalıp 
üretimi, talaşlı imalat, plastik enjeksiyon, kaplama, boyama, SMD 
dizgi ve montaj işlemlerinin tümünü kendi bünyesinde gerçekleşti-
ren Derin LED, en verimli ve en dayanıklı LED çip markalarını tercih 
etmektedir” dedi.

Üretim süreçleri ve ürünlerinin; TSE, CE, TCS, ISO 9001, ISO 14001, 
ISO18001 belgeleri ile kalitesinin onaylandığını ifade eden Ali Tekin 
Çelik, 2012’de kurulan Ar-Ge departmanıyla yeni ürün geliştirme ça-
lışmalarının hız kazandığını kaydetti. 

Bu bölümde aydınlatma sektörünün ihtiyaçlarına yönelik araştırma 

ve ürün geliştirme faaliyetleri gerçekleştirdiklerini aktaran Çelik, 
“2014 yılında İtalya’dan kazanılan Bronze A’ Design Award aydın-
latma ürünü tasarım ödülü ile bu çalışmalar taçlandırılmıştır” diye 
konuştu.

Ülke genelinde 2018 yılının ikinci yarısında yaşanan sorunlu döne-
me rağmen, geleceğe dönük yatırımlar ve Ar-Ge faaliyetleriyle pazar 

paylarını koruduklarını dile getiren Çelik, 2019 yılında ise ihracata 
yönelik çalışmalara da başlayacakları bilgisini verdi. 

Üretimin en az yüzde 20’sini ihracata yönlendireceklerini söyleyen 
Ali Tekin Çelik, “Yüzde 100 yerli üretim yapıp iç piyasada resmi kurum 
ve kuruluşların taleplerinin en az yüzde 50’sini karşılayacak şekilde 
üretim planlaması yapıyoruz” dedi.

Ürünlerin tümünün yerli imalat, hammaddedeki yerlilik oranının ise 
yüzde 60’ının yerli olduğunu ifade eden Çelik, hammaddeye ulaşı-
mın imalat sürecinin kısalmasını sağladığını vurguladı ve yerel piya-
sanın güçlenmesi için bunun çok önemli olduğunu belirtti.

Sektörün geleceğine ilişkin öngörülerini de paylaşan Ali Tekin Çelik, 
“İç piyasada LED kullanım oranında artış olacağını ve pazar büyük-
lüğünün artmasını bekliyoruz. Piyasanın ihtiyacı, yerel üreticiler ta-
rafından sağlanırsa sektör çok büyük ivme kazanır. Sektörde Ar-Ge 
çalışmalarına önem verilir ise yenilikçi üretimlerin olmasına katkı 
sağlanır” ifadelerini kullandı.  Kaynak : haberler.com
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Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv Vadipark 
Showroom’da Boytorun Architects İmzası

Türkiye’nin farklı bölgelerinde pek çok global marka ve kurumsal 
firmanın mimari ve iç mimari projelerine imza atan Boytorun 
Architects, Vadipark’ta yer alan Mercedes-Benz Gelecek Otomo-

tiv Vadipark Showroom’da kullandığı gelişmiş teknolojik uygulama-
larla müşterilerin kendi araçlarını tasarlamalarını sağlayarak, satın 
alma eylemini özgün ve kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürüyor. 

Mimar Yudum Boytorun ve Mimar Semih Boytorun’un kurucusu ol-
duğu Boytorun Architects tasarımı, İstanbul Kağıthane’de konumlanan 

Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv Vadipark Showroom ve Servis 
Binası, “Mükemmel Müşteri Deneyimi”ni sağlamak için teknolojinin 
en son yenilikleri ile donatılmış.

Vadipark’ta aracın başına gitmeden, müşterilere araç içi ve araç 
çevresi deneyimi yaşatmak adına, dijital ekranlar, tabletler ve sanal 
gerçeklik çözümlerini tasarıma entegre eden Boytorun Architects, 
müşterinin aracını kendine özel tasarlamasına imkân vermek için 
konfigüratörler kullanmış. Böylece ziyaretçilerin aracını kendisinin 
oluşturabilmesi ve araca ait teknik detay ve fiyat bilgisine saniyeler 
içinde ulaşabilmeleri sağlanmış. 

Diğer araç showroomlarından farklı olarak, 10.5 metrelik tavan 
yüksekliğiyle özgün bir tasarıma sahip bayide, üzerinde araçların 
sergilendiği 65 metrelik bir spiral rampa kullanan Boytorun Architects 

Kurucu Ortağı Semih Boytorun’a göre bu rampa hem mekana bir 
tasarım objesi ve sergileme alanı olarak değer katıyor, hem de kesin-
tisiz sergileme deneyimi açısından müşterinin zemin kattan birinci 
kata ulaşırken rampanın üzerinde bulunan araçları incelemesine 
imkan tanıyor.  

Cephenin önüne asılan derin saçak sayesinde araçların müşteriye 
verilmeden önce dış hava şartlarından etkilenmeden bekleyebilece-
ği bir alan yaratan Boytorun Architects, bu saçak sayesinde eğimli 

güneş ışığının showrooma direkt girmesini engelleyerek yansımalar 
ile kontrollü bir şekilde iç mekana ulaşması da sağlamış. 

Showroom tavanında ışığın showroomun arka kısımlarına da girme-
sini sağlayan yırtıklar açan mimarlar, mekanda gün ışığından mak-
simum ölçüde faydalanılmasına olanak vermiş. 

Bekleme salonunun yanına kitap okuma köşesi, çok geniş aksesuar 
ve butik alanı ile çocuklar için kapsamlı simülasyon cihazlarının yer 
aldığı eğlence alanı ekleyen Boytorun Architects, bu ilave fonksi-
yonlar ile otomobil satın alma deneyimini müşteri açısından daha 
keyifli hale getirmeye odaklanmış. Mimarlar, iç mekan aydınlatma 
armatürlerinde LED teknolojisi kullanarak enerji sarfiyatı minimuma 
indirmiş.
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Görev; Daha Güvenli Şehirler

Sehirleri daha güvenli hale getirecek bir şey geliyor. Sokak ve 
şehir aydınlatmaları esasen şehir yaşamını iyileştirmek üzere 
tasarlanmıştır. Kavşaklar, otoparklar ve ışıklar iletişim kurar 

mı? Sürücülere sinyal vererek kazaların önlenmesine yardımcı ola-
bilecekler mi? Aydınlatma sektörü yeni gelişen teknolojilerden neler 
bekliyor?

Şehir hayatı mı, kırsal yaşam mı? Arada rekabet görünmüyor gibi. 
Giderek daha fazla insan şehir hayatına yöneldikçe şehirler bu yarışı 
kolayca kazanıyor. Şehirde yaşayanların sayısı yılda 60 milyon gibi 
şaşırtıcı bir sayıyla artıyor. Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre 
2050’ye kadar yaklaşık %70’imiz şehirlerde yaşayacak.

Daha fazla insanın şehirlerde yaşaması daha çok enerji tüketileceği 
anlamına geliyor. Aydınlatmayı göz önüne alalım. Uluslararası Enerji 
Ajansı’na (IEA) göre yeryüzündeki elektriğin yaklaşık %20’si aydın-
latma için kullanılıyor.

Şehirlerin yapay ışığa ihtiyaç duyduğu aşikar; yapay ışık insanların 
daha iyi hissetmesini sağlıyor ve işletme ile turizm aydınlatmaları 
için uygun bir ortam yaratıyor. Kimse geceleri suçun baş gösterebile-
ceği, iyi aydınlatılmamış loş yerlerde dolaşmak istemez.

Şehirlerde enerji verimli LED teknolojisine geçişin artmasıyla birlikte 
bir teknoloji devrimi yaklaşıyor. Bu hareket global aydınlatma mali-
yetlerini büyük ölçüde azaltmaya hazırlanıyor. LED’lerin yaygın bir 
şekilde kullanılmasıyla birlikte 2027’ye kadar sadece Amerika Birle-

şik Devletleri’nde yaklaşık 348 terawatt saat (TWh) elektrik tasarrufu 
sağlanabilir. ABD Enerji Bakanlığı’na göre bu miktar, 44 büyük elekt-
rik santralinin yıllık elektrik üretimine eşit, yani bugünkü elektrik 
fiyatlarıyla 30 milyar dolardan fazla para tasarrufu elde edilebilir. 
Daha parlak LED aydınlatması da elbette insanlara daha iyi görüş 
sağlıyor ve daha fazla güven hissi veriyor.

Gelecek Bugünde

Bir sonraki adım Nesnelerin İnterneti (IoT) ve makineler arası iletişim 
(M2M) veya cihazlar arasında doğrudan iletişim teknolojileri kulla-
narak akıllı sokak aydınlatma sistemlerinin kurulmasıdır.

Bu durum bir bilim kurgu filmini hatırlatsa da M2M ağları ve LED 
sokak aydınlatma sistemleri sayesinde yakında ihtiyaca göre bazı 
sokak lambalarını yakıp bazılarını söndürebileceğiz. Bu lambalar 
etrafta kimse olmadığında dimlenecek ve sadece lambaların görüş 
alanına bir yaya, bisikletli veya otomobil girdiğinde yanacak. Sen-
sörler de çevresel bilgilerin kaydedilmesini sağlayacak.

Bu akıllı bağımsız sokak lambaları bir hizmet merkezine kablosuz 
bağlanarak şehir yetkililerinin ışıkları merkezden kontrol etmesi-
ne ve yönetmesine imkan tanıyacak. Osram’ın Sokak Aydınlatması 
Kontrolüne (SLC) bir bakalım; ışıkların ayrı ayrı veya grup olarak kul-
lanılmasına izin veren bir yazılım barındıran, LED ışıkları ağına dayalı 
bir sistem.
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Sokak aydınlatmasını uzaktan kontrol etmek, sera gazı salımlarını 
önleyerek çevrenin korunmasını sağlayacaktır. Teknoloji sayesinde 
arızalar hızlıca tespit edilerek ve düzeltilerek sokak aydınlatması her 
zaman denetim altında olacak. 

Dahası, ihtiyaç odaklı aydınlatma, insanların kendilerini güvende 
hissedemeyebileceği karanlık otoparklar gibi alanlarda daha fazla 
ışık yayarak kentsel alanları daha çekici ve güvenli hale getirecek. 

Hollanda’daki Eindhoven gibi şehirlerde, kişilerin yolun karşısına 
geçişinin güvenli olduğunu belirtmek için sensör donanımlı beyaz 
şeritlerin yandığı, aydınlatılmış yaya geçiş yolları bulunmaktadır.

Beni Akıllı Renklerle Aydınlat

Akıllı sokak lambaları, yaklaşan fırtına veya sel tehlikesine karşı yerli 
halkı uyarmak için kırmızı yanıp sönerek havaya göre bile ayarla-
nabilir. Lambaların renk tonu da günün saatine veya trafik yoğun-
luğuna göre değişebilir. Elbette her güzel şeyin bir zorluğu vardır. 
Bütçenin çok kısıtlı olması veya şehir genelinde nasıl bir teknolojiye 
ihtiyaç duyulduğu konusunda ortak bir fikrin olmaması şehir planla-
macılarını zor duruma düşürebilir.

Ayrıca, Amerikan Tıp Derneği LED sokak aydınlatmasının yaydığı 
mavi ışığın uyku sorunlarına neden olabileceği konusunda bazı en-
dişeler ifade ediyor. Bu sorun şehir planlamacılarının ışık seviyelerini 
ayarlamasıyla teknoloji ile önlenebilir. 

Örneğin, acil bir durumda acil durum hizmetlerinin yürütülmesi için 
ışık seviyeleri artırılabilir. Teknoloji, bazı hassas ayarlara ihtiyaç du-
yulmasına rağmen, şehirlerimizi ve yaşam tarzımızı çoktan değiş-
tirmeye başladı. Almanya’nın Wipperfürth kasabasında, Osram’ın 
aydınlatma teknolojisi sayesinde armatürler Bluetooth yoluyla bilgi 
gönderebiliyor. 

Halihazırda bazı yaya alanları ve parklarda, Einstone (bir IoT şema-
sı) denilen, Bluetooth sinyali yayan bir sokak ışığı kontrol sistemi 
ve teknolojisiyle donatılmış 20 adet modern LED şehir ışığı sütunu 
kurulmuştur. 

Bu sinyal akıllı telefonlar üzerinden alınıp bir uygulama ile kullanı-
labilir, böylece kullanıcılar genel bilgilere ulaşabilir veya belirli ma-
ğaza ya da restaurantlar hakkında bilgi alabilir. Gelecek çok parlak.

Kaynak: voltiımum
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Nurşah SUNAY: Aydınlatma sektörüne yönelik yürüttüğünüz 
faaliyetler hakkında kısa bir bilgi vererek, firmanızın şu anki 
mevcut istihdamı, ürün grubu ve markaları, üretim kapasi-
tesi nedir?

Eran GÖRGEN: Signify, eski adıyla Philips Aydınlatma, yazılım, 
kontroller, armatürler, aydınlatma kaynakları ve modüller de dâhil 
olmak üzere çeşitli çözümler sunan dünyadaki en büyük aydınlat-
ma şirketidir.127 yıllık mirasa sahip olan şirket, ışığı aydınlatmanın 
ötesine taşımayı hedefleyen; buradan hareketle de LED ve bağlan-
tılı aydınlatma, servis ve sistemleri konusunda açık ara sektör lideri 
olan bir şirket. Signify, aydınlatmanın üzerimizdeki olumlu etkilerine 
yönelik anlayışı ve derin teknolojik bilgisi sayesinde, ticari değer ya-
ratan, zengin kullanıcı deneyimi sunan ve hayat kalitesini yükselten 
dijital aydınlatma yenilikleri sunuyor. Evlerin yanı sıra ofisleri, bina-
ları ve kentsel mekanları da dönüştürmede nesnelerin internetini 
kullanıyor. Dünya genelinde 70’ten fazla ülkede 30 bin çalışana 
sahip şirketimizin Türkiye’de yaklaşık 90 kişilik bir ekibi bulunuyor.  
88 yıldır Türkiye’de bulunan şirketin adı Signify olarak Mayıs 2018’de 
değişti. 

Firma olarak yatırım, istihdam, yeni ürünn geliştirme, büyü-
me (yüzde), ciro ve varsa ihracat gibi konularda 2018 yılını 
nasıl geride bıraktığınızı açıklar mısınız? Bu çerçevede yıl 
sonu ve sonrasına dair hedefleriniz neler? 

2018’e baktığımızda tüketici pazarında 2015’te lanse ettiğimiz 
hue’ya olan talebimiz bu sene ikiye katlandı. Bu bizi çok heyecan-
landırıyor. Bu sene IFA’da tanıttığımız hue outdoor ürün grubunu da 
2019’da Türkiye pazarına sunmak için sabırsızlanıyoruz. Ek olarak 
2018’de projelerimiz de devam etti. Örneğin, 2 bin 682 metre top-
lam uzunluğuyla dünyanın en uzun açıklıklı dördüncü asma köprüsü 
olan Osmangazi Köprüsü’nün aydınlatma projesinde yer aldık. Bu 
köprü özel dağcı, mühendis ve altyapı çalışanından oluşan 30 kişilik 
ekibin 1,5 yıl süren çalışmayla hayata geçti ve “Direct View” (Direkt 
Bakış) teknolojisiyle tasarlandı. Bu köprüde kullanılan aydınlatma 
sistemi Los Angeles Bay Bridge ile aynı sistem. Bunun yanı sıra 2018 
başı hayata geçen, Balıkesir’deki Lale Adası Köprüsü de Interact 
Landscape ile aydınlatıldı.  Taksim 360 ve 361 projesinin dış cephe ve 
genel alan aydınlatmaları da gerçekleştirdiğimiz projeler arasında 
yer alıyor.

Ek olarak çok yakın zamanda Turkcell ile enerji verimliliğini hedef-
leyen bir protokol imzaladık. İşletmelerin kullandığı enerjinin ma-
liyetini azaltmasını mümkün kılan, aynı zamanda enerji yönetim 

Nurşah SUNAY: Could you please inform us about your opera-
tions in the lighting sector? How many people do you employ? 
What are the current series and brands you are offering and 
what is your production capacity?

Eran GÖRGEN: Formerly known as Philips Lighting, Signify is the 
world’s largest lighting company offering a number of solutions in-
cluding software, controllers, luminaires, light sources, and modules. 
This is a company with 127 years of experience, and it aims to bring 
light beyond lighting; in this context, it is recognized as the industry 
leader in LED and connected lighting systems and services. Thanks to 
its understanding and deep technological knowledge of the benefits of 
lighting on our body, Signify offers digital lighting innovations which 
bring commercial value, enriched user experience and improved qual-
ity of life together. The company taps into the Internet of Things in its 
pursuit to transform offices, buildings, urban spaces along with living 
spaces. Our company employs approximately 30,000 people in more 
than 70 countries and we boast a team of 90 people in Turkey.  Op-
erated in Turkey for the last 88 years, the company launched its new 
company name, Signify, in May 2018. 

Could you please let us know about your company statistics for 
2018 such as investment, employment, new product launches, 
growth, and exports, if any? In this context, what are your tar-
gets for the end of Q4 and later? 

Looking at the statistics for 2018, we have doubled the demand for 
Hue, launched in 2015. This is very exciting for us. We are looking 
forward to launch our Hue outdoor product range in Turkey in 2019 
which was introduced at the IFA earlier this year. Additionally, we had 
our projects going on in 2018. Among these projects was the lighting 
project of 2,682-meter long Osmangazi Bridge which is said to be the 
fourth-longest suspension bridge in the world. The project was com-
pleted by a team of 30 people including mountaineers, engineers and 
infrastructure specialists, and it was designed using “Direct View” 
technology. The lighting system used in this bridge was the same sys-
tem used in Los Angeles Bay Bridge. Moreover, commissioned in early 
2018, the Lale Island Bridge in Balıkesir was illuminated using Interact 
Landscape.  Among the other projects we delivered were the facade 
and general space lighting of Taksim 360 and 361.

Nevertheless, we have recently signed a protocol with Turkcell which 
aims at energy efficiency. Based on ESCO (Energy Service Companies) 
LED conversion model, which allows for reduced energy costs while of-
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hizmetlerini sağlayan, istenildiğinde enerji verimliliğiyle ilgili ya-
tırımların finansmanını da yapabilen ESCO (Enerji Servis Şirketleri) 
LED dönüşüm modelini temel alan protokol, şehirlerin aydınlatma-
da kullandığı enerjiyi daha verimli hale getirmeye odaklanıyor. Bu 
model bizim yurtdışında da uyguladığımız bir model. Örneğin Du-
bai Elektrik ve Su Otoritesi (DEWA) ile 2015’te iki enerji santralinde 
bulunan 8500 aydınlatma noktasını LED aydınlatma ile değiştirerek 
elektrik tüketiminde %75 tasarruf sağladık. Bu ve bunun gibi ülke 
ekonomisine katkı sunacak projeler Signify olarak bizim her zaman 
önceliğimiz. 

Şu anda varsa yeni ürün geliştirme ve enerji verimliliği gibi 
çalışmalarınızla ilgili bilgi verir misiniz? Bu konular çerçe-
vesinde yapmayı planladığınız yatırımları somut verilerle 
açıklar mısınız?

Enerji verimliliği günümüzde tüm dünyada olduğu kadar ülkemiz 
için de büyük önem içeren bir konu. Gerek bireylerin gerekse kurum-
ların bu konuyla ilgili alacakları önlemlerin ülkemize refah olarak 
geri döneceği kuşkusuz. Biz Signify olarak, kendi alanımızda enerji 
verimliliği ile ilgili şimdiye kadar birçok projeye imza attık. Turkcell 
ile Ekim sonunda imzaladığımız ESCO modeli iş ortaklığı protokolü 
de buna güzel bir örnek. Bu tarz projeleri Türkiye’de geliştirmek is-
tiyoruz. 

Tüketici tarafında da enerji verimliliği konusu önceliklerimiz arasın-
da. Tüm dünyada tüketilen elektriğin %13’ünün aydınlatma için har-
canması, Ortadoğu ve Türkiye bölgesinde ise bu oranın %22 olması 
göz önünde bulundurulursa, hala hepimiz için büyük bir gelişim 
alanı olduğu ortaya çıkıyor. LED ürünler işte tam bu noktada büyük 
önem arz ediyor. Zira LED ürünler hem 15 yıla varan uzun kullanım 
ömrü sunuyor hem de A+ enerji etiketiyle yüksek enerji tasarrufu 
sağlıyor. Bunun yanı sıra kızılötesi, morötesi ışınlar yaymadığı için 
sağlığa zararı bulunmuyor. Philips Aydınlatma olarak LED dönüşü-
münün her zaman en önde gelen öncüsü ve destekçisi olduk. LED 
şu an en yüksek enerji tasarrufunu sunan teknoloji. Dolayısıyla Phi-
lips Aydınlatma olarak bunun üzerine gideceğiz, LED’ler konusunda 
araştırma ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Firma olarak Ar-Ge ve inovasyona yönelik yaptığınız ça-
lışmalar hakkında bilgi verir misiniz? Ar-Ge çalışmalarına 
bütçenizin yüzde kaçını ayırdınız? ve 2019 yılı için Ar-Ge ve 
yenilemeye yönelik planlarınızı somut veriler dâhilinde an-
latır mısınız?

LED konusunda dünya lideri olmamızın bir unsuru da Ar-Ge’ye ver-
diğimiz önem. Signify olarak, yeni geliştirdiğimiz ürünlerin olduk-
ça büyük bir bölümünü LED ve bağlantılı aydınlatma teknolojileri 
tabanlı ürünler oluşturuyor. 2017 yılında Ar-Ge’ye 354 milyon Euro 
yatırdık. Bu rakam toplam satış gelirlerimizin %5’ine denk geliyor ve 
en yakın rakibimizin %29 üzerinde. 2018 yılı sonu ve 2019 rakamla-
rımızın da bu konuda öncülüğümüzü destekler nitelikte olacağına 
inanıyoruz. 

Türkiye aydınlatma sektörünün genel bir değerlendirmesi-
ni yaparsak, şu anda faaliyet yürüten firma sayısı, sektörün 
ulaştığı toplam büyüklük hakkında varsa elinizde rakamsal 
veriler dahilinde bilgi verir misiniz? Sektörün 2018 yıl sonu ve 
sonrasına dair büyüme hedefi nedir? Sektörün büyümesinde 

fering energy management services and investment funds for energy 
efficiency related projects, the protocol aims to bring increased energy 
efficiency to urban lighting. This is a model we also employ abroad. 
For example, we replaced a total number of 8,500 luminaires with 
LED lights in two energy plants for Dubai Electricity & Water Authority 
(DEWA) offering up to 75% energy saving. As Signify, we place impor-
tance on projects which contribute to the national economy. 

Could you please inform our readers about your ongoing prod-
uct development and energy efficiency projects, if any? Kindly 
explain the investments you have planned to make in this con-
text.

Energy efficiency is an important concept in Turkey as it is important 
for the world. There is no doubt that both individual and organization-
al measures will translate to the welfare of our nation. As Signify, we 
have undertaken a number of projects in energy efficiency. The ESCO 
model partnership protocol signed with Turkcell by the end of October 
2018 is a great example of these projects. We are looking to develop 
similar projects in Turkey. 

In terms of consumers, we again place great emphasis on energy ef-
ficiency. The fact that 13% of all the electricity consumed in the world 
accounts for lighting and that this level is 22% in the Middle East and 
Turkey further proves that there is room for improvement. Here, LED 
products come into play with a great weight. Indeed, LED products of-
fer service times up to 15 years and also provide high energy savings 
carrying A+ energy efficiency labels. Nevertheless, these product do 
not pose a threat to health as they do not emit infrared or ultraviolet 
radiation. As Philips Lighting, we have always been the leader and 
supporter of LED conversion. Today, LED is the technology with the 
highest energy saving potential. Therefore, Philips Lighting is focusing 
on this segment and pushes for R&D in LED technology. 

Could you please elaborate on your R&D and innovation pro-
jects? How much of your operating budget goes to R&D? And 
could you tell us about your R&D and innovation projects for 
2019 with concrete examples?

We owe our global leadership in LED to the importance we place on 
R&D. The majority of the new products we develop as Signify are LED 
products and products using connected lighting technologies. In 2017, 
we invested €354 million into R&D. This is 5% of our total sale revenue 
and actually this level is 29% higher than that of our closest competi-
tor. We believe that our investments in Q4 2018 and 2019 will support 
our leader position in the sector. 

Speaking generally about the Turkish lighting industry, could 
you please inform us about the number of companies operat-
ing in the sector and the total size of the sector? What do you 
think is the growth target of the sector for the Q4 2018 and 
later? What type of innovations and technology products you 
predict to drive sectorial growth?

Growing rapidly in terms of capacity, quality and the range of prod-
ucts, the lighting sector has further accelerated its growth with a focus 
on LED, a new and advanced technology. It is expected from the LED 
technology to change the way we do things in lighting in the close fu-
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ne gibi yenilikler ile teknolojik ürünlerin belirleyici olması 
öngörülüyor?

Kapasite, kalite ve ürün çeşitliliği açısından hızla gelişen aydınlatma 
sektörü, yeni ve gelişmiş bir teknoloji olan LED’e yönelerek büyüme 
sürecini hızlandırdı. Aydınlatma alanında önümüzdeki dönemde 
LED’in ciddi bir paradigma değişikliğine yol açması beklenirken, 
2020’de piyasanın en az yüzde 75′inin LED’e geçmesi öngörülüyor.  

Türkiye’deki aydınlatma sektörü de son 15 yıldan beri büyüme tren-
dini devam ettiriyor. Sektör, şehirlerdeki nüfus artışı ve artan enerji 
ihtiyacı gibi global trendlere paralel olarak, etkin bir büyüme ger-
çekleştiriyor. Uzun ömrü ve sağladığı enerji verimliliği ile LED tek-
nolojisi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sektöre damgasını 
vurmuş durumda. Teknolojik dönüşüm, büyüme oranları, kentsel 
dönüşüm, inşaat sektöründeki gelişmeler, kişilerin daha konforlu 
hayat tercih etmeleri gibi eğilimler son teknolojik çözüm olan LED 
aydınlatmaya olan talebi arttırıyor. Bu talep artışı LED aydınlatma 
ürünlerinin daha ulaşılabilir fiyatlarla sunulmasını mümkün kılıyor. 
Özellikle tüketici pazarında Türkiye’de LED’e geçiş oranı günümüzde 
%50’lerün üzerinde bulunuyor. 

LED dönüşümü konusunda, globalde olduğu gibi Türkiye’de de pa-
zar lideri olarak; özellikle bağlantılı LED sistemleri, anahtar teslim 
aydınlatma çözümleri gibi birçok konuda Türkiye’de öncü ve destekçi 
olmaya devam edeceğiz. Yalnızca son teknoloji ürün ve çözümle-
rin Türkiye’ye getirilmesinin yeterli olmadığının farkındayız. Aynı 
zamanda bu ürünlerin güncel yönetmelikler ve teknik şartname-
lerle uyumlu olması da bizim için çok hassas bir konudur. A+ ve 
A++  enerji sınıfı etiketlerine sahip çevreye duyarlı Philips lambalar 
ve aydınlatma armatürleri ile enerji verimliliğine katkıda bulunarak 
sürdürülebilir teknolojileri destekliyoruz. 

Bağlantılı LED sistemleri de önümüzdeki dönemde aydınlatmanın 
olmazsa olmazı haline gelecek. Tam manasıyla, her yönüyle dijital 
bir dünyaya dönüşen bir aydınlatmadan bahsediyoruz. Geleceğe 
baktığımızda bir gün tüm ampullerimizin ve armatürlerimizin dijital 
ve yerel ağa bağlanmaya hazır olacağını görebiliyoruz. 

Bağlantılı aydınlatma kapsamında iki farklı markamızdan bahsede-
biliriz. Birincisi Philips hue.  Akıllı evler için lanse ettiğimiz Philips 
hue kişisel kablosuz aydınlatma sistemimizi gün geçtikçe genişle-
tiyoruz. Bu ürün sayesinde ışıklar cep telefonu ve akıllı tablet üze-
rinden kontrol edilebiliyor, 16 milyon farklı renkle değiştirilebiliyor, 
600’den fazla aplikasyonu sayesinde bir evin ihtiyaca yönelik tüm 
aydınlatma senaryoları dijital ortam üzerinden kurgulanabiliyor. 

Diğer markamız ise Interact. Bu konseptin içerisinde ofisler, şehir-
ler, perakende, endüstri, şehir güzelleştirme, spor alanları otel ve 
konaklama alanları ile orta ölçekli alanlar için bağlantılı aydınlatma 
hizmeti mevcut. Örneğin ofislerde Power over Ethernet (PoE) sistemi 
sayesinde kişiler akıllı cep telefonları aracılığıyla ofis aydınlatmasını 
kontrol edebiliyor ve bina yöneticileri kullanıcı dostu arayüz sayesin-
de hızlıca binanın toplam enerji tüketimini gözlemleyerek önleyici 
tedbirler alabiliyor. 

Şehir aydınlatması tarafına baktığımızda, yerel hükümetin enerji fa-
turasının %60’ına denk geliyor. Nüfusun artması, kentleşme ve orta 
sınıfın güçlenmesiyle birlikte 2030’da 2006 ile karşılaştırıldığında, 
aydınlatma noktalarında %35 artış bekleniyor. Hem nüfusun hem 

ture and the expectation is that 75% of the market will be converted 
to LED by 2020.  

Turkish lighting sector also continues to grow with an upward trend for 
the last 15 years. In accordance with the increasing urban population 
and the increasing energy needs, the sector grows actively. With longer 
product life and the energy efficiency it provides, LED technology took 
over the Turkish lighting sector as it is the case in the world. Techno-
logical advancements, growth rates, urban conversion, developments 
in construction sector and people’s preference of a comfortable lifestyle 
increase the demand in LED lighting as a hi-tech solution. Increased 
demand in LED lighting makes it possible to make LED lighting prod-
ucts widely available. Especially in the consumer market, LED conver-
sion in Turkey is above 50%. 

As the leader of both global and Turkish markets, we will lead and 
support segments such as connected LED systems, turnkey lighting 
solutions, etc. also in Turkey. We are fully aware that bringing latest 
technology and solutions to Turkey is not enough by itself.  We also 
place great emphasis on the compliance of these products with current 
regulations and technical specifications. We support sustainable tech-
nology with our contribution to energy efficiency with A+ and A++ 
grade environmentally-conscious Philips products and luminaires. 
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de aydınlatma ihtiyacının artması sebebiyle dünyanın enerji verim-
li aydınlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Dünyadaki 
tüm sokak aydınlatmalarında LED kullanım oranı %12, bağlantılı 
aydınlatma oranı ise %2 civarında. Akıllı şehirlerin büyük kısmının 
belkemiğini yüksek enerji verimliliği sağlayan bağlantılı sokak ay-
dınlatmalarının oluşturacağı yeni bir çağdayız. 

Sektörde karşılaştığınız sorunları ve bu sorunlara yönelik 
çözüm önerilerinizi aktarır mısınız? 

Aydınlatma sektörünün son yıllardaki en büyük problemi sertifi-
kasyon ve kalite standartları açısından denetim eksikliği olarak öne 
çıkıyor. LED’e geçiş ile birlikte Uzakdoğu’dan çok ucuz fiyatlar ile 
getirilen gerçek değerlerini yansıtmayan LED ürünler çok ciddi şe-
kilde haksız rekabete ve göz sağlığında bozulmalara sebep oluyor. 
Çok ucuza çöp diye tabir edilebilecek ürünler ithal ediliyor. Ancak bu 
ürünlerin üzerlerinde yazan lümen, kullanım ömrü değerleri, enerji 
verimliliği vb. gerçek değerleri ile örtüşmüyor. 

Bu açıdan son dönemde Ticaret Bakanlığı’nın kurduğu Güvensiz 
Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)’nin çalışmalarını çok olumlu buluyoruz. 
Her türlü ürünün belirli bir standardı yakalamış olması pek çok şe-
yin yanı sıra başta insan sağlığı için önem arz ediyor. Buna ek olarak 
kalite konusunda çalışmalar yapan TSE’nin de denetim ve kontrol-
leri en az aynı öneme sahip. Usulen ithalat yapılarak ülkeye gelen 
tüm ürünlerin, optimum fiyatla tüketiciye sunulması bir zorunluluk 
olmalı. Oysa pazarda ülke ve tüketici dinamiklerine uymayan, tüke-
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Connected LED systems, on the other hand, are expected to become an 
indispensable part of lighting in the close future. We are talking about 
lighting turning into a fully digital asset. Looking at the future, we can 
clearly see that one day all the light bulbs and luminaires will be digi-
talized and ready to connect to the local area network. 

In terms of connected lighting, we can talk about two brands by Philips. 
The first one is Philips hue.  Launched for smart homes, Philips hue per-
sonal wireless lighting system is being improved every other day. Using 
this product, it is possible to control the lights using a smartphone or 
a tablet, to modify the color of light with 16 million options, and to set 
digital lighting scenarios for every possible need using one of 600+ 
mobile apps. 

And the other brand is Interact. This concept includes connected light-
ing services for offices, urban areas, industrial spaces, city landscape, 
sports complexes, hotels, and medium-scale spaces. For example, 
thanks to Power over Ethernet (PoE) system for offices, it is possible to 
control office lighting using smartphones and it makes it possible for 
resident managers to take measures against over consumption hav-
ing observed the energy consumption of a building using user-friendly 
interface. 

In terms of urban lighting, it costs as low as 60% of the energy bill of 
the local government. It is expected that the number of lighting points 
will increase by 35% in 2030 when compared to 2006 thanks to in-
creasing population, the effect of urbanization and the empowered 
middle class. As a result of increasing population and therefore the 
increasing need for lighting, our world needs energy efficiency now 
more than ever. Today, the level of LED use in street lighting is at 12% 
globally, while the level of connected lighting use is only at 2%.  We 
are living in an age where connected street lights with high energy ef-
ficiency will be the backbone of smart cities. 

Could you please elaborate on the issues of the sector and your 
suggestions for the solutions of these issues? 

The most recent and biggest issue of the lighting sector is certification 
and the lack of regulation in terms of quality standards. With every-
one on board with the LED conversion, substandard and cheap LED 
products imported from the Far East started to pave the way for unfair 
competition along with serious eye health issues. It is possible to im-
port products for very cheap prices but the quality suffers unacceptably. 

However, the information made available in the labels of these prod-
ucts such as luminosity, product life, energy efficiency, etc. do not rep-
resent the actual levels. In this context, we really appreciate the work 
of Unreliable Product Information System (GUBIS) established by the 
Ministry of Trade. It is of utmost importance, particularly in terms of 
human health, that there are standards in place for many types of 
products. 

In addition, the auditions and inspections performed by Turkish Stand-
ards Institution (TSE) are as important as the standards in place. In 
practice, the retailers must be obliged to offer imported products at an 
optimal price. Unfortunately, the fact that there are products available 
in the market which do not meet the national and consumer dynam-
ics, which do not worth the money paid, which may cause eye health 
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ticinin harcadığı paranın karşılığında verim alamadığı, göz sağlığını 
tehdit edebilen ve hatta kullanılan alanda maalesef yangın gibi in-
san can ve sağlığını tehlikeye atan durumlara sebebiyet verebilecek 
ürünlerin varlığı hem ekonomimizi hem de sağlığımızı ciddi boyutta 
tehdit ediyor.

Tabii burada tüketiciye de büyük rol düşüyor. Kişiler kaliteli LED ay-
dınlatma seçimleri ile hem gözlerini hem de ev ekonomilerini koru-
malı. Tüketiciler göz konforları için gözleri yormayan, yüksek kalite-
de LED tercihleri yapmalı. Aksi halde titrek ışığa sahip olan kalitesiz 
LED’ler gözü yoruyor, konsantrasyonu azaltıyor ve kişiye yorgunluk 
veriyor.  Bu yüzden LED seçimleri yapılırken bilinen iyi markalar ara-
sından seçmelerinin göz konforu açısından önemli olduğu kanaatin-
deyim. Doğru LED seçiminde ise; Her şeyden önce bilinenin aksine 
ışığın parlaklığını ayarlamak için watt (W) yerine, lümen (lm) değe-
rine bakmak gerekiyor. Lümen değeri daha büyük olan ampul her 
zaman daha parlak ışık veriyor. Bir diğer dikkat edilmesi gereken 
nokta ihtiyaca göre ışık rengi seçimidir.  Okuma ya da konsantrasyon 
gerektiren işlerin yapıldığı alanlarda 4000-6500 K değerleri arasın-
daki soğuk beyaz LED ampul tercih edilmesi daha doğruyken, din-
lenme ve rahatlığın ön planda olduğu alanlarda 2700-3000 K değer-
leri arasındaki sıcak beyaz (sarı) ışık kullanılmalıdır. Ayrıca çevre ve 
enerji verimliliği için mutlaka A+ ve üzeri enerji etikete sahip olup 
olmadığına dikkat edilmeli. Çünkü A+ sembolü, ampullerin çok ve-
rimli olduğunu anlatmaktadır. LED ampuller A+ veya A++ enerji 
sınıfı etiketine sahip. Yani, bir LED ampul, yüzde 90’a varan enerji 
verimliliği ile satın alındığı andan itibaren elektrik faturasını azalt-
maya ve dolayısıyla para biriktirmeye yardımcı olur.

issues and even fire hazard is a grave threat to both our economy and 
our health as a nation.

Of course, there is a role the consumer has to play here. People need 
to protect both their eye health and their budget with their choice of 
quality LED lighting options. Consumers need to go for high quality 
LED options in order to ensure eye comfort. It is proved that flicker-
ing substandard LEDs cause eye strain, and they impair concentra-
tion leading to fatigue.  Therefore, I believe it is important to go for 
well-established brands when investing in LEDs for the required eye 
comfort. As opposed to common belief, one needs to observe the lu-
men (lm) value instead of watt (W) for the right LED selection with the 
right brightness level. Light bulbs with higher lumen values are always 
brighter. 

Another important point is the selection of right lighting product for 
a specific location. Cold white LED light bulbs with 4,000 to 6.5000 K 
should be used in spaces where one reads or focuses on something, 
while warm white (yellow) light bulbs with 2,700 to 3,000 K should be 
used in spaces where recreation and comfort take precedence. Never-
theless, we need to check if the product has A+ or higher energy grade 
label for environmentally-friendliness and energy efficiency. A+ grade 
symbol tells us that the ligh bulb is very efficient. LED light bulbs mostly 
come with A+ or A++ energy grade labels. In other words, purchased 
with up to 90% energy efficiency, LED light bulbs help reduce the cost 
of electricity and therefore help with family budget.
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Elektronik Güvenlik Sistemleri İle 
Güvenli Yaşama İlk Adım

İnsanlar evlerinin ve iş yerlerinin güvenliklerini sağlamak için, 
çeşitli tedbirler almaktadırlar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, 
elektronik güvenlik sistemleri geliştirilmeye çalışılmakta ve her 

gün daha modern ve kullanışlı, üstün özellikle güvenlik sistemleri 

kullanılmaya çalışılmaktadır. Ülke güvenliği ve şehirlerin güvenlik-
leri için birçok noktaya KGYS kurulmakta ve tüm alanlar canlı olarak 
izlenmeye çalışılmaktadır. Genel olarak en yaygın kullanılan güven-
lik sistemleri, güvenlik kamera sistemleri olarak bilinmektedir.

Özellikle teknoloji üretimi yapan iş yerleri için, yangın alarm sis-
temleriilk yapılan güvenlik sistemlerindendir. Özellikle büyük iş 
yerlerine girişleri kontrol edebilmek için, kartlı geçiş sistemlerikul-
lanılmaktadır. Kalabalık girişlerin düzenli olarak yapılabilmesi için 
turnike sistemleri en fazla tercih edilen sistemlerdendir.

Güvenlik Sistemleri Kullanım Alanları

Her türlü güvenlik risklerine karşı alarm sistemleri küçük büyük tüm 
işyerleri için yapılmaktadır. Evler ve iş yerleri dahil her yere hırsız 
alarm sistemleri ihtiyacı oldukça artmıştır. Elektronik güvenlik sis-
temleri genellikle insanların kalabalık olarak ziyaret ettiği veya ça-
lıştığı yerlere kurulmaktadır. 

Geçiş kontrol sistemleri ile tüm alanlarda güvenlik tedbirleri ve iş 
verimliliği arttırma adına kaliteli hizmetler bulunmaktadır Güvenlik 
tedbirlerinin üst seviyelerde olabilmesi için, şifreli geçiş sistemleri 
tercih edilmelidir. Kalabalık grupların giriş yaptığı yerlerde, girişleri 
yavaşlatmak ve kontrol etmek için turnike sistemleri kurulmaktadır.

Otopark, site, AVM, Hastane gibi araç girişi çıkışı yapılan toplu alan-
larda, bariyer geçiş sistemleri sayesinde kontrollü ve güvenli geçişler 
sağlanmaktadır. Belediyeler ve özel şirketler otopark otomasyon sis-
temleri ile araç takip sistemlerini rahatlıkla kurabilmektedir. 

Plaka tanıma sistemi sayesinde araçların plakalarından kimlik tes-
piti yapılması ve kayıt altına alınması sağlanmaktadır. Evlerimizde 
ve bazı ofislerde zil çaldığı zaman kimin geldiğini görebilmek için 
görüntülü diafon sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler sayesinde 
ev ve işyerlerinde huzuru ve güveni yakalamak tahmin ettiğinizden 
çok daha kolaydır.

Özel şirketlerin en fazla talep ettikleri sistemler arasında personel 
gelişlerini takip için PDKS elektronik sistemleri olmaktadır. Firmanın 
yapmış olduğu profesyonel çalışmalar ile yapısal kablolama ile alt-
yapı işlemlerini son teknolojiye göre yapmaktadır. Altyapı projeleri-
nizde son teknoloji fiber optik sistemler kullanılmaktadır.

Profesyonel Güvenlik Sistemleri Hizmetleri

Güvenlik sistemlerinde bir marka olma yolunda emin adımlarla 
ilerleyen Gazi Information Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. geniş ve güçlü 
bir referans ağına sahiptir ve uzman ekipleri ile kaliteli hizmetler 
vermektedir. Sizde bu hizmetlerden yararlanmak isterseniz firmanın 
ücretsiz keşif avantajından mutlaka faydalanın. Kaynak: Milliyet
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Afrika’da X-Ray Oda Kapıları Formet’e Emanet

Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren Formet Group ürün yel-
pazesine medikal görüntüleme ve X-ray odaları kapılarını da 
ekleyerek ihracat potansiyelini artırıyor.

Bünyesinde Flatelli, As Royal,  Stella, Star, Formet Çelik Kapı gibi 
markaları barındıran Formet Group, artan ihracat performansı ile 
ürünlerini Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve Ortadoğu’nun birçok 
ülkesinde son tüketiciye ulaştırıyor. Batı Afrika’nın güçlü ekonomisi 

Gana’da ihraç ettikleri ürünlere yoğun ilgi bulunduğunu belirten 
Formet Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezen, Kasım sonun-
da gerek Formet Group için gerekse de Türkiye ihracatı için önemli bir 
teslimat gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Toplamda 7,5 ton ağırlığında 21 adet  X-ışını geçirmez kapıyı uçak 
kargo ile Gana’nın başkenti Accra’ya gönderdiklerini ifade eden Mus-
tafa Sezen, ‘Kapı ihracatında uçakla bu çapta bir gönderinin daha 
önce yapılmadığını düşünüyoruz’ dedi. 

Yüzde Yüz Yerli

Formet Group tarafından ihracatı gerçekleştirilen x-ray kapıları rönt-
gen odaları, tomografi odaları gibi tıbbi görüntüleme odalarının 
radyasyon yalıtımlı giriş-çıkışında kullanılıyor. Yüzde yüz yerli olarak 
Formet Group tarafından üretilen bu kapılar radyoaktif ışınların, gö-
rüntüleme odasının dışına çıkmasını önlüyor. 

‘’1 Milyon Doların Üzerinde Döviz Girdisi Sağladık’’

Formet Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezen, “Ar-Ge ça-
lışmalarını sürdüren firmamız ürün gamına medikal görüntüleme 
odaları kapılarını da eklemiş bulunuyor. Gana’da beş farklı şehirde 
bulunan hastane zincirine ait tüm kapıları geçen yıl göndermiştik. 
Bu projenin devamı kapsamında x-ray geçirmez kapıları da uçak 
kargo ve deniz yolu konteynerlerle göndererek projeyi tamamladık. 
Bu proje kapsamında ülkemize 1 milyon doların üzerinde döviz gir-
disi sağlamış olduk. Patenti, teknik tasarımı ve geliştirilmesi Formet 
Group’a ait olan, seçkin ve kaliteli ürünlerimizi Ar-Ge departmanı-
mızın önderliğinde, konusunda uzman mühendis, teknisyen, satış 
elemanlarımızla dünya geneline sunmaktayız”dedi.

‘’Ekonomiye Katkıda Bulunmaya Devam Edeceğiz’’

“Üretim süreçlerimiz ISO-9001 kalite güvencesi ile yönetilmektedir” 
diyen Sezen, “Öte yandan ürünlerimiz uluslararası akrediteye sahip 
birçok kalite ve güvenlik sertifikalarına da sahip. Yapılan Ar-Ge faali-
yetleri çerçevesinde ürünlerimizin daha rekabet edebilir hale gelme-
si için çevreye ve insana duyarlı yeni tasarım fikirlerinin oluşturulma-
sı, doğru ve farklı malzemelerin seçilerek, ileri üretim teknolojileri 
kullanılması yönünde çalışmalarımız sürüyor. Ar-Ge çalışmalarımız 
ve yatırımlarımız sonucunda ürettiğimiz yüzde yüz yerli katma de-
ğerli ürünler ile ülke ekonomimize katkıda bulunmaya devam ede-
ceğiz” ifadelerini kullandı.

güvenlik
security
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Yangın Güvenliği Uzmanı Abdurrahman Kılıç, 
İstanbul’un Risk Haritasını Çıkardı

İstanbul’un yangın güvenliği konusunda açıklamalarda bulunan 
Yangın Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç,” En çok gi-
rilemeyen sokaklara baktığınız zaman yaptığımız risk haritaları 

incelemelerinde en riskli yerin Eminönü, Tahtakale civarı ve Galata, 
Beyoğlu, Pera tarafları olduğunu gördük” dedi. 

İstanbul’un dar sokakları ve giderek artan nüfusu sebebiyle araç 
kullanımının artması, özellikle yangın anında ambulans ve itfaiye 
araçlarının olay yerine gitmesinde güçlükler yaşanmasına neden 
oluyor. Yangın Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, sokak-
ların yapısının ve park halindeki araçların artmasının İstanbul’un 
yangın güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirterek yapılması 
gerekenler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Avrupa’nın En Riskli Şehrinin İstanbul Olduğu Görülmüş”

İstanbul’un şehir yapısının yangın anında itfaiyenin ulaşımında en 
büyük sorun olduğunu belirten Abdurrahman Kılıç, “İstanbul’un en 
büyük problemlerinden bir tanesi aslında dar ve dik sokakları. 1870 
yılında yapılan, Sultan Abdülaziz zamanında yapılan bir araştırmada 
Avrupa’nın en riskli şehrinin İstanbul olduğu görülmüş. 

İstanbul günümüzde de bu yönden en riskli çünkü bir taraftan dar 
sokakları, dik sokakları, bir taraftan merdivenli sokakları, araçların 
park ettiği sokakları göz önüne alırsanız sadece yangın için değil 
aynı zamanda diğer afetler için depremde, panikte ki bu konuda da 
itfaiyenin ve ambulansın giremeyeceği birçok yer bulunuyor” dedi.

“Yangını başlangıçta bir bardak su ile de söndürürsünüz ancak birkaç 
saniye geçince bu kovaya, birkaç dakikayı geçince tankerlere dönü-
şür”

İtfaiye araçlarının olay yerine ulaşması konusunda yapılabilecekler 
üzerinde duran Prof. Dr. Kılıç, “Küçük araçların alınması gerekiyor. 

Küçük araçlar alınsa bile hiçbirisinde hidrant olmadığı için itfaiyenin 
yapacağı bir şey olmuyor. Su taşıması gerekiyor. Taşıma su ile yangın 
söndüren bir şehiriz biz. 

Var ama bunun sayısını çok çok arttırması lazım. İkincisi istasyon 
sayılarını, küçük istasyon sayısının arttırılması erken müdahale için 
gerekli. Bir de otopark sayısının arttırılması, itfaiyenin geçişi için, 
ambulansların geçişi için belli noktaların işaretlenerek park yasağı 
getirilmesi ve onlara ceza verilmesi lazım. 

İtfaiyenin normalde bir yangına erken müdahalesi riskli yerlerde 3 
dakika içerisinde olması, daha az riskli olan yerlerde 5, normal yer-
lerde 8 dakika içerisinde olay yerine ulaşması lazım. Yangını başlan-
gıçta bir bardak su ile de söndürürsünüz ancak birkaç saniye geçince 
bu kovaya, birkaç dakikayı geçince tankerlere dönüşür” ifadelerinde 
bulundu.

“En Riskli Yerin Eminönü, Tahtakale Civarı ve Galata, Beyoğlu, 
Pera Tarafları Olduğunu Gördük”

Vatandaşın yalnızca bir yangın sırasında değil aynı zamanda bir ya-
ralanma olduğunda o sokağa itfaiyenin ve ambulansın nasıl girece-
ğini düşünerek aracını park etmesi gerektiğini söyleyen Kılıç, “En çok 
girilemeyen sokaklara baktığınız zaman yaptığımız risk haritaları 
incelemelerinde en riskli yerin Eminönü, Tahtakale civarı ve Galata, 
Beyoğlu, Pera tarafları olduğunu gördük. 

Beyoğlu’nda ve benzer yerlerde gece kulüplerinin olduğu, barların 
olduğu binaların durumu gerçekten çok riskli, çok tehlikeli. Binanın 
özelliğine, sokağın özelliğine, kullanım amacına uygun olarak ted-
birlerin alınması lazım. İstanbul’da özellikle birçok yangına itfaiye 
ile birlikte ben de gidiyordum. İtfaiyecilerle birlikte gidip itfaiye ara-
cının girmesi için 4 kişi aracı kaldırıp yana aldığımız birçok yangın 
olmuştur” dedi.

“Binadaki Önlemlerin, Şehrin Alt Yapısının ve İtfaiyenin Eğitim 
ve Teknik Gücünün Birbirine Paralel Olarak Yükselmesi Lazım”

Bir şehrin yangın güvenliğinin hangi koşullara bağlı olduğunu anla-
tan Abdurrahman Kılıç, “Önce binada alınan önlemlere bağlı, şehrin 
alt yapısına bağlı daha sonra da itfaiyenin eğitim ve teknik gücüne 
bağlı. Bunlardan herhangi biri ne kadar iyi olursa olsun hiçbir zaman 
işe yaramaz. 

Bunun üçünün yani binadaki önlemlerin, şehrin alt yapısının ve itfa-
iyenin eğitim ve teknik gücünün birbirine paralel olarak yükselmesi 
lazım. Sokaklar iyiyse bile binada önlem yeterli değilse yine bir şeye 
yaramaz. 

Binada önlemler yeterli, itfaiye iyi değil, alt yapısı iyi değilse yine işe 
yaramaz. Bu söylediğim 3 hususun mutlaka birbirine paralel büyü-
mesi, bir taraftan da vatandaşların bu konudaki eğitiminin yeterli 
olması, tatbikatların yapılması, sistemlerin bakımlarının yapılması 
gerekir” şeklinde konuştu. Kaynak: IHA
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Kalp Pilli Hastalara “Mağaza Alarm Sistemi” Uyarısı

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, mağazalardaki 
ürün koruma alarm sistemleri etkileşimle kalp pilinin yanlış al-
gılama yapmasına yol açtığını söyledi. Alper, “şok veren pillerin 

tehlikeli etkileşime neden olabilmekte ve hastanın hayatını tehlike-
ye atabilmektedir” açıklamasında bulundu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet 
Taha Alper, tıp literatüründe, sıklıkla alışveriş merkezleriyle, mağaza 
çıkışlarında kullanılan alarm sistemlerinin kalp pilleriyle etkileşime 
girebileceğine dair birçok vaka bildiriminin söz konusu olduğunu 
belirterek, “Mağazalardaki ürün koruma alarm sistemleri etkileşimle 

kalp pilinin yanlış algılama yapmasına, şok veren pillerde pilin uy-
gunsuz şok vermesine neden olabilmekte ve hastanın hayatını tehli-
keye atabilmektedir” dedi.

Kalp Pili Takılan Hastalara Önemli Uyarılar

Prof. Dr. Alper, elektronik cihazların hayatı kolaylaştırırken bir taraf-
tan da bazı riskleri beraberinde getirdiğini dile getirerek, özellikle 
alışveriş merkezlerinde, mağaza çıkışlarında kullanılan alarm sis-
temlerinin de bunlar arasında olduğunu söyledi.

Bu sistemlerin bazı sorunları da beraberinde getirebildiğine işaret 
eden Alper, özellikle kalp pili takılan hastalara önemli uyarılarda 
bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, “Bu cihazların varlığına o kadar alıştık 
ki çoğu zaman hiç dikkatimizi bile çekmiyor. Tıp literatüründe bu 
sistemlerin kalp pilleri ile etkileşime girebileceğine dair birçok vaka 

bildirimi söz konusudur. Mağaza ürün koruma alarm sistemleri et-
kileşimle kalp pilinin yanlış algılama yapmasına, şok veren pillerde 
pilin uygunsuz şok vermesine neden olabilmekte ve hastanın haya-
tını tehlikeye atabilmektedir. Özellikle kalp piline bağımlı olan has-
talarda pilin uyarı üretmemesi hayati tehlikeye yol açabilmektedir” 
diye konuştu.

“Uyarı Levhaları Asılmalı”

Alper, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) kalp pili olan hastaların hır-
sızlık önleme sistemlerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu-
ğunu aktararak, şunları kaydetti:  “Ben de kalp pili olan hastalarıma 
hırsızlık önleme sistemlerine yakın durmamalarını, yaslanmamalarını, 

kardiyolog ve kalp ve damar cerrahisi uzmanı meslektaşlarımın da 
kalp pili olan hastalarını bu konuda uyarmalarını önermekteyim. 
Hastaların bu açıdan bilgilendirilmesi çok önemlidir. 

Yalnız mesele kalp pili olan hastaların bilinçli olmalarıyla bitmiyor, 
mağaza sahipleri ve bu cihazları monte edenlerin de bu konuda 
bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu cihazlar maalesef mağaza çı-
kışlarında kamufle edilmekte, yakınına raf ya da tezgah konularak 
hastanın farkında olmadan orada zaman geçirmesine neden olabil-
mektedir. 

Bu nedenle 100 santimetreden yakına raf ya da tezgah konulmama-
sı gerekmektedir. Hırsızlık önleme sistemlerini kullanan mağaza ve 
diğer alanlara kalp pili ile alakalı uyarı levhaları asılması doğru bir 
yaklaşım olur.”
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Türkiye’de Yaklaşık 400 Bin Kişi Alarm Kullanıyor

Dünyada her geçen gün büyüyen alarm ve güvenlik hizmeti 
sektöründe, toplam hane ve iş yeri sayısına göre alarm sistemi 
kullanma oranı Amerika’da yüzde 20, İspanya’da ise yüzde 9 se-

viyesinde. Türkiye’de ise bireysel ya da ticari potansiyel kullanıcıların 

sadece yüzde 2’si bu hizmetleri kullanıyor. Bu da rakamsal olarak 
400 bin civarı kullanıcı olduğu kaydediliyor.

5 kıtada 24 ülkede güvenlik çözümleri sunan İspanyol markası 
Prosegur’un Türkiye Direktörü Metin Kastro, Türkiye’de potansiyel 
kullanıcı sayısının 20 milyon olduğunu ve bu rakamın sadece yüzde 
2’sinin alarm kullandığını açıkladı. Alarm hizmeti almayı tercih eden-
lerin Avrupa’da oranı yüzde 9-11 ve Amerika’da ise yüzde 20-23’lere 
çıktığını ifade eden Kastro, “Prosegur olarak hedefimiz, Türkiye’nin 
alarm ve güvenlik hizmetindeki potansiyelini artırmak” dedi.

“Türkiye’deki Penetrasyon Oranını Artırmayı Hedefliyoruz”

Mal ve can kaybı gibi olumsuz sonuçlar doğuran hırsızlık ve yan-
gın vakalarının sıkça yaşandığı Türkiye’de kişiler, bireysel tedbir 
almayı tercih ettiği bildiriliyor. Hırsızlık oranının oldukça yoğun 
olduğu il ve ilçelerde alarm tercihinin az olduğuna değinen Kastro, 
“Türkiye’de sadece 400 bin civarı alarm kullanıcısı bulunuyor. Avrupa 

ve Amerika’ya göre kıyasladığımızda, bu oranın çok düşük olduğu-
nu söyleyebiliriz. Bu yüzden gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla pazar 
payını ve penetrasyon oranını artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini 
kullandı.

“Türkiye’nin Potansiyeline Güveniyoruz”

Kastro, “Türkiye’deki hane ve iş yeri sayısı ile alarm sistemleri kullan-
ma penetrasyonunu özellikle Avrupa ve Amerika ile kıyasladığınızda 
Prosegur’un neden Türkiye’ye yatırım yaptığının cevabını alıyorsu-
nuz. Türkiye’de alarm sistemi kullanma penetrasyonu yüzde 2’lerde 
seyrederken Avrupa’da bu oran yüzde 9-11 bandında, Amerika’da ise 
yüzde 20’nin üzerinde bulunuyor. Şirketimiz, Türkiye ekonomisine 
ve pazar koşullarına güveniyor ve stratejik bir yatırımcı olduğundan 
dolayı yatırımlarını finansal bir yatırımcı gibi kısa süreli değil, uzun 
vadeli, 40-50 yıl gibi süreleri düşünerek yapıyor.

Bir ülkenin ekonomik hayatı boyunca inişler ve çıkışların olması do-
ğaldır. Dolayısı ile işinize uzun vadeli bakıyorsanız ülkeye ne zaman 
girdiğiniz değil, ülkeye olan genel güveniniz ön plana çıkar. Türkiye, 
büyük ölçekli global şirketlerin yatırım yapabileceği alt yapıya ve po-
tansiyele sahip bir ülke. Türkiye’nin potansiyeline çok güveniyoruz” 
diye belirtti. Kaynak: İHA
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Konteynerler Yerli X-Ray Cihazlarından Geçecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kaçakçılıkla mücadele kapsamın-
da, son 5 yılda teknolojiye 300 milyon liralık yatırım yaptıklarını 
belirterek, “X-ray tarama sistemlerini milli kaynaklarla yerli ola-

rak üretmeye başlayacağız. Bu kapsamda TÜBİTAK ve yerli girişimci-
lerle ortak çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

Pekcan, organize suç ve terör örgütlerine finansman sağlanması, 
kamu gelirinde kayba neden olması ve rekabetin olumsuz etkilenmesi 

nedeniyle yasa dışı ticaret ve kaçakçılıkla mücadeleyi kararlılıkla 
sürdürdüklerini söyledi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, son 5 yılda teknolojiye 300 mil-
yon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Pekcan, söz konusu yatı-
rımlar sayesinde gümrüklerin Avrupa’nın ileri teknolojiyi en yoğun 
kullanan gümrüklerin başında geldiğini bildirdi.

Pekcan, hayata geçirdikleri sistem ve programlar sayesinde, şüpheli 
hareketleri analiz ederek yalnızca potansiyel tehdit içeren işlemlere 
odaklandıklarını vurgulayarak, Bakanlıkta bulunan Komuta Kontrol 
Merkezi sayesinde kara, hava, deniz araçlarını kesintisiz takip ede-
bildiklerini, yolcu risk analizleriyle şüpheli yolcuları izleyebildiklerini 
anlattı.

Kaçak Sigara Kullanımı Düştü

Türkiye’nin dış dünyaya açılan noktaları olan kara kapıları, havaalan-
ları ve deniz limanlarını X-ray tarama sistemleri başta olmak üzere, 

yüz tanıma ve plaka tanıma sistemleriyle güçlendirdiklerine dikkati 
çeken Pekcan, bu sistemleri destekleyen “hava takip”, “varış öncesi 
yolcu bildirimi”, “gemi takip”, “araç takip” programlarıyla da kara ve 
hava sahasını kullanan araçları kontrol ettiklerini dile getirdi.

Pekcan, insansız hava araçlarını da gümrük denetimlerinde kul-
lanmaya başladıklarını belirterek, gümrüklerde ilk defa İstanbul 
Havalimanı’nda yolcu bagajlarının üç boyutlu görüntüsünü veren CT 

Bagaj Tarama Sistemi ve uyuşturucu kuryelerin tespitinde kullanılan 
Vücut Tarama Sistemi’ni etkin olarak kullandıklarını bildirdi.

Dünyada yeni geliştirilen teknolojileri gümrüklere kazandırdıkları-
nı ifade eden Pekcan, “X-ray tarama sistemlerini milli kaynaklarla 
yerli olarak üretmeye başlayacağız. Bu kapsamda TÜBİTAK ve yerli 
girişimcilerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Konteyner ve kamyonlar bu 
cihazlardan geçecek.” diye konuştu.

Pekcan, uyuşturucu madde yakalamalarında önemli artış kaydedil-
diğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bu yıl kasım sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
72 artışla 45 ton uyuşturucu ele geçirildi. Sigara kaçakçılığıyla müca-
dele kapsamında 14,5 milyon paket sigara yakalandı. Etkin ve yaygın 
denetimler sonucu kaçak sigara kullanımı tarihin en düşük seviyesi 
olan yüzde 6,7’ye düştü. Yılın 10 ayında yaklaşık 11 bin 500 ton ka-
çak akaryakıt tespit edildi.” Kaynak: Haber Türk
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Mobbing Nedir?

Türkiye ve Avrupa’da yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki da-
nışmanlık hizmetleri sunan Avukat Oğuz Kara, son günlerde 
çalışanların en muzdarip olduğu konu yöneticilerin kendilerine 

yaptığı mobbingle ilgili cevabı merak edilen soruları yanıtladı.

Son günlerde herkesin dilinde mobbing deyimi var. Peki, mobbing 
nedir? Mobbing esasında İngilizce bir kelime. Dışlama, rahatsız etme, 

psikolojik şiddet ve taciz etmek olarak ifade edebileceğimiz bir anla-
ma geliyor. İş hukukunu ilgilendiren anlamıyla ise, işyerinde bir çalı-
şanı özellikle hedef gözeterek kötü davranma, yok sayma, haksızlığa 
maruz bırakma, rahatsız etme ve psikolojik şiddet uygulama olarak 
özetlenebilir. 

Mobbing O Zaman Yalnızca Yöneticilerin Veya İşverenin Çalı-
şana Uyguladığı Psikolojik Şiddet

Yaygın olarak düşünülenin aksine mobbing yalnızca işveren ya da 
üstler tarafından uygulanan değil diğer çalışanlar tarafından uygu-
lanan psikolojik şiddeti de kapsıyor.

Peki, Mobbinge Örnek Olabilecek Davranışlar Neler?

Çalışanın kendini göstermesini, ifade etmesini engellemek, sözü-
nü kesmek, çalışanı yüksek sesle azarlamak, hakaret, sürekli eleş-
tiri, yok saymak, iletişimin kesilmesi, asılsız söylenti, hoş olmayan 
imalar, nitelikli iş verilmemesi, çalışana anlamsız işler verilip sürekli 
yerinin değiştirilmesi, çalışana ağır işler verilmesi, fiziksel şiddet 

tehdidi, cinsel taciz, çalışma yaşamında yalnızlaştırma, alaya alınma 
gibi davranışlar örnek olarak verilebilir.

Ancak bu çok önemli: yukarda örneklediğim ve bu örneklere benzer 
durumların bir veya birkaç kez meydana gelmesi mobbingin oluş-
ması için yeterli değil. Bu davranışların sürekli ve sistematik biçimde 
vuku bulması gerekiyor. 

Yani, Yargıtay’ın birçok kararında ortaya koyduğu üzere, süreklilik 
göstermeyen ya da anlık öfkeyle ortaya çıkan geçici davranışlar, belli 
bir kişiyi ya da kişileri hedef almayan olumsuzluklar mobbing olarak 
nitelendirilemez.

güvenlik
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Kişi mobbinge maruz kaldığını düşünüyorsa aşağıdakileri yapmala-
rını öneriyoruz: 

• Kronolojik olarak uğradığı olumsuzlukları not almak,

• Kendisine yöneltilmiş olumsuz davranışlara örnek olabilecek her 
türlü elektronik posta, mesajlaşma ve buna benzer yazışmayı sak-
lamak,

• İşverenin yargılamada başvuracağı ilk savunma “performans” ola-
cağından işini düzgün ve sorunsuz yaptığını, kendisine verilen işleri 
makul süreler içinde yerine getirdiğini gösterir her türlü yazışma, 
rapor vs delilleri saklamak,

• Eğer varsa diğer çalışanlara sağlanan ancak kendisine sağlanma-
yan menfaatleri, kendisinin mahrum kaldığı olumlu durumları ve 
yine bunlara dair yazışmaları kayıt altına almak,

• Eğer durumdan kaynaklanan bir psikolojik rahatsızlık oluşmuşsa 
buna dair raporları, kullanılan ilaçların reçetelerini saklamak.

Mobbingin ispatlanmasında yukarıdaki unsurlar büyük önem taşı-
maktadır. Çünkü, mobbingin olduğu bir işyerinde en önemli delil 
olan tanık delilinden yararlanmak her zaman mümkün olmaya-
caktır. Gerçekten de fiiliyatta halen işyerinde çalışan tanıklar davacı 
lehine ifade vermekte zorlanmaktalar.

Mobbinge Söz Konusu İse Çalışan Hangi Tazminat Kalemlerini 
İsteyebilir?

Bu cevap somut olaya göre değişir. 

Çalışanın en az 1 yıllık çalışma süresi varsa ve mobbingi gerekçe gös-
terip haklı fesih yoluna başvurarak çıkması halinde, çalışan kıdem 
tazminatına hak kazanabilecektir.

Olayın şartlarına göre kötü niyet tazminatı veya ayrımcılık tazminatı 
istemek mümkündür.

Somut olaya göre Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve diğer 
mevzuatta öngörülen tazminat haklarından yararlanmak da müm-
kün olabilecektir. 

Ocak  January  2019

Kişi Mobbing Durumunda Ne Yapmalı?

Mobbing uzun zamandır var olan ancak adı yeni yeni koyulan bir 
olgu. Bu olumsuzluğa her an herkesin maruz kalması mümkün bu 
yüzden bu konuda haklarımızı bilmemiz ve gerektiğinde haklarımı-
zı arama cesaretini göstermemiz çok önemli. Ülkemizde iş hukuku 
uzun yıllardır önceliği işçiye vermekte. İş Kanunu, işçiyi, işverene 
karşı koruyup haklarını güvence altına almayı amaçlıyor ve yargının 
işleyişi de buna paralellik gösteriyor. 

Mobbinge maruz kaldığını düşünen bir çalışan öncelikle durumu uz-
laşmacı ve çekişmesiz bir yol izleyerek ve konuşarak sonlandırmayı 
denemeli. Ancak bu şekilde sonuç alamazsa kanunların kendisinden 
yana olduğunu ve hakkını eğer gerekli yolları izlerse elde edeceğini 
unutmamalı.

Mobbinge Maruz Kalan Çalışanın Başvurabileceği Yollar Neler?

Mobbing iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle fesih sebep-
lerinden biri olduğu gibi aynı zamanda durumun niteliğine göre 
maddi ve manevi tazminat sebebi. Bu bakımdan yazılı haklı fesih 
bildirimi yapabilir.

Ancak mobbinge dayanarak işten ayrılmak isteyen kişinin unut-
maması gereken en önemli husus bu iddiasını ispat etme yükünün 
kendisinde olduğu. Yargılama sırasında mobbinge uğrandığının ka-
nıtlanabilmesi gerekiyor.
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Yangın Koruma Önlemleriniz Yeterli mi?

Yangından korunma önlemleriniz yetersizse hala tehdit altında 
olabilirsiniz. Doğru yangın koruma konsepti nasıl oluşturulur? 
Yangından korunmak için farklı senaryolar ve uygulamalarla 

riskleri azaltabilirsiniz. Hasar riskini güvenilir bir şekilde azaltmak 
için, kullanımınıza bağlı olarak, yapısal ve aynı zamanda organi-
zasyonel göz önüne alınmalı ve doğru konsept belirlenmelidir. Aksi 
halde, hem mevcut yasaların gerisinde kalabilir hem de yetersiz ön-
lemlerle tehlikeyi gözden kaçırabilirsiniz.

Bu yeni tehlike değerlendirmelerinde belirleyici olan, çoğu kez, ya-
pının yapısal modifikasyonları veya kullanımdaki olası değişiklikler-
dir; bu da yeni potansiyel tehlikeler için belirleyici olabilir. Bunun bir 
örneği bir PV sisteminin eklenmesi, ek bir makinenin kurulması veya 
büyük bir ofisin kurulması olabilir. Ekipmanda veya süreçlerdeki de-
ğişiklikler sıklıkla, ekipmanın operatörleri tarafından iyi bilinmeyen 
yangın risklerini beraberinde getirir.

Bir kablonun, tasarlanmamış, mevcut bir elektrik tesisatına kötü bir 
şekilde bağlanması gibi küçük şeylerin bile, yangın riskini arttırmak 
için yeterli olduğunu fark etmek önemlidir. Ayrıca, eski dağıtım ku-
tuları veya yetersiz yıldırımdan korunma ve topraklama sistemleri 
de büyük riskler doğurmaktadır. Binaların ve makinelerin yangına 
bağlı tahribatı, teslimat gecikmeleri ve müşterilerin kaybı gibi isten-
meyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

Sigortalar Her Zaman Güvenilir Mi?

Ayrıca, yangın ve benzeri sigortalar zararınızın tamamını karşılama-

yabilir. Eğer kapsamlı ve ihtiyacınıza uygun sigorta yaptırmazsanız 
ekonomik risklerle karşılaşabilirsiniz. Sigorta yaptırırken sadece 
yangından oluşan fiziki hasarı değil, mal teslimatı, müşterinin kaybı 
gibi farklı alanları da kapsayacak çözümlere odaklanmalısınız. 

Özellikle, KOBİ’ler genellikle yeterince tecrübeli iş gücü ve kriz anın-
da doğru hamleleri yapabilecek organizasyon yapısından yoksundur. 
Bu nedenle, zaten yıllar boyunca düzenli olarak gözden geçirilmemiş 

veya güncellenmemiş bir yangından korunma konseptine güven-
mek beraberinde ihmal kaynaklı hasarları da getirir. Bu gibi durum-
larda, sigorta şirketleri genellikle ödeme yapmazlar ve eğer yapar-
larsa, hasarı tamamen karşılayacak olan bedeli ödemezler.

Sigorta Sözleşmeleri Yasası’nın 2008 yılında değiştirilmesinden bu 
yana, poliçe sahiplerinin ağır ihmalle hareket etmediklerini veya 
bu ağır ihmalin doğrudan zararın kapsamı ile ilgili olmadığını ka-
nıtlamaları gerekmektedir. Ancak o zaman sigorta yardımları tam 
olarak ödenebilir. Bu nedenle, elektrikli sistemlerin düzenli olarak 
test edilmesi ve kendi yangın koruma konseptinizin sürekli gözden 
geçirilmesi, buradaki altın değerindedir.

Buna ek olarak, devlet bina yönetmelikleri ve İşyeri Yönetmeliği 
binada veya odalarda/hanelerde değişiklik yapılması durumunda 
mevcut yangından korunma konseptini gerektirir. Ayrıca, risk yö-
netiminin yasal gerekliliklerine uymayan şirketler hukuki ve maddi 
cezalarla karşılaşabilir.
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Otellerde Can Güvenliğini ve İtibarı Tehdit Eden 
Yangın Riskine Çözüm: “Doğru Algılama” 

Bir otel binasında yaşanabilecek yangın riski; misafirlerin özellik-
le uykudayken dumana yakalanma ihtimalleri, konaklayanların 
binanın kaçış güzergahlarına hâkim olmamaları gibi sebeplerle 

anlık hatalar doğurabilir ve ciddi kayıplara neden olabilir. 

Doğru algılama ile yangının başlangıç aşamasında tespit edileme-
mesi veya sistemin hatalı ihbarlarla binadaki kişileri paniğe sevk 
etmesi, turizm sektöründe hizmet veren bir kuruluşun itibarını da 
kaybetmesi riskini doğurmaktadır. 

Bu riskleri azaltmak ve kontrol edebilmek için güvenliğe yönelik tüm 
sistemlerin, binanın yapısal koşullarına özgün çözümlerle kurulması 
ve birbirlerine entegre çalışabilmesi gerekir. 

Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri, EEC Entegre Bina Kont-
rol Sistemleri tarafından kurulan The Marmara Hotels Taksim ve 
Antalya’nın Teknik Müdürü Kemal Tunalı’ya konuyla ilgili yorumla-
rını sorduk. 

1978 yılından beri Türkiye’de turizmin en köklü kurumlarından biri 
olan The Marmara’nın, çalışanlarının ve müşterilerinin can güvenliği 
için tedbiri elden bırakmadığına değindi.

Müşterilerinin güvenliğine gösterdikleri hassasiyete vurgu yapan Tu-
nalı; “Bizde şöyle bir yaklaşım var, oteldeki misafirimiz bizim karde-
şimiz, bizim evdeki çocuğumuz. Onun güvenliğini nasıl sağlıyorsak, 
öncelik onun güvenliği, ondan sonra para kazanmak geliyor. 
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Bu iş her gün para harcadığınız bir şey değil, onu alıp koyuyorsunuz 
ve 30 sene 20 sene kullanıyorsunuz. Bu tür şeylerde paradan kaçıl-
maz diye düşünüyoruz açıkçası. 

Sonuçta; bizim açımızdan bu iş çok önemli bir iş, direkt insan ha-
yatıyla ilgili olduğu için bu işte ucuza veya kolaya kaçılmaz. Bu işi 
en iyi şekilde yapabildiğine inandığınız firmayla devam etmelisiniz” 
sözleriyle tercihlerinin sebebini açıkladı. 

Sistemden bekledikleri faydayı anlatırken; Yangın algılama sistemi-
mizin düzgün çalışması bizim için en önemli özelliği. İşimiz aslında 
teknik işletme, yani herhangi bir bina da olsa, biz onu işletme tara-
fındayız. 

İşlettiğimiz binalarda önceliğimiz ilk önce yangın olayının ihbarının 
yapılabilmesi ve bunun kontrol edilebilmesidir. Önceliğiniz ne der-
seniz, ilk iki sıraya ihbar ve söndürme sistemini koyarım. Sadece ih-
bar almanız da yetmiyor, bunu söndüremiyorsanız çok da bir manası 
kalmıyor” dedi.

Sistemi tek ekranda kontrol edebilmenin avantajını yaşadıklarını da 
paylaşan Tunalı: “En memnun olduğum özellik, bilgisayarda her şeyi 
o anda görmek. Bir alarm geldiği anda bizim işimizi çok rahatlatan 
bir şey. 

Burada yapılan işin kurulum aşaması da doğru ve düzgün olduğu 
için, gelen alarmı proje üzerinde görebiliyoruz. Benim açımdan en 
güzel şey o bilgisayarla her şeyi rahatça kontrol edebilmek” diye ko-
nuştu. 

Yangın Algılama ve Alarm Sistemini kullanıcı olarak deneyimleyen 
Teknik Servis Müdür Yardımcısı Özel Dinç ise; “Hatalı ihbar olmuyor, 
o konuda iyi. 

En faydalı özelliği olumsuz bir durumda direkt nokta atışı yapıp, ma-
hal mahal izleyebiliyor olmamız. Nokta atışı bizim için önemli, çünkü 
44 bin m2 bir binadan bahsediyoruz. En yakın örneği; havuz makine 
dairesinde kompresörün borusu patladığında yaşadık. Bölge çok da 
ulaşılabilir, çok göz önünde bir mahal de değildi. Direkt sistemden 
fark edip müdahale edebilmiştik” örneğiyle yorumunu aktardı.
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İş Yeri Güvenliğinde Yeni Dönem Prosegur’un 
Görüntülü Hareket Dedektörü İle Anında Kayıt

Alarm sektöründe dünyanın hızlı büyüyen markalarından Prose-
gur, Türkiye güvenlik pazarında kullanıcılarına özel hizmet ver-
meye başladı. İş yeri güvenliğinde alarm ve kamera sistemleri 

alanında hizmet sunan Prosegur, görüntülü hareket dedektörü ile 
anında kayıt imkanı sağlıyor.

Günümüzün en sık yaşanan güvenlik saldırılarından biri kuşkusuz 
hırsızlık vakaları. Hanelerde başlayan hırsızlık senaryoları, iş yerle-
rinde de sıkça görülüyor. 

İş yeri sahipleri hem iş yerlerinin hem de çalışanlarının güvenliğini 
sağlayabilmek için her türlü tedbire başvuruyor. Kullanıcı profille-
rinin ihtiyaçlarına bağlı olarak kişiselleştirilmiş güvenlik hizmeti 
sunan Prosegur, gece görüş kameralı hareket dedektörü ile kullanı-
cılarına yeni bir tecrübe yaşatıyor.

İş Yeri Güvenliğinde Video Kayıt Dönemi

İş yeri güvenliği de en az hane güvenliği kadar büyük önem taşıyor. 
Hırsızlık gibi tatsız vakaların önlenmesinde caydırıcı etkileri bulu-
nan alarm sistemleri de görüntü kaydı olmaksızın tek başına yeterli 

olmayabiliyor. Bu sebeple mevcut alarm sistemleri ihtiyacı karşıla-
makta yetersiz kalabiliyor. 

Prosegur, görüntülü hareket dedektörü ile ekstra bir ücret ödeme-
den kapsamlı ve eksiksiz bir güvenlik hizmeti sunuyor. Hareketi 
algıladığı anda görüntü kaydını devreye alan dedektör, kablosuz 
özelliğinin yanı sıra elektrik ve internet kesintilerinden etkilenme-
yerek, sahip olduğu UPS sistemi ile 72 saat boyunca hizmet vermeye 
devam ediyor.  

Asılsız İhbarların Önüne Geçiyor

Prosegur’un görüntülü hareket dedektörü, tehdit unsuru olabilecek 
hareketi algıladığı anda video kaydı yaparak anında Prosegur Alarm 
Merkezi’ne ve kullanıcıya iletiyor. Böylece dedektörün kullanımı asıl-
sız alarmaların önüne geçerek hem kolluk güçlerinin gereksiz yere 
meşgul edilmesinin hem de kullanıcının tedirginlik yaşamasının 
önüne geçiyor.

Gece ya da gündüz farketmeksizin yüksek kalitede görüntü kaydı 
yapan Prosegur Hareket Dedektörü’nden kullanıcılar dilekleri zaman 
mobil uygulama üzerinden görüntü alabiliyorlar. 

İş yeri ve çalışanların güvenliği için alarm hizmetinin kritik bir ihtiyaç 
olduğunu belirten Prosegur Türkiye Pazarlama Müdürü Eser Bay-
kuş “İş yeri sahibi müşterilerimizin profillerini incelediğimizde; en 
önemli ihtiyacın görüntülü güvenlik sistemleri olduğunu görüyoruz. 

Özellikle olası vakaların deşifresi için görüntülü hareket dedektörü 
oldukça etkili bir sonuç veriyor. Üstelik asılsız alarmların da önüne 
geçiyor. Bu nedenle tüm dünyada iş yeri güvenliğinde en çok tercih 
edilen ve sonuç alınan uygulamalardan biri görüntülü hareket de-
dektörleri” dedi.
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Hareketi ve Sesi Takip Eden 
IP Kamera

TP-Link’in NC450 model IP kamerası, ses ve harekete duyarlı ola-
rak yatay ve dikey hareket edebiliyor. Hem gündüz hem gece çe-
kim yapabilen kamera bir ses ya da hareket algıladığında o yöne 

yönelerek sesi ve hareketi takip ediyor, anlık olarak görüntü alıyor ve 
uyarı gönderiyor. TP-Link’in yeni kamerası olan NC450, aşağı-yukarı 
ve sağa-sola hareket edebiliyor ve hem gündüz hem de gece çekim 
yapma özelli ğiyle fark yaratıyor. 

NC450’in en önemli özelliklerinden biri ise ses ve harekete duyarlı ol-
ması. Bir ses ya da hareket algıladığında o yöne dönerek takip eden, 
anlık çekim yapan ve kullanıcıya uyarı e-postası gönderen NC450, 
çocuklu aileler başta olmak üzere pek çok ev ve ofisin güvenliği için 
gerekli bir ürün.

Çalışan anne-babalar ya da tatile gidenler, evde hastası olanlar gibi 
pek çok aile için evde olunmayan zamanlarda evin ve içindekilerin 
güvenliği, sorun olduğunda haberdar olma ve gerektiğinde müda-
hale edebilme çok önemli. 

TP-Link NC450’nin ses ve hareketi takip özelliği, tüm bunları sağlı-
yor. Herhangi bir ses ya da hareket algıladığında PAN ve tilt (yatay ve 
dikey kaydırma) yapabilme özelliği ile ses ve hareket yönüne dönen 
NC450, bu ses ve hareketi takip ederek çekimler yapıyor. 

300/110 dereceye kadar yatay ve dikey kaydırma yapabilen kame-
ra, anlık olarak bu çekimleri kullanıcıya raporluyor. Bu sayede evde 
oluşan durumdan anında haberdar olunabiliyor ve eğer güvenliği 

ilgilendiren bir sorun varsa kolluk kuvvetlerine başvurulabiliyor.  Ay-
rıca iki yönlü ses iletim özelliği olan kamera sayesinde evden uzakta 
olan kullanıcının ses ile evdeki duruma müdahale etmesi de müm-
kün. Örneğin, evde yalnız olan çocukyapmaması gereken bir eylem 
gerçekleştiriyorsa ebeveynler sesli bir uyarı ile çocuğu bu eylemden 
vazgeçirebilirler.

NC450’ye akıllı telefon ve tablet bilgisayarlardan kolayca erişilebili-
yor. TP-Link’in ücretsiz TpCamera uygulaması sayesinde (Android ve 
iOS destekli) her yerden, her zaman kamera görüntülerine erişmek, 
video kaydı almak mümkün oluyor. 

Ayrıca kameranın uyarı mesajlarını ileteceği adresten görüntü kali-
tesine değin her tür ayar da bu uygulama ile kolayca yapılabiliyor.

Kızılötesi LED aydınlatması sayesinde gece görüşü elde edebilen ka-
mera, yaklaşık 8 metreye kadar (26 fit) karanlıkta çekim yapabiliyor. 
NC450, geceleri otomatik olarak keskin monokrom video akışına 
geçiyor ve aralıklarla net ve ayrıntılı resimler vererek evde ve ofiste 
olmadığımız zamanlarda gözümüzün arkada kalmamasını sağlıyor.
Kaynak: CNN Türk
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İşletme Güvenliği Sağlanmayan Madenlere Karşı 
Sıfır Tolerans

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından düzenlenen, 
3’üncü Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konfe-
ransı ve Sergisi İstanbul’da yoğun katılım ile gerçekleşti. 

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından bu yıl 3’üncüsü düzen-
lenen Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve 
Sergisi gerçekleşti. 1-4 Aralık tarihlerinde düzenlenen konferansa 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Türkiye 
Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, TMMOB Ma-
den Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, TİM 
Maden Sektörü Kurulu Başkanı (İMİB Yönetim Kurulu Başkanı) Aydın 
Dinçer, Avustralya Türkiye Büyükelçisi Marc Innes Brown, Kanada 
Başkonsolosu Ulric Shannon,  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Di-
rektörü Numan Özcan gibi isimler katılım gösterdi. 

Gerçekleşen açılış konuşmalarından sonra uzman konuşmacıların 
maden sektörü hakkında bilgi aktardığı konferansa katılımcılar yo-
ğun ilgi gösterdi. Konferansa Maden Mühendisliği okuyan üniver-
site öğrencileri de büyük ilgi gösterdi, yurtdışından gelen konunun 
uzmanı yetkin isimlerle görüşme fırsatı yakaladılar. Konferans so-
nunda katılımcılara ve sergiye katılan firmalara Türkiye Madenciler 
Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu teşekkür pla-
ketlerini takdim etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız; 3’üncü 
Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve 

Sergisi’nde yaptığı açıklamada, 2018’de 7 bin 525 maden ruhsatını 
denetlediklerini söyleyerek, “10 bin 500 maden ocağını denetledik. 
Güvenliği tehdit eden bin 776 işletmenin faaliyetlerini durdurduk. 

2023’e geldiğimizde yılda 14 bin sahanın nitelikli ve objektif bir şe-
kilde denetlenmesini hedefliyoruz” dedi.

İşletme Güvenliği Sağlanmayan Madenlere Karşı Sıfır Tolerans

Tüm madencilerin ‘4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutladığını 
söyleyen Cansız, işletme güvenliği sağlanmayan madenlere karşı ‘sı-
fır tolerans’ uygulaması kapsamında birçok denetim ve düzenlemeyi 
hayata geçirdiklerini söyledi. Madenleri risk gruplarına göre mavi, 
sarı ve kırmızı olmak üzere üçe ayırdıklarını söyleyen Cansız, daha 
önce 2-3 yılda bir denetlenen ruhsat sahalarının artık risk büyüklü-
ğüne bağlı olarak düzenli bir şekilde denetlendiğini dile getirdi.

2018’De 7 Bin 525 Maden Ruhsatını, 10 Bin 500 Maden Ocağını 
Denetledik

Yapılan denetlemeler için alanda en az 5 yıl çalışmış 70 uzman istih-
dam ettiklerini dile getiren Cansız, 180 uzmanın daha bakanlık bün-
yesine katılacağını ve yetkin personel istihdamının devam edeceğini 
belirtti. Denetimlerin objektif olarak belirli usul ve esaslar çerçeve-
sinde yapılması için bir kitapçık hazırladıklarını ifade eden Cansız şu 
ifadeleri kullandı: “Bütün personel buna göre denetim yapıyor. De-
netimler artık çok daha objektif ve fazla yapılıyor. 
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2018’de 7 bin 525 maden ruhsatını yani 10 bin 500 maden ocağını 
denetledik. Güvenliği tehdit eden bin 776 işletmenin faaliyetlerini 
durdurduk. Geçmiş yıllara göre daha sıkı ve objektif denetleme ya-
pıyoruz. Biz 2023’e geldiğimizde yılda 14 bin sahanın nitelikli ve ob-
jektif bir şekilde denetlenmesini hedefliyoruz. Bu her yılda ortalama 
iki defa denetleme demektir”.

Hedefimiz Sıfır Ölümlü Kaza

Cansız, madenlerde ölümlü kaza sayısının da önceki yıllara göre 
azaldığını ancak hedefin ‘sıfır ölümlü kaza’ olduğunu belirterek, 
madenlerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün eğitimle oluşturula-
bileceğini vurguladı. 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde e-maden uygulamasını 
başlattıklarını aktaran Cansız, “İşlem ve hizmetlerdeki hızı, kaliteyi 
ve şeffaflığı artırmak adına geçen yıl eylülde başlattığımız e-maden 
uygulaması sayesinde, ruhsat hukukuna ilişkin 700’ü aşkın iş ve işle-
mi elektronik ortama aktaracağız. Böylece bürokrasinin azaltılması 
sağlanacak. 2019 yılının başında devreye alacağımız e-Maden ile 
madencilik sektörünü Endüstri 4.0 standartlarında uluslararası nite-
likleri haiz bir noktaya taşımış olacağız” diye konuştu.

TMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu yaptığı açıklamada ma-
dencilik sektöründe güvenlik kültürü ve bilincinin önemini belirtti. 
Bu bilincin oluşturulmadığı sürece kanun, yönetmelik veya cezalarla 

bir yere varılamayacağını vurgulayan Emiroğlu, “Sürdürülebilir ma-
denciliğin temel taşlarından birisi iş sağlığı ve güvenliğidir. Burada 
işverenden yöneticisine ve kamuya kadar ortak sorumluğumuz var. 
Bu güvenlik kültürünün oluşması uzun bir yol ama yılmadan devam 
etmemiz gerekiyor” dedi.

Dünyada Sıfır Kaza Vizyonu Ciddi Şekilde Yaygınlaşıyor

Emiroğlu, güvenlik kültürünün oluşturulmasında eğitimin en önem-
li faktör olduğunu kaydederek, artık dünyada ‘sıfır kaza’ vizyonunun 
ciddi şekilde yaygınlaşmaya başladığını ve bu vizyonun içselleştiril-
diğini ifade etti.

Emiroğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Biz de bunu kendimize şiar 
edinmeli ve sahiplenmeliyiz. Toplumda maalesef sektörümüzün 
imajı iyi değil. Bu algıyı mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. İş kazaları 
ve ölümlerle değil, öz kaynaklarını verimli kullanan, çevreyi ve insanı 
önceleyen, ekonomiyi büyüten ve cari açığı azaltarak istihdamı artı-
ran bir sektör haline gelmemiz lazım”.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Aydın Dinçer ise Türkiye’nin madencilik sektöründeki ihracatının ge-
çen yıl 4,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini, yaklaşık 5 milyar 
dolara dayandığını söyledi. 

Bu yıl da aynı rakamların hedeflendiğini kaydeden Dinçer, Türkiye’nin 
madencilik sektörünü daha ileriye taşıyabilmek için iş sağlığı ve gü-
venliği uygulamalarına azami özen gösterilmesi gerektiğini ve dün-
yadaki gelişmiş yöntemlerin örnek alınabileceğini söyledi.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Konferansı’nda Konferans Başkanı olan Güner Gürtunca 
da, her yaptıkları konferansta daha iyi ilerleme kaydettiklerini söy-
leyerek, “Geçtiğimiz konferansta önleyici tedbirleri konuştuk. Bu 
konferansta da madende kaza olursa eğer, bu kazaya nasıl hazırlan-
mamız ve müdahale etmemiz gerektiğini irdeledik. Konferansta, iş 
güvenliği ve sağlığı modelleri tartışıldı. Katılım çok iyiydi. İnşallah 
aynı şekilde devam ederiz” dedi.
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Siemens Türkiye’den Çalışan Sağlığı ve 
Motivasyonuna Yatırım

Calışan sağlığı ve motivasyonunu ön planda tutan Siemens Tür-
kiye, Gebze’deki Entegre Üretim Tesisleri bünyesinde yeni bir 
sosyal tesis kurdu. Yaklaşık 1,6 milyon TL yatırımla hayata ge-

çirilen tesiste Siemens Türkiye çalışanları için sosyal yaşam alanları, 
yürüyüş yolları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları ile amfi tiyatro 
gibi sosyalleşme alanları bulunuyor.

Kampüslerinde ve faaliyet alanlarında sürekli olarak fark ve değer 
yaratmayı hedefleyen Siemens Türkiye, çalışan sağlığı ve motivas-
yonunu en üst seviyeye çıkarmak ve çalışma ortamına yeni bir soluk 
getirmek amacıyla Gebze’deki Entegre Üretim Tesisleri’nde ek yatı-
rımlar gerçekleştiriyor. 

Siemens Türkiye’nin kampüsleri içinde en büyük yaşam alanlarından 
biri olan tesiste, sosyal yaşam alanları, yürüyüş yolları, futbol, bas-
ketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra açık amfi tiyatro gibi kültür-
sanat faaliyetleri için ayrılan alanlar da yer alıyor. 

Yaklaşık 1,6 milyon TL’lik yatırımla hizmete açılan sosyal tesise, 
şirketin Türkiye’deki kuruluş yılına atıfta bulunmak amacıyla “1856 
Siemens Spor Parkı” adı verildi. Bu alana Siemens’in ülkemizdeki 162 
yıllık geçmişinin sembolü olarak, 1856 yılında hayata merhaba de-
miş bir zeytin ağacı da dikildi.

“Çalıştığı Yerde Mutlu Olan Bireyler Daha Yaratıcı Oluyor”

Yeni sosyal tesis, 23 Kasım’da Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, Siemens Türkiye yöneticileri ve çalışan-
ların katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşma ya-
pan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis 
şunları söyledi: “İş yapış biçimlerinin ve çalışma kültürünün çok hızlı 
şekilde değiştiği bir dönemden geçiyoruz. 

İnsanlar gün içinde vakitlerinin önemli bir kısmını iş yerinde geçi-
riyor. Bu nedenle şirketler için çalışan sağlığı ve motivasyonu en az 
ürün, hizmet ve ekonomik değer yaratmak kadar önemli. Çalıştığı 
yerde sağlıklı ve motive olan bireylerin mutluluk düzeyi ve aidiyet 
duygusu güçleniyor. Dolayısıyla ortaya çıkan işler daha verimli ve 
yaratıcı oluyor. 

Biz, Siemens Türkiye olarak 3 bin kişilik büyük bir aileyiz. Birlikte ge-
çirdiğimiz her keyifli anın hem bireysel hem de kurumsal başarımıza 
katkı sunacağına inanıyorum. İşte bu bakış açısıyla Gebze Entegre 
Üretim Tesislerimiz bünyesinde 1856 Siemens Spor Parkı’nı hayata 
geçirdik. Bu tesislerin, çalışanlarımızın yoğun iş temposu içinde ken-
dilerine iyi bakmalarına ve sağlıklarını korumalarına destek olmasını 
hedefliyoruz.” 

Sağlık Yönetimi’nin Odağı: Sağlıklı ve Motive Çalışanlar 

Çalışanların sağlıklı yaşamı ve motivasyonuna önem gösteren Sie-
mens Türkiye’nin sağlık yönetimi bölümü, bu konu özelinde oluştu-
rulan Sağlık Kurulu’nun (Health Board) desteğiyle yıl boyunca pek 
çok etkinlik gerçekleştiriyor. Sağlık Kurulu, çalışma hayatının ve 
ortamının geliştirilmesi, sağlık politikalarının oluşturulması, bu ko-
nuda farkındalığı artırıcı aktivilerin yapılması ve motive edici kişisel 
becerilerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütüyor. Bunlar ara-
sında, sağlık ölçümleri, kan bağışı kampanyası, seyahat sağlığından 
obeziteye sağlık  eğitimleri, ergonomi egzersizleri, çalışan Destek 
programı (AVİTA) seminerleri, sağlıklı yaşam ve yenilenme eğitimi 
gibi aktiviteler öne çıkıyor.

 

1856 Siemens Spor Parkı İle İlgili Rakamsal Bilgiler

• Futbol Sahası: 40x20 metre (100 kişilik trübin).

• Basketbol Sahası: 26 x 14 metre (50 kişilik trübin).

• Açık Amfi Tiyatro: 300 kişilik.

• Yürüyüş Pisti: 400 metre.

• Soyunma Odaları, Duş Gibi Alanlar: 16 kişilik x 2 modül.

• Açık Yeşil Etkinlik Alanı: 700 m2.

•  Çim Ve Bitkilendirilmiş Peyzaj Alanları: 2 bin 500 m2.

Siemens Türkiye 
Yönetim Kurulu Başkanı ve 

CEO’su Hüseyin Gelis 



etkinlik
automation

167www.sektorumdergisi.com

Endüstri 4.0’ın Geleceği Konuşuldu

KalDer Bursa Evi’nde gerçekleştirilen ‘Dönüşüm ve Endüstri 4.0 
Paneli’nde Ar-Ge, inovasyon ve patent konusu ele alındı. Etkin-
likte konuşan panelistler, gelişen teknolojik imkanlar sayesinde 

küçük firmaların dünya devlerini yenebileceği vurgusunu yaptı.

istem Global Danışmanlık tarafından KalDer Bursa Evi’nde ‘Dönüşüm 
ve Endüstri 4.0’ konulu bir panel düzenlendi. Sistem Global Danış-
manlık CEO’su Hüseyin Karslıoğlu moderatörlüğünde gerçekleşti-
rilen panele Sistem Global Danışmanlık Ar-Ge Grup Başkanı Erhan 
Küçüksüleymanoğlu, Erdem Kaya Patent Genel Müdürü Erdem Kaya 
ve Proente Otomasyon CEO’su Erçin Temel konuşmacı olarak katıldı.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Sistem Global Genel Müdürü 
Hüseyin Karslıoğlu ise gelişen Endüstri 4.0 teknolojisi ile artık küçük 
balığın büyük balığı yiyebilecek fırsatlar yakaladığını söyledi. Daha 
küçük ölçekteki firmaların yaptıkları ilgi çekici bir çalışma ile dün-
ya devlerini köşeye sıkıştırmaya başladığına işaret eden Karslıoğlu, 
gelişmiş ekonomilerin bu anlamda sıkıntı yaşama risklerinin bulun-
duğu ifade etti.

Erdem Kaya Patent Genel Müdürü Erdem Kaya ise sürekli yaşanan 
değişimlerin sonucunda dönüşümün de kendiliğinden geleceğini 
ifade etti. Kaya; “Endüstri 4.0, aslında endüstri 3.0 la başlayan bil-
gisayar çağının dönüşümünü yansıtıyor. Endüstri 4.0 ile robotik, veri 
analitiği ve yapay zeka gibi kavramlar üzerinden fiziksel dünya diji-
tal dünya ile harmanlanıyor ve bu dönüşüm de Fikri Sınai Mülkiyet 
Hakları alanında önemli çıktılar üretmeye de başladı. 

Günümüzde endüstriyel operasyonlardaki donanımlar birbirine 
bağlanmış durumda çalışıyor. Böylelikle bu donanımlar sayesinde 
üretilen büyük miktardaki veri depolanıyor ve analiz edilebiliyor. 
Veri çeşitliliği ve miktarı arttıkça da buradan yapılacak çıkarımlar 

bize yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Endüstriyel donanımlar 
birbirine bağlandıkça 1+1= 2 yapmıyor, ortaya çıkan sinerji ile çok 
daha yüksek edinimler mümkün olabiliyor” dedi.

Proente Otomasyon CEO’su Erçin Temel de dönüşümün günümüzde 
önemli bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Makinelerin artık 
üretim süreçlerinde birbirleriyle konuşur hale geldiğine işaret eden 
Temel; “İnsanların da makinelerle konuşması gerekiyor. 

Bu sadece basit ekranlardan çeşitli parametreleri check etmek ya da 
alarmlar durumunda, duruşlar anında onlara müdahale etmek değil. 
Yani gerçekten daha makine arızaya geçmeden bunun tahminleme-
sini yapabilmek ya da neresinin arıza yapacağını bilip, ilgili parçayı 
ilgili ülkeden getirtmek ve parça tam arıza yaptığında hemen hızlıca 
değiştirip üretime devam etmek büyük önem taşıyor. 

Bunlar makinelerle konuşmak anlamında yapılabilecek çalışmalar-
dır. Sanayicilerimiz maalesef bu hatalara düşüyorlar ve makineler 
sustuğunda yeniden çalıştırmak için ciddi sıkıntılar çekebiliyorlar” 
şeklinde konuştu.
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Akıllı Fabrikalarda Saniyede Bir Gigabit Hızla 
Haberleşme Fırsatı

CLPA, İstanbul Bilişim Kongresi ve 3. Endüstri 4.0 Zirvesi’nde 
endüstriyel haberleşme platformu CC-Link ve robot teknolojile-
rinin önemini anlattı. Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzen-

lenen İstanbul Bilişim Kongresi ve World Media’nın gerçekleştirdiği 
3. Endüstri 4.0 Zirvesi etkinliklerinde CLPA (CC-Link Partner Associa-
tion) Türkiye Müdürü Tolga Bizel konuşmacı olarak yer aldı. 

Türkiye’nin robotlu otomasyon sektöründe potansiyelinin çok yüksek 
olduğunun altını çizen Bizel, makinelerin birbiriyle iletişim kurabil-
diği akıllı fabrikalarda iletişim verilerinin güvenilir bir şekilde yöne-
tilmesinin önemine dikkat çekti. Bu noktada devreye giren CC-Link 
IE teknolojisi ile fabrikalardaki robotlar dahil tüm üretim hattının sa-
niyede bir gigabit hızla haberleşebildiğini belirten Bizel, bu sayede 
Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmenin çok daha kolay olacağını 
vurguladı. 

Türkiye Bilişim Derneği tarafından Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle 
bu yıl 12. kez düzenlenen İstanbul Bilişim Kongresi, “Verinin Paraya 
Dönüşümü, Ticarette Dijital Çağ” ana temasıyla Kadir Has Üniversite-
si Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. 

World Media tarafından bu yıl 3. kez hayata geçirilen Endüstri 4.0 
Zirvesi ise “Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, IoT” ana temasıyla In-
tercontinental Hotel’de düzenlendi. İstanbul Bilişim Kongresi’nde 
“Veri Madenciliği” panelinde konuşmacı olarak yer alan CLPA (CC-
Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, 3. Endüstri 4.0 
Zirvesi’nde de konuşma gerçekleştirdi. 

Sanayi 4.0’a uyumlu üretimin desteklenmesi konusunda büyük 
önem taşıyan endüstriyel haberleşme platformu CC-Link (Control & 
Communication Link) hakkında bilgi veren Tolga Bizel, robot tekno-
lojileri konusundaki güncel gelişmelere de değindi.

Robotlar Sayesinde İnsanlar Daha Kaliteli İşler Yapacak

Yüksek üretim kabiliyeti olan Türkiye’nin robotlu otomasyon sektö-
ründe de büyük bir potansiyeli bulunduğunu ifade eden Tolga Bi-
zel, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu üretim kabiliyetinin sürdürülebilir 
olması için rekabet edebilir olmak, rekabet için de üretim kalitesini 
artırırken maliyetleri düşürmek gerekiyor. 
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İnsanla birlikte çalışan robotlu sistemler tüm bu gereklilikleri bir 
arada sunabilecek ideal çözümlerden biri. Robotları kullandığımız 
işler genelde insanların bir zaman sonra yapmaktan sıkılabildikleri 
tekrarlayıcı veya insan eliyle sağlanamayacak hassasiyetlere ihtiyaç 
olan ya da sağlık açısından zararlı ve tehlikeli işler olarak karşımıza 
çıkıyor. 

Bu işlerde robotların rol almasıyla birlikte ilgili departmanlarda 
çalışanlar üretim hattında farklı bir bölüme transfer edilerek yeni 
bir görev alabiliyor. İşletmeler yetişmiş insan gücünü kaybetmek 
istemedikleri için birçok fabrikada bu tür uygulamaların yapıldığını 
görüyoruz. Ayrıca robotların sağladığı kapasite artışı ve hız sayesin-
de büyüyen işletmelerde farklı fırsatların da ortaya çıkabileceğini 
söyleyebiliriz.”

“Dünya ekonomisi üzerinde söz sahibi olan güçlerin gelecek vizyon-
larına baktığımızda; bilim ve teknolojiye hakim, yeni teknolojiler 
üretebilen ve bilinçli kullanabilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal 
ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış ülkeler olduk-
larını görüyoruz” diyen Bizel, dolayısıyla yatırımların da ağırlıklı bir 
şekilde robotlar, makinalar ve tüm bu sistemler arasında kesintisiz 
haberleşme sağlayan açık ağlar üzerine olacağının altını çizdi. 

İletişim Verilerinin Güvenli Yönetimi 

Sanayi 4.0 kavramını, siber fizik sistemlerin Nesnelerin İnterneti 
(IoT) ile birleşimi olarak özetleyen Tolga Bizel, şu bilgileri aktardı; 
“Sanayi 4.0 sürecindeki en önemli unsurlardan biri büyük verinin 
toplanması, paylaşılması ve işlenmesi. 

Akıllı fabrikalarda robotlar dahil üretim hattındaki tüm makine ve 
sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir şekilde haberleşmesi gerekiyor. 
Makinelerin birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda, iletişim 
verilerinin güvenilir bir şekilde yönetilmesi son derece önemli. 

Dijital fabrikalarda pek çok veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek 
zamanlı olarak oluşturularak süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntü-
lenmesini sağlamak üzere paylaşılıyor. Bu sürecin başarısında bant 
genişliği büyük önem taşıyor ve bu noktada devreye CC-Link IE giri-
yor. Endüstriyel iletişim ve kontrol teknolojisi CC-Link IE platformu, 
bu haberleşme süresini milisaniyeler seviyesine indiriyor. 

Saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haberleşme 
sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan bu yeni nesil teknoloji 
sayesinde Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmek çok büyük ölçü-
de kolaylaşıyor ve sanayicilerin rekabet gücü artıyor. 

CC Link uyumlu ürün üreticileri ve CC Link teknolojisi kullanıcıla-
rından oluşan CLPA’nın dünya genelinde yaygınlaştırmaya çalıştığı 
CC-Link IE, şu anda fiilen en büyük bant genişliğine sahip ve gigabit 
hızlarında çalışan tek açık endüstriyel ethernet protokolü olarak öne 
çıkıyor.” 

Üretim Kayıpları Önleniyor

CC-Link’in hatalı, arızalı ya da bakım gerektiren ikincil istasyonunu 
otomatik olarak devreden çıkartma özelliğine sahip olduğunu be-
lirten Tolga Bizel, bu esnada diğer tüm istasyonların network yanıt 
sürelerini etkilemeden çalışmaya devam edebildiklerini vurguladı. 

Yalnızca CC-Link’e özgü olan bu özelliğin esnek üretim hattı yapılan-
dırmaları oluşturulmasına imkan tanıdığını belirten Bizel; “Hata dü-
zeltildiğinde bağlantısı kesilen istasyon, otomatik olarak tekrar veri 
hattına bağlanabiliyor. 

Böylelikle yerel enerjinin kesilmesi ya da makineye bağlı yerel net-
work istasyonlarının gücünü kesen güvenlik anahtarının devreye 
girmesi durumlarında da network resetleme gerekliliği ortadan 
kalkıyor. Bu özellik sayesinde, üretim kayıplarının önüne geçilebil-
diği gibi ek yazılım geliştirme ve devreye alma zamanından da ciddi 
oranda tasarruf sağlanıyor” diyerek sözlerini tamamladı.
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Bursa Endüstri Zirvesi Fuarları 68 Ülkeden 42 Bin 116 
Ziyaretçi  İle Makine Satışlarına Büyük Katkı Sağladı

Metal işleme teknolojileri, sac işleme teknolojileri, kaynak tek-
nolojileri ve otomasyon fuarlarını tek çatı altında toplayan 
Bursa Endüstri Zirvesi, 68 ülkeden gelen 42 Bin 116 ziyaretçi 

ile yoğun ilgi gördü. 7 ayrı salonda 40 bin m2 de kapalı alanda 20 
ülkeden 346 firma ve temsilciliğinin katılımıyla düzenlenen zirve, 
yaklaşık 500 milyon TL’lik iş hacmine yaklaştı.  

Fuarda gerçekleşen ticari faaliyetlerin ihracata da olumlu katkı yap-
tığını dile getiren TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan 
Ersözlü, zirvenin Türkiye ve Dünya’nın farklı yerlerinden sektör tem-
silcilerini bir araya getirdiğini belirtti.

Makine yapan makinaların fuarı Bursa Endüstri Zirvesi, 29 Kasım 2 Ara-
lık tarihlerinde TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Makine imalat sektörünün tüm paydaşlarını bir 
araya getiren zirve, 20 ülkeden 346 firma ve firma temsilciliğini 7 
ayrı salondan oluşan 40 bin m2 de kapalı alanda buluşturan fuarlar, 
sanayinin gelişimine yön veren sektörleri aynı çatı altında bir araya 
getirerek, son teknolojinin ziyaretçi ile buluştuğu son nokta olması 
ile de dikkat çekti.

Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Sac İşleme Teknoloji-
leri Fuarı, Kaynak Teknolojileri Fuarı ve Otomasyon Fuarı’nı içeren, 
Türkiye makine imalat sektörünü bir araya getiren Bursa Endüstri 
Zirvesi’nde; yurt içinden 40’tan fazla sanayi şehrinden ve yurt dışın-
dan 68 ülkeden gelen toplamda 42 bin 116 ziyaretçi ağırlandı. 

Makine Sektörünün Nabzı Bursa’da Attı

Bursa Endüstri Zirvesi’nde; CNC tezgahlarından takım tezgahlarına, 
sac işleme makinalarından ölçü kontrol sistemlerine, insanlarla çalı-
şan robotlardan yeni nesil yazılımlara ve otomasyonlara kadar geniş 
ürün grubu yer aldı. 

Zirve hakkında açıklamalarda bulunan TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. 
Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarların son teknoloji inovasyon ürün-
leri ile büyük ilgi gördüğünü söyledi. 

Ersözlü sözleri şöyle sürdürdü: “ Makina imalat sektörünün nabzı 4 
gün boyunca Bursa’da attı. Fuarlar şehri olarak bilinen Bursa, kendi 
alanında ülkemizin en önemli 2. fuarına ev sahipliği yaptı. 

Bu fuarlar ile beraber ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerinden birçok 
ziyaretçi bir araya gelerek hem önemli iş bağlantıları kuruyor hem de  
ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. 

Katılımcı sayısı, ticari faaliyetler ve ziyaretçi sayıları Bursa Endüstri 
Zirvesi’nin sektörünün marka fuarlarından biri olduğunu gösteriyor. 
Zirvemiz, bu yıl da makine satışlarına yaptığı yaklaşık 500 Milyon TL 
katkı ile hedefini yakaladı. Fuarlar, seneye de sektör profesyonelleri-
nin ajandasında ilk sırada yer almaya devam edecek.”

Ersözlü, “Lider markaların son teknoloji kullanılarak geliştirilen ta-
sarım ürünlerinin yer aldığı Fuarlarda farklı coğrafyalardan organize 
edilen alım heyetlerini ağırladık. 

TÜYAP’ın yurtdışı ofislerinin de çalışmaları ve Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası ve T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile düzenlenen URGE 
projeleri kapsamında, ABD, Almanya, Arnavutluk,  Azerbaycan, Bel-
çika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna - Hersek, Brezilya, Bulgaristan, 
Burkina Faso, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Fas, Filistin, Finlandiya, 
Fransa, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti,  Gürcistan, Güney Kore, 
Hindistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İs-
viçre, İtalya, Japonya, Katar, Kazakistan, Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Letonya, Libya, Lübnan, 
Macaristan, Makedonya, Malta, Mısır, Moldova, Nijerya, Özbekistan, 
Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Siri Lanka, Sırbistan, Slovenya, 
Suudi Arabistan,  Tacikistan, Tavvan, Tayvand, Tunus, Türkmenistan, 
Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen  ve Yunanistan’da organize edilen 
1000’in üzerinde iş insanı fuarda iş birlikleri kurdu.  

Yurt içinden 40’tan fazla sanayi şehrinden gelen heyetlerin de dahil 
olması ile Fuarlar süresince oluşan iş bağlantıları, katılımcı firmala-
rın yeni pazarlara açılması için büyük fırsatlar sunarken aynı zaman-
da istihdam anlamında da avantajlar sağladı” dedi. 
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Ur-Ge Projeleri Büyük İlgi Gördü

Yurt dışından gelen profesyonel ziyaretçilerden de yoğun ilgi gören 
fuarlarda katılımcılar, ürünlerini 4 gün boyunca ziyaretçilere tanıtma 
fırsatı buldu. Makine, uzay havacılık savunma, raylı sistemler sektö-
rü Ur- Ge projeleri Ticari Safari Projesi kapsamında yerli firmalar ve 
yabancı iş dünyası temsilcileri B2B programı ile bir araya geldi.

Sektörümüzün Yanındayız

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa’nın 
üretim tecrübesi, sermaye altyapısı, yüksek iş kalitesi ve dinamik 
girişimcileriyle Türkiye’nin ihracat odaklı büyümesine ciddi katkılar 
sağladığını ifade etti. 

Bursa’nın üretim ve ihracat başarısı ile birlikte dönüşüm sürecindeki 
rolüyle makine sektörünün hedeflerine de yüksek düzeyde ivme ka-
zandırdığını kaydeden Şener, “Sektörümüz, 2017 yılında 15 milyar 
dolar seviyesine ulaşan ihracatını yıl sonunda 17 milyar dolar barajı-
nın üzerine, 2023 yılında ise 100 milyar dolara ulaşacaktır. 

BTSO olarak gerek ülkemizin vizyonu doğrultusunda hayata geçir-
diğimiz özel projelerle, gerekse de firmalarımıza uluslararası alanda 
rekabet gücü kazandıran ihracat odaklı projelerimizle sektör temsil-
cilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”dedi.

Fuarlar İle İhracatta Vitesi Artırıyor

Üretim ve ihracat kenti Bursa’nın fuarcılıkta da önemli bir marka ol-
duğunu kaydeden Şener, “TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ile birlikte dü-
zenlediğimiz nitelikli fuarlar ile Ticaret Bakanlığı destekli Ur-Ge alım 
heyetleri şirketlerimizin dış ticaret hacmini güçlendiriyor. 

Zirvede TÜYAP Fuarcılık A.Ş. ile birlikte önemli alıcıları Bursa’ya ge-
tirdik. Endüstri zirvemizde yarım milyar liralık iş hacminin oluşması 
sektörümüzün ve ekonomimizin büyümesine ciddi katkılar sağladı.  
Zirvede özellikle ülkemiz için stratejik önem taşıyan uzay, havacılık 
ve savunma ile makine ve raylı sistemler gibi sektörlerinin yabancı 
aktörlerini Bursalı firmalarla buluşturduk. Ticaret Bakanlığı’nın Ur-
Ge projelerinin de zirveye katkısıyla 70’e yakın ülkeden ciddi alıcılar 
fuarlarımızda önemli işbirliklerine imza attı. 

Bursa iş dünyası olarak firmalarımızın talep ve önerileriyle birlikte 
sektörlerimizin beklentileri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz alım 
heyeti organizasyonlarımız, yeni ticari bağlantıların ve yatırımların 
da yolunu açmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Fuarlar, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
(BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği 
(TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliği, T.C. Ticaret Ba-
kanlığı, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleri ile düzen-
lendi.

2019’da Buluşmak Üzere 

Sektöre yeni pazarlar sunmak için pazarlama ağını genişleten Bur-
sa Endüstri Zirvesi, gelecek yıl 28 Kasım-1 Aralık 2019 tarihlerinde 
önemli iş bağlantılarına ev sahipliği yapmaya ve yeni pazarlara 
açılmak ve mevcut pazar paylarını arttırmak isteyenler için etkin bir 
ticaret platformu olmaya hazırlanıyor.

Ocak  January  2019

BTSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
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Vertiv, 2019’un İlk Beş Veri Merkezi Trendini Belirliyor: 
Uç Nokta (Edge), Değişimi Yönlendirecek

Vertiv uzmanları, nesnelerin interneti (IoT) ile 5G hizmetinde 
uç noktanın kendi kendine yetmesini ve kendi kendini iyileş-
tirmesini öngörüyor. Takvimler 2019 yılını gösterdiğinde ağın 

uç noktası, işlemleri kolaylaştırmak, uzaktan yönetimi ve hizmeti 
mümkün kılmak, genişleyen beceri boşluğunu köprülemek için 
tasarlanan arttırılmış anlayışa odaklı faaliyetiyle, veri merkezi ala-
nında inovasyonun merkez üssü olmaya devam ediyor. Uç noktanın 
artan karmaşıklılığı, dünyanın dört bir yanındaki Vertiv uzmanları 
tarafından belirlenen, 2019’da takip edilecek veri merkezi trendleri 
arasında yer almaktadır. 

Vertiv İcra Kurulu Başkanı (CEO) Rob Johnson şunları söyledi: “Günü-
müzün uç noktası, veri merkezi, ağ operasyonları ve önemli tüketici 
hizmetlerinin teslimatında kritik bir rol oynar. Bu, bilişim ve veri 
yönetimi hakkında düşünme şeklimizin geniş kapsamlı ve köklü bir 
değişimidir. 2019’da veri merkezi alanındaki faaliyetlerin doğrudan 
uç noktada inovasyona odaklanacak olması bir sürpriz olmamalı.”

Uç Noktayı Kolaylaştırmak: Ağın daha akıllı, daha basit, daha 
kendi kendine yeten uç noktası, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve 5G ağ-
larının öne çıkanları dahil olmak üzere, güçlü, düşük gecikme süresi-
ne sahipbilişimi yürütmek için son kullanıcıya daha yakın, sektör ve 
tüketici trendleri ile daha kapsamlı birleşiyor. 

Pek çok işletme için uç nokta, dijital ekosistemlerinin en vazgeçilmez 
parçası haline gelmiştir. Bulut tabanlı analiz ile birlikte çalışan maki-
ne öğrenmesi kabiliyetlerine sahip akıllı altyapı sistemleri, uç nokta 
bilişim ve uç nokta hizmetler hakkında düşünme şeklimizi temelden 
değiştirmektedir. Bu da, sınırlı aktif yönetim, geliştirilmiş görünür-
lük ve kendi kendini iyileştirme kabiliyetleri ile daha sağlam ve etkili 
ağ uç noktası ile sonuçlanacaktır. 

İşgücü Devrimi: Veri merkezi ve uç nokta gelişiminin gerisinde 
kalıp yaşlanarak emeklilik ve eğitim programlarında geri kalmaya 
dönüşen bir işgücü, dünya üzerindeki veri merkezleri için istih-
dam zorlukları meydana getirmektedir. Bu durum, 2019 yılında 

eş zamanlı eylemleri tetikleyecek. Organizasyonlar, öncelikle,  veri 
merkezi çalışanlarını işe alma yöntemlerini değiştirerek, uç noktaya 
doğru bir bakış ile geleneksel eğitim programlarından daha çevik ve 
işe özgü talimatlara doğru taşımaya başlayacak. Şirket bünyesinde 
daha fazla sayıda eğitim gerçekleştirilecek. Ve ikinci olarak, işletme-
ler, işlemleri kolaylaştırmak, kurumsal bilgiyi korumak , daha öngö-
rülü ve verimli servis ve bakımı mümkün kılmak için akıllı sistemlere 
ve makine öğrenmesine geçecek. 

Vertiv Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başkanı Giordano Albertazzi şun-
ları söyledi: “Yeninin daha çok esas alındığı bu hızlı sektörde, belirli 
beceri kümelerinde yetenek eksikliğinin, sektör olarak karşı karşıya 
olduğumuz muhtemel zorluklardan biri olduğu açıktır. Akıllı altyapı 
yönetimi sistemleri, bu yetersizliği karşılamaya yardım edecek ancak 
gelecekteki yıkıcı değişiklikleri ele alarak ,gereken yetenek genişliği-
ni geliştirmek için özel ve kamu sektörlerinin birlikte hareket etmesi 
de gerekmektedir.”

Daha Akıllı, Daha Verimli KGK Sistemleri: Yeni akü alternatifle-
ri, KGK sistemlerinin şebekeyle çok daha iyi etkileşime sahip olması 
vedaha geniş çapta benimsenmesi için fırsatlar sunacak. Bu, kısa 
vadede, yük yönetimi ve tepe noktası optimizasyonu özelliklerinde 
ortaya çıkacak. Sonuç olarak, şebekenin, elektrik şebekesini işletme-
sine yardımcı olmak için KGK sistemlerinde depolanmış enerjinin bir 
kısmını kullanan kuruluşlar göreceğiz. Tüm bu enerjinin statik depo-
lanması, uzun zamandır gerçekleşmesi beklenen bir gelir sağlayıcı 
olarak görülmekteydi. Ana akım uygulamalarına daha da yaklaşıyoruz.

Normalleşmenin Peşinde: Veri merkezi, modüler ve prefabrik ta-
sarım çağında bile, tam teşekküllü ekipman standardizasyonu bek-
lemek için çok karmaşıktır. Ancak, iki tarafa da ilgi vardır: birincisi, 
ekipman bileşenlerinin standardizasyonu ve veri merkezlerinin in-
şası genelinde normalizasyon. İkincisi, sistemleri basit ve maliyetleri 
düşük tutmak için bölgesel farklılıklarla tutarlı mimari ve ekipman 
türlerinin kullanılmasında açığa çıkmaktadır. Her iki durumda amaç, 
ekipman maliyetlerini azaltmak, teslimat ve yerleştirme sürelerini 
kısaltmak ve servis ve bakım işlerini kolaylaştırmaktır. 

Yüksek Güçlü İşlemciler ve Gelişmiş Soğutma: Yüz tanıma veya 
gelişmiş veri analizi gibi ileri düzey uygulamaları çalıştırmak için iş-
lemci kullanım oranları arttıkça, yüksek güçlü işlemciler, ısı yönetimi 
için yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadır. Çipte doğrudan sıvı 
soğutma (işlemci veya diğer bileşenlerin ısı dağıtımı için kısmen 
veya tamamen sıvıya daldırılması anlamına gelir) uygulanabilir bir 
çözüm haline gelmektedir. En yaygın olarak yüksek performanslı 
bilişim yapılandırmalarında kullanılmasına rağmen, sağladığı fay-
dalar (daha iyi sunucu performansı, yüksek yoğunluklarda gelişmiş 
verimlilik ve azalan soğutma masrafları gibi) ilave değerlendirmeyi 
haklı çıkarmaktadır. Isı yönetimindeki bir başka yenilik alanı da, ge-
leneksel soğuk sulu sisteme göre giderek daha popüler bir alternatif 
olan ekstrem su içermeyen soğutmadır.
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Dünyanın Seyrini Değiştirmeye Hazırlanan 
Teknoloji: Blockchain

Son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan Blockchain teknolo-
jisi, şifrelenmiş şekilde veri yönetimi sağlayan, dağınık yapıda 
bir veri tabanı sistemi olarak tanımlanıyor. Birçok alanda hayatı 

kolaylaştıran işlere imza atacak Blockchain teknolojinin adını önü-
müzdeki yıllarda çok daha sık duymak mümkün. Gelişen global dün-
yada alışveriş, güvenlik, veri ve bilgi kaydı gibi pek çok işlemde bu 
teknolojiden faydalanılacağı ön görülüyor. 

Blockchain teknolojisinin adını herkesin duymasını sağlayan ise 
kripto paralar oldu. Özellikle Bitcoin’in değerini ve popülaritesini 
gün geçtikçe arttırması, herkeste bu alana doğru bir merak uyan-
masına sebep oluyor. 

Türkiye’nin ilk yerli kripto parası olan Intexcoin’in CEO’su Erdoğan 
KÖSE konuyla ilgili şunların altını çiziyor: “Günümüz dünyasında tek-
noloji insan aklının alamayacağı noktalara ulaştı. İnsanoğlu da bu 
gelişmeden maksimum fayda sağlamak için çabalıyor. 

Dünyada artık makro değil, kod destekli mikro sanayi dönemine 
geçiliyor. Eski, büyük, hantal makinelerden daha gelişmiş, pratik ve 
yenilikçi teknolojilere doğru bir evrilme söz konusu. 

Akıllı ürünler ve robotlar çeşitli yazılım programları sayesinde insa-
nın altından kalkabileceği bütün işleri yapabilme potansiyeline sa-
hip. Kripto para altyapısı olan Blockchain teknolojisi de bu bağlamda 
büyük dikkat çekiyor. 

Artık en geniş anlamda güvenlik ihtiyacı büyük bir sorundur ve bu 
sorunun şu an bilinen en iyi çözümü Blockchain’dir. Bankacılık alt-
yapısından veri güvenliğine, tapu kayıtlarından telif haklarının ko-
runmasına kadar birçok alanda bu teknoloji çok önemli bir araçtır. 

Aynı zamanda kaynak ve zaman tasarrufu geleceğimiz açısından çok 
önemlidir. Bu yeni yazılım teknolojisi belki de insanlığın günümüze 
kadarki tüm zaman maliyet denklemini değiştirmeye de adaydır. 

Biz Blockchain’i bir bütün olarak ele alıp birçok sorunlu alan için pro-
jelerimizi hayata geçirmeye başladık bile. Devletlerin bu alana ilişkin 
ilk katı tutumlarını yumuşatması ve bazı devletlerin bu teknolojiyi 
tanıması da ilerisi için çok önemli adımlar.”

Blockchain’in yüksek güvenlikli bir teknoloji olduğunu her geçen gün 
ispatlanması ve birçok alanda çözüm için kullanılmasının bu tekno-
lojiyi daha da büyüteceğini belirten Erdoğan KÖSE sözlerine şöyle 
devam etti: 

“Blockchain şu an dünyadaki en güvenli teknolojidir ve günümüzde 
bu teknoloji altyapısını kullanan birçok proje hayata geçiriliyor. Krip-
to paralar da bu teknolojiyi kullanarak birçok soruna çözüm olduğu 
gibi, insanların bu teknoloji sayesinde tüm dünyada kripto paralara 
yatırım yapmasını sağlıyor. 

Tabi ki her ağa bağlı sistemde olduğu gibi yüzde yüz bir güvenlik 
beklenmemeli. Ama bu Blockchain teknolojisi için neredeyse yok 
denecek kadar az bir risktir. Yatırım konusu ise ayrıca önemli bir 
meseledir. Tıpkı Forex veya borsada olduğu gibi kripto paralarda da 
yüksek kar ve zarar etme riski vardır. 

Aralarındaki tek fark diğerlerinde olamayacak kadar hızlı ve yüksek 
karlara ulaşma potansiyelidir. Fakat hızlı ve büyük zararlar da müm-
kündür. Yatırımcıların bunu iyi anlaması ve riskleri her zaman göz 
önüne alarak yatırım yapmaları önemlidir.”
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IDC Üretim Teknolojileri Ödülleri Sahiplerini Buldu
 Vestel’in İnovatif Çözümüne Teknoloji Ödülü

Vestel Elektronik, IDC Üretim Teknolojileri Ödülleri kapsamında 
‘Big Data & Analytics’ dalında en iyi proje ödülüne layık gö-
rüldü. Ödül alan ‘Setup File Management’ projesi ile model 

değişimlerinde yaşanan parametre ayar kayıplarının sıfırlanması, 
parametre ayarlarının sipariş bazlı olarak makinelere otomatik yük-
lenmesi sağlanıyor. 

Vestel Elektronik, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici 
teknoloji pazarlarında global data sağlayıcı olan IDC Türkiye tarafın-
dan IDC Üretim Teknolojileri Ödülleri kapsamında ‘Big Data & Analy-
tics’ dalında en iyi proje ödülüne layık görüldü.

Vestel Elektronik, ‘Smart Factory’ (Akıllı fabrika) vizyonu çerçevesin-
de plastik enjeksiyon makinelerinde model değişimini insansız ola-
rak yürütme hedefinin parçası olan ‘Setup File Management’ projesi 
ile model değişimlerinde yaşanan parametre ayar kayıplarının sıfır-
lanmasını ve parametre ayarlarının sipariş bazlı olarak makinelere 
otomatik yüklenmesini hedefliyor. 

Bu proje ile hammadde kimyasından gelen birçok parametrenin, 
makine ve model/kalıp değişkenleri ile çarpımından oluşan büyük 
verinin (big data) geleneksel metotlarla yönetilemeyişi sonucu yıl-
lardır elle ayar sürecine mahkum kalmış plastik enjeksiyon sektörü 
için devrim niteliğinde olan bir dönüşüm gerçekleştirildi.

Türkiye’de Endüstri 4.0 kapsamında dijitalleşme çalışmalarına başla-
yan ilk firma olan Vestel, dönüşüm için 4 yılı aşkın süredir çalışıyor. 
Endüstri 4.0 teknolojileri çatısı altında yer alan operatörle birlikte 
çalışabilen robot teknolojilerine çok önem veren Vestel’in, uzman 
mühendislerden oluşturduğu ekipler, tedarikçilerden müşterilere 
kadar tüm süreçlerde dijital dönüşüm vizyonunu başarıyla uygula-
mak, mevcut süreçlerin dijitalleşmesi ve yeni süreçlerin eklenmesi 
için çalışıyor. 

Endüstri 4.0’ın Vestel City’ye tamamen entegre edilmesiyle birlikte 
verimlilik ve kalite en üst seviyeye çıkacak. Bu dönüşüm; maliyet-
leri düşürecek, üretim hızı ve esnekliği kazandıracak, yüksek kalite 
ve düşük fire oranı sağlayacak ve know-how, yüksek nitelikli insan 
kaynağına ulaştıracak. 

Endüstri 4.0 kapsamında yatay/dikey değer zinciri entegrasyo-
nu, yapay zekâ yazılımları, IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojileri, 
karanlık fabrika uygulamaları, otomasyon (robot, Cobot-işbirlikçi 
robot), 3D printing (katmanlı/eklemeli üretim), AGV (Automated 
Guided Vehicle-Otomatik Yönlendirilmiş Malzeme Taşıma Araçları) 
ve SDV (Self Driving Vehicle-Kendinden Sürüşlü, Yönlendirilmemiş 
Taşıma Araçları) uygulamaları alanlarında çalışmalar yapılıyor.
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“Değiştir, Ölçeği Büyüt” Daha Yaşanabilir 
Şehirler Tartışıldı

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından 6. kez düzenle-
nen Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’nda, bütün dünyada 
büyük bir ivme kazanan şehirleşme konusu tüm yönleriyle 

masaya yatırıldı. 

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ta-
rafından düzenlenen 6. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’na bu yıl 
İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü ev sahipliği yapıyor. 

24 Ekim 2018 Çarşamba günü İTÜ Ayazağa Kampüsü’ndeki Süley-
man Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda dört 
ayrı oturumla şehirlerin geleceği ve çocuklardan yaşlılara kentlerde 
yaşam kalitesini artıran çözümler konunun uzmanlarınca ele alındı.  

“İklim Değişikliğinin Yıkıcı Etkilerini Sınırlandırmak İçin Artık 
Son Yıllarımız”

Sempozyumun açılışında konuşan WRI Türkiye Sürdürülebilir Şe-
hirler Direktörü Dr. Güneş Cansız da Paris İklim Anlaşması’na imza 
koyan hükümetlerin tüm taahhütlerini yerine getirmesi durumunda 
bile yüzyılın sonunda sıcaklık artışının 2 dereceyi bulabileceğinin 
altını çizerek “Artık iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini sınırlandıra-

bilecek son yıllar içerisindeyiz. 2030 yılına kadar karbon salım dü-
zeylerinin çok hızlı bir şekilde gerilemesini sağlamamız gerekiyor” 
uyarısında bulundu. 

“15-29 Yaş Arasında Can Kaybının Bir Numaralı Nedeni Trafik 
Çarpışmaları”

Kentleşme sonucu özel araç sahipliğinin sürekli arttığını belirten Dr. 
Güneş Cansız, bunun sonucu olarak hem fosil yakıt kullanımının hem 

de yol güvenliği sorununun büyük bir hızla arttığına dikkat çekti. Gi-
derek artan trafik sıkışıklığı ve çarpışmaları nedeniyle ortaya çıkan 
maliyetlerin artık olağanüstü derecelere geldiğini anlatan Dr. Cansız 
“Dünyada yollarda her gün 3000’den fazla kişi hayatını kaybediyor 
ve bunun ne yazık ki 500’ü çocuk” diye konuştu. Cansız, yalnızca geç-
tiğimiz yıl Türkiye’de trafikte 1,2 milyon çarpışma meydana geldiğini 
ve 7 binden fazla kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğini hatırlattı. 

“İstanbul’da 2023’Te 1.050 Km Uzunluğunda Bisiklet Yolu Olacak”

Sempozyumda konuşan İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistem-
leri Daire Başkanı Ramazan Özcan Yıldırım, İstanbul’da mevcut 
135 km’lik bisiklet yolunun 2023’te 1.050 km’ye çıkarılacağını dile 
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getirdi. TÜİK verilerine göre 15 milyonu aşan bir nüfusa sahip olan 
İstanbul’un nüfusunun 2023 yılında yine TÜİK tahminlerince 16 mil-
yon 310 bine ulaşacağını ifade eden Yıldırım, Uluslararası Toplu Taşı-
macılar Birliği UITP’nin bu durumda şehir içi hareketlilik talebinin 3 
kat artacağını öngördüğünü ifade etti. 

Ramazan Özcan Yıldırım, bisikletin yanı sıra halen 170 km olan raylı 
sistem hattı uzunluğunu da 2023 sonrasında 1.100 km’ye ulaştırma-
yı hedeflediklerini de vurguladı.

Yol Güvenliğine Dair İki Ayrı Rapor Kamuoyuyla Paylaşıldı

İzmir’de pilot uygulaması yapılan “Okul Bölgelerinde Yol Güvenliği 
ve Erişilebilirlik” çalışmasına dair rapor ve trafikte sıfır can kaybı için 
bir vizyon ortaya koymayı hedefleyen “Sürdürülebilir ve Güvenli” 
kılavuzu da 6. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’nda kamuoyuyla 
paylaşıldı. 

Türkiye’de yerel yönetimler için yol gösterici olmayı amaçlayan “Okul 
Bölgelerinde Yol Güvenliği ve Erişilebilirlik” raporu, sadece çocuklar 
özelinde değil, aileler, öğretmenler ve okul bölgelerini kullanan tüm 
kent sakinleri için yaşam kalitesini artırıcı bir yol izlemek amacıyla 
hazırlandı. 

“Sürdürülebilir ve Güvenli” raporu ise her yıl 1,25 milyon insanın 
ölümüne yol açan trafik çarpışmalarının önüne geçmek için neler 
yapılabileceğini ele alıyor.  

Ocak  January  2019

2050’De 6,5 Milyar İnsan Kentlerde Olacak

Dünya nüfusunun yarısından fazlasına denk gelen 3,5 milyar insan 
bugün kentlerde yaşıyor. 2050 yılında ise bu rakamın 6,5 milyara 
ulaşması öngörülüyor. 

Daha çok gelişmekte olan ülkelerde görülen bu yoğun kentleşme yö-
nelimi temiz su kaynaklarına erişim, yeterli kanalizasyon altyapısı, 
uygun yaşam alanları ve halk sağlığı açısından ihtiyaçların da aynı 
ölçüde artacağına işaret ediyor. 

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından hem Türkiye’den hem 
de dünyadan konunun uzmanlarının katılımıyla düzenlenen “Değiş-
tir, Ölçeği Büyüt!” temalı sempozyum, “Yükselen Şehirler”, “Herkes 
için Hareketlilik”, “Evet, Karbon Emisyonlarını Düşürebiliriz!” ve “Ha-
yat Kurtaran Yol Güvenliği Yaklaşımları” konularını tartışmaya açıyor.   

Geçtiğimiz yıl “Geleceğin Şehirleri” konusunu ele alan Yaşanabilir 
Şehirler Sempozyumu, FIA Foundation, Transformative Urban Mo-
bility Initiative, Stephen M. Ross Philanthropies, Hollanda İstanbul 
Başkonsolosluğu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Belediyeler 
Birliği ve Shura Enerji Dönüşümü Merkezi’nin özel desteğiyle gerçek-
leştiriliyor. 

Etkinliğe özel sektör, uluslararası kurum ve kuruluşlar, yerel yöne-
timler ve yerel yönetim birlikleri ile akademi ve sivil toplum kuruluş-
larının temsilcileri ve basın mensupları katılıyor. 
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Endüstri Fuarı Hannover Messe 2019 Yapay Zekaya 
Akıllı Enerji Sistemleriyle Hayat Verecek

Sanayi ve Endüstriyel Teknoloji Fuarı; 1-5 Nisan Hannover Messe 
2019, temel odak noktası olan entegre endüstri endüstriyel zeka 
ile üretim ve enerji sistemlerinin sayısallaştırılmasına yönelik en 

yeni vizyonlara ve teknolojilere kapsamlı bir bakış açısı sağlamaya 
hazırlanıyor. 

1-5 Nisan 2019 Hannover Messe’de, akıllı sensörler, akıllı sürücü sis-
temleri, modüler üretim, otomatik lojistik sistemleri ve akıllı imalat 
için bütünsel çözümlere odaklanacak.

Yapay zeka teknolojilerinin kullanacağı enerji sistemlerinin “Entegre 
Enerji” başlığı altında ele alınacağı ve 90’ı aşkın konferans ile foruma 
ev sahipliği yapacak Hannover Messe 2019, her yıl endüstriyel tek-
nolojide bir sonraki adımın ne olacağına odaklanıyor. 

Endüstriyel teknolojilerin entegrasyonu, dijitalleşmesi, birbiriyle bağ-
lantısı ve dünyadaki üretim endüstrileri için ayrılan alanın iki katına 
çıkarıldığı fuar, IAMD–Entegre Otomasyon, Hareket ve Kuvvet, Diji-
tal Fabrika, Enerji, Endüstriyel Tedarik, ComVac, Araştırma & Tekno-
loji bölümlerinden oluşacak.  

Entegre Otomasyon ve Hareketli Sürücü Sistemleri (IAMD) için, Han-
nover Messe bünyesinde 14 salon yer alıyor olacak. Fabrika ve proses 
otomasyon sistemleri, endüstriyel BT, robotik, akıllı sürücü sistemle-
ri, akıllı hidrolik ve pnömatik sistemleri başta olmak üzere geleceğin 
fabrikaları için tam kapsamlı ürün ve çözümler bu özel alanın içeri-
ğini oluşturacak. 

IAMD, makine öğrenimini, üretim arıza sürelerini ortadan kaldırma-
yı, verimi arttırmayı ve akıllı fabrikaları oluşturan tüm parçaların so-
runsuz bir şekilde entegrasyonunu ve işlemesini 200 binin üzerinde 
ticari ziyaretçiye aktaracak. 

IAMD ziyaretçileri, en doğru ve en gelişmiş akıllı otomasyon çözüm-
lerini öğrenme fırsatı yakalarken, temsil ettikleri şirketlerin de reka-
bet gücünü arttıracak. 

Akıllı Teknolojilerden Entegre Enerjiye, En Yeni ve Güncel 
Gelişmeler Hannover Messe’de

Akıllı enerji teknolojilerini her yıl kapsamlı bir şekilde ele alan Han-
nover Messe, enerjinin tüm bileşenlerini 1100’ün üzerinde katılımcı 
firmayla, “Entegre Enerji” başlığı altında bir araya getirecek 1-5 
Nisan 2019 “Hannover Messe” Fuarı ile sanayiide enerji sektörünün 
tüm boyutları yer alıyor olacak. Katılım üretim, iletim, depolama, 
akıllı dağıtım, dijital enerji yönetimi ve mobilite çözümlerini kapsa-
yan “Entegre Enerji”, elektrik enerjisi ve termal enerjinin makineler 
arası entegrasyonuna odaklanıyor olacak. 

5 Günde 90’ı Aşkın Konferans ve Forum 1- 5 Nisan 2019 
Hannover Messe de

Bir yıl süresince katılımcı firmaların ve ziyaretçilerin büyük bir me-
rakla beklediği Hannover Messe fuarı bünyesinde düzenlenen kon-
ferans ve forum programı ise bütün ihtiyaçlara cevap verecek nite-
likte, 90’dan fazla konferans ve foruma ev sahipliği yapıyor olacak.
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Rockwell Automation Türkiye Pazarında Büyüyor

Rockwell Automation Türkiye En Hızlı Büyüme Kaydeden Ülke 
Ödülü’nün sahibi oldu. Endüstriyel otomasyon sektörünün önde 
gelen şirketlerinden Rockwell Automation’ın Türkiye operasyo-

nu, Rockwell Automation EMEA Bölgesi tarafından 5’inci kez En Hızlı 
Büyüme Kaydeden Ülke Ödülü’ne layık görüldü.

Dünyada 80’den fazla ülkede 22 bin çalışanı ile Rockwell Automa-
tion, geniş ürün yelpazesi ile tüketici ürünleri imalatı ve ağır sanayi 
alanlarında farklı endüstrilere çözümler sunuyor. 1993 yılından bu 
yana Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürmeye devam eden Rockwell 
Automation’ın Türkiye operasyonu, EMEA Bölgesi tarafından 5’inci 
kez  En Hızlı Büyüme Kaydeden Ülke Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Türkiye’deki çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten 
Rockwell Automation Türkiye Ülke Direktörü Ediz Eren; “Gerçekleş-
tirdiğimiz büyüme performansı ile beşinci kez layık görüldüğümüz 
En Hızlı Büyüme Kaydeden Ülke Ödülü’nü almanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. 

Türkiye pazarının Rockwell Automation için ne kadar önemli bir pa-
zar olduğunu aldığımız bu ödülle tescillemiş olduk. Otomasyon sek-
töründe sadece kontrol yazılımlarını değil aynı zamanda yönetim, 
üretim, planlama, optimizasyon, kalite ve performans yazılımları da 
üreterek müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya 
devam edeceğiz” dedi. 

otomasyon
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Dijital Dönüşümün Yolu Yapay Zekadan Geçiyor

KTÜ “IndEvo’18” etkinliğine sponsor olan Mitsubishi Electric, 
öğrencilere Sanayi 4.0’a hazırlıklı olmaları için tavsiyelerde bu-
lundu. Otomasyon sektörünün öncü markası Mitsubishi Electric, 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafın-
dan yapay zeka temasıyla hayata geçirilen “IndEvo’18” etkinliğine 
elmas sponsorluk ile destek verdi. 

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Mitsubishi Electric Türkiye Fab-
rika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga 
Bizel, markanın Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@
ctory hakkında bilgi verdi. Nesnelerin İnterneti (IoT), robot tekno-
lojileri ve yapay zeka konularında da açıklamalarda bulunan Bizel, 
öğrencilere Sanayi 4.0 evresine hazırlıklı olmaları için tavsiyelerde 
bulundu. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Endüstri Mühendisliği Kulübü 
tarafından düzenlenerek yapay zekanın günümüz teknolojilerine 
etkileri, otonom sistemler, robot uygulamaları, derin öğrenme, 
makine öğrenimi, görüntü işleme ve büyük veri konularının masaya 
yatırıldığı “IndEvo’18” etkinliği 10-11 Aralık tarihlerinde KTÜ Osman 
Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 

Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında teknoloji öncüsü Mitsu-
bishi Electric, etkinliğe elmas sponsorluk ile destek verdi. Etkinlikte 
konuşmacı olarak yer alan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Oto-
masyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, 
markanın Sanayi 4.0’a dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile yanıt 
verdiğini belirtirken, Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramının üst düzey 

bir yöneticiden ev hanımına kadar herkesin hayatını kolaylaştıraca-
ğına dikkat çekti. Dijital dönüşümün yolunun yapay zekadan geçti-
ğini ifade eden Bizel, ileri robot teknolojileri hakkında bilgi verirken 
yeni endüstri evresine hazır olabilmeleri için öğrencilere tavsiyele-
rini aktardı. 

Yapay Zeka İş Modellerini Değiştirecek

Sanayi 4.0’ın beraberinde getirdiği dijital dönüşüm ve akıllı üretim 
sistemlerinin, toplumları ve dünya dengelerini değiştirecek kav-
ramlar olduğunu söyleyen Tolga Bizel, sözlerine şöyle devam etti; 
“Birbirine bağlı üretim makineleri ve insan etkileşimiyle birlikte yeni 
bir üretim anlayışının oluşacağı önümüzdeki dönemde; sanayiciler, 
şehirler, devletler ve araştırmacıların sürekli gelişecek ve değişecek 
olan rekabet ortamına uyum sağlayabilmek amacıyla pek çok farklı 
alanda çalışmalara imza atacakları öngörülüyor. 
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Sanayicilerin üretim aşamalarında, hükümetlerin ülke ve iletişim 
altyapılarında, yerel yönetimlerin şehir altyapılarında ve araştırma-
cıların Ar-Ge çalışmalarında öncelikleri Sanayi 4.0’ın gerekliliklerine 
yanıt verebilmek olacak. 

Bilişim ve teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde 
akıllı şehirler, akıllı binalar ve akıllı fabrikaların sayısının hızla art-
ması bekleniyor. Mobil iletişim, giyilebilir cihazlar, akıllı araçlar, akıllı 
evler ve Nesnelerin İnterneti gibi teknolojiler çok daha geniş çapta 
ve daha güncel kişisel verinin şirketlerin kullanımına açılmasına im-
kan tanıyacak. Bu noktada, kişisel veriye ulaşımın kolaylaşması ve 
yapay zeka uygulamalarının artması ile geleneksel iş modellerinin 
değişmesi bekleniyor. Bu değişim sürecinde dijital dönüşümün işlet-
melerin olmazsa olmazı haline geleceğini söylemek mümkün.” 

Global Rekabet İçin Hızlı, Esnek ve Kişiselleştirilmiş Üretim Şart

Günümüzün hızlı tüketim koşullarında rekabet edebilmek için daha 
hızlı ve esnek fabrikalara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Bizel, şu 
açıklamalarda bulundu; “Dünyada bir dakika içerisinde online alış-
veriş siteleri üzerinden ne kadar ticaret yapıldığına baktığımızda 
neden büyük bir değişime ihtiyaç olduğunu daha rahat anlayabili-
yoruz. Yeni çağda tüketiciler, üreticileri değişime zorluyor. 

Bu değişim sadece hızla da ilgili değil, aynı zamanda tüketicilerin 
kişiselleştirilmiş ürün talepleri de her geçen gün artıyor. Bu nokta-
da, belli bir ürün üretmek için kurulmuş olan bir üretim bandının, 
değişen ihtiyaçlar ve pazar koşulları nedeniyle çok kısa bir süre için-
de başka bir ürün üretecek şekilde revize edilmesi gerekli olabiliyor. 
O üretim hattının yatırımını, en ergonomik şekilde otonom olarak 
kendi kendini şekillendiren makinelerden ve robotlardan oluşan bir 

sistem kapsamında yeni ihtiyaçlara uydurabilme kabiliyeti aslında 
endüstrinin yeni evresini tanımlıyor. Dolayısıyla üreticilerin global 
piyasalarda rekabet edebilme gücünün artması için bu değişime 
ayak uydurulması oldukça önemli.”

e-F@Ctory İle Geleceğin Dijital Fabrikaları Bugünden 
Kurulabiliyor

Dijital dönüşüm çağında makinelerin çevrelerinde olup bitenleri an-
layabilecek ve birbirleriyle internet protokolleri aracılığıyla iletişim 
kurabilecek duruma geldiklerini belirten Bizel, şu bilgileri aktardı; 
“Mitsubishi Electric olarak bu yeni endüstri evresine e-F@ctory kon-
septimiz ile yanıt veriyoruz. 

e-F@ctory ile geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurmak 
mümkün. Bu süreçte robotlar arası veri transferi de giderek hızla-
nıyor ve birbirleriyle konuşabilen ileri robot teknolojileri sayesinde 
robotlar artık kendi kendilerini daha detaylı ve koordineli olarak 
kontrol edebiliyor. 

Bugün e-F@ctory altyapısı sayesinde robotlar üretim hattındaki di-
ğer ürünlerle de haberleşebiliyorlar ve bilgileri insan kontrolünden 
bağımsız olarak hem kendi aralarında hem de fabrikayı kontrol eden 
ana sistemle paylaşıp verimliliği artırmak için hazır durumdalar. 
Çünkü e-F@ctory konseptinde fabrika otomasyonunda yer alan tüm 
ürünler birbirleriyle entegre ve açık bir mimari ile çalışıyor.”

Yeni Robotlar Tasarlayabilecek Mühendisler Yetişmeli

Temel bilimler ışığı ile başlayan endüstrileşme çalışmaları sonucun-
da farklı sektörlerde pek çok yeni iş disiplininin oluştuğunu bildiren 
Bizel, öğrencilere Sanayi 4.0 evresine hazırlıklı olmaları için şu tav-
siyelerde bulundu; “Genç neslin hızla dijitalleşen dünyadaki yeni 
disiplinleri iyi anlayıp yorumlamaları ve gerekli hazırlıkları yapma-
ları çok önemli. Bu süreçte sağladıkları hız ve kolaylıklar sayesinde 
robotların hayatımızdaki rolü de her geçen gün artıyor. Dolayısıyla 
ağırlıklı olarak sanayi, bilim ve sağlık alanlarında kullanılan endüst-
riyel robotları programlayabilecek, üretim hatlarına entegrasyonu-
nu sağlayabilecek ve yeni robotlar tasarlayabilecek mühendislerin 
yetiştirilmesi önem kazanıyor. Bu noktada Mitsubishi Electric Türkiye 
olarak 6 eksenli endüstriyel robotumuzu üniversitelerin mühendis-
lik fakültelerine hibe ederek robot eğitim merkezleri kurulmasına 
katkı sağlıyoruz. Gençlerin eğitimine katkıda bulunmak için hayata 
geçirdiğimiz çalışmaları önümüzdeki dönemde de artırarak sürdü-
receğiz.” 

Mitsubishi Electric Türkiye 
Fabrika Otomasyon Sistemleri 
OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü 
Tolga Bizel
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Sanayi 4.0 Evresinde İşletmelere Sınıf Atlattıran 
Kompakt PLC

Mitsubishi Electric’in inovatif PLC’si MELSEC iQ-F kurulum ko-
laylığı ve yeni mühendislik yazılımı sayesinde sofistike uygu-
lamalar için ideal çözüm sunuyor.

Fabrika otomasyon sektörünün öncü markası Mitsubishi Electric, 
mükemmel performans, verimli sürücü kontrolü ve kullanıcı bazlı 
programlama konseptiyle tasarladığı kompakt PLC MELSEC iQ-F ile 
Sanayi 4.0 evresinde işletmelere yüksek katma değer sunuyor. 

Tüm otomasyon bileşenlerini tek çatı altında birleştiren iQ platform 
teknolojisinin temel yapıtaşlarından biri olan MELSEC iQ-F hakkında 
bilgi veren Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri 
Ürün Yönetimi Departman Müdürü Cem Kıbrıslı, yüksek hızlı işlem-
ciye sahip bu inovatif PLC’nin aynı zamanda yüksek güvenlik sağla-
dığını vurguladı. 

MELSEC iQ-F’in kompakt PLC segmentinde yüksek işlem hızının yanı 
sıra dahili modbus, dahili analog giriş çıkışı ve dahili 8 hızlı giriş-çıkış 
özelliği ile segment üzeri performans ve fonksiyonalite sergilediğini 
ifade eden Kıbrıslı, ürünün 6 eksen dahili ethernet portu üzerinden 
ek modüle ihtiyaç duymadan servo veya inverter sürme imkanı tanı-
dığına da dikkat çekti. 

Dünya genelinde pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren fabrika-
lara hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik konusunda 
katma değer sağlayan Mitsubishi Electric, sanayicilerin öncelikli ter-
cihi olan kompakt PLC’nin Mitsubishi Electric tarafından geliştirilen 

en yeni nesli MELSEC iQ-F ile işletmelere Sanayi 4.0 evresinde sınıf 
atlatıyor. 

Ürünün kurulum kolaylığı ve yeni mühendislik yazılımı sayesinde 
sofistike uygulamalar için ideal çözüm sunduğunu vurgulayan Mit-
subishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi 
Departman Müdürü Cem Kıbrıslı, kompakt PLC MELSEC iQ-F’in teknik 
özelliklerini anlattı. 

Tüm Otomasyon Bileşenlerini Tek Yapıda Birleştiren İG 
Platform’ un Temel Yapıtaşı

Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konseptinin 
oluşturulmasını sağlayan tüm önemli otomasyon bileşenlerini tek 
bir çatı altında birleştiren iQ Otomasyon Platformu’nun önemine 
dikkat çeken Kıbrıslı; “iQ Platform, Mitsubishi Electric’in CNC (Bil-
gisayarlı Sayısal Kontrol), Motion (Hareket), Robot, PLC ve Proses 
uygulamaları olmak üzere tüm otomasyon disiplinlerini bir araya 
getirerek aynı anda çalışabilmelerini ve herhangi bir haberleşme 
kanalı kurmadan birbirleriyle konuşabilmelerini sağlıyor. 

Otomasyon yaşam döngüsü boyunca oluşturabileceği maliyetleri ve 
mühendislik zamanlarını azaltıp üretkenliği artıran ve sahadaki bil-
giye ulaşımı kolaylaştıran Mitsubishi Electric iQ Platform, bu sayede 
toplam sahip olma maliyetini minimize ediyor. iQ Platform ile birden 
fazla robot dar bir hücre içerisinde birbirlerine temas etmeden çalı-
şabiliyor ve birbirleriyle senkron olarak hareket edebiliyor. 

otomasyon
automation
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Yeni nesil kompakt PLC MELSEC iQ-F ise iQ Platform’un temel yapı-
taşlarından biri olarak öne çıkıyor” diye konuştu. 

Yüksek Hızlı İşlemci ve Yüksek Güvenlik

MELSEC iQ-F’in 34 nanosaniye içerisinde LD komutunu uygulayabi-
len yüksek hızlı bir işlemciyle çalıştığını belirten Kıbrıslı, ürünün aynı 
zamanda yüksek hızlı sistem yolu haberleşmesi sayesinde ağır veri-
ye sahip akıllı iletişim fonksiyon modüllerinin kullanılmasında bile 
maksimum performans sağladığını söyledi. 

Kompakt PLC MELSEC iQ-F’in veri hırsızlığını önlemek ve yetkisiz ki-
şilerin kanuna aykırı eylemlerini engellemek için gelişmiş güvenlik 
fonksiyonlarına sahip olduğuna dikkat çeken Kıbrıslı, ürünün prog-
ramları ve cihazları flash ROM gibi kalıcı hafızada sakladığını ve pile 
ihtiyaç duymadığını vurguladı. 

Az Yer, Çok İş

Eski modeline göre hızı yaklaşık 150 kat arttırılmış haberleşme sis-
temine sahip MELSEC iQ-F’ in dahili 4 eksen pozisyonlama özelliğiyle 
de dikkat çektiğini belirten Cem Kıbrıslı, “MELSEC iQ-F, kompakt PLC 
segmentinde yüksek işlem hızının yanı sıra dahili modbus, dahili 
analog giriş çıkışı ve dahili 8 hızlı giriş-çıkış özelliği ile segment üzeri 
performans ve fonksiyonalite sergiliyor. 

Standart donanımında yer alan analog giriş/çıkışlar, ethernet ve 
hızlı girişleri sayesinde panolarda çok az yer kaplarken çok iş yapa-
biliyor” dedi.

Mükemmel Performans, Yüksek Verimli Sürücü Kontrolü ve 
Sezgisel Programlama

Yeni nesil kompakt PLC MELSEC iQ-F’in mükemmel performans, yük-
sek verimli sürücü kontrolü ve kullanıcı bazlı programlama konsep-
tiyle tasarlandığını ifade eden Kıbrıslı, ürünün tek başına kullanım-
dan ağlı sistem uygulamalarına kadar kullanıma imkan tanıdığını 
söyledi. 

Gelişmiş temel performans, kumanda cihazlarıyla işbirliği ve geliş-
tirilen programlama ortamı aracılığıyla MELSEC iQ-F’in uygulama 
kapsamının daha da genişletildiğini belirten Kıbrıslı, sözlerine şöy-
le devam etti; “6 eksen dahili Ethernet portu üzerinden ek modüle 
gerek olmadan servo veya inverter sürme fırsatı tanıyan MELSEC 
iQ-F; yüksek hızlı sistem yolu, kapsamlı dahili fonksiyonlar, gelişmiş 
güvenlik fonksiyonları ve bataryasız olma özellikleri ile birlikte mü-
kemmel performans sunuyor. 

Kolay dahili pozisyonlama, basit enterpolasyon fonksiyonları ve özel 
bir pozisyonlama yazılımına ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilebilen 
simple motion modülü ile 4 eksen eşlenik hareket kontrolü verimli 
kumanda kontrolüne olanak tanıyor. 

Aynı zamanda bu modül ile 4 modül başına veya 8 eksen fiber optik 
haberleşmeli elektronik cam, senkronizasyon, master slave eksen 
kontrolü ve işaret işleme fonksiyonları sunuyor. Sürükle ve bırak 
konseptiyle kolay programlama, modüllere özel fonksiyon blok kü-
tüphaneleri ile daha kısa programlama süresi ve çeşitli fonksiyonlar 
için parametrik kurulum sezgisel programlama ortamını sağlıyor. 
Inverter ve servo ürünleri başta olmak üzere sisteme bağlanacak 
tüm ürünler için hazır fonksiyon blokları sunuyor” şeklinde konuştu. 

Gelişmiş Fonksiyonlar Bir Arada

MELSEC iQ-F ile geleneksel olarak programlanması gereken çeşitli 
cihaz ayarlarının tablo formatına yazılabildiğini ifade eden Kıbrıslı, 
şu açıklamalarda bulundu; “Bu yeni nesil teknolojide, dahili fonksi-
yonların yanı sıra uzantılar da sadece değerlerin parametrelere giril-
mesi yoluyla ayarlanabiliyor. 

Yorumlar ve komutlar, programı etkilemeden serbest bir şekilde ya-
zılabiliyor. Dahili hafıza içerisinde çeşitli sayıda hafıza noktaları ye-
niden atanabiliyor ve kullanılabiliyor. Ayrıca sembollerin aritmetik 
işlemlere eklenebilmesi sayesinde programların tanımlanması kolay 
ve sezgisel hale getiriliyor.”

Programlama Zamanı Ciddi Oranda Azalıyor

İnovatif PLC MELSEC iQ-F sayesinde yüksek hız kıyaslama tablosu 
için 32 tabloya kadar, çok nokta çıkışlı yüksek hız kıyaslama tablosu 
içinse 128 tabloya kadar ayarlama yapılabildiğini söyleyen Kıbrıslı; 
“Bu ürünle konumlandırma, tablo operasyon talimatlarıyla birlikte 
kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. 

Çok tablolu operasyon ve çok eksenli tablo ile basit lineer enterpo-
lasyon gibi gelişmiş konumlandırmaya bile imkan tanınıyor. İletişim 
kolaylıkla parametrelerle ayarlanabiliyor ve harici bir kaynaktan ge-
len izinsiz erişim uzak şifrelemeyle engellenebiliyor. 

110 tip basit standart fonksiyon ile özel modül fonksiyon bloğu se-
çeneği sunuluyor ve bu fonksiyonlar sürükleyip bırakılarak parçalar 
olarak kullanılabiliyor. Böylece, fonksiyonlar özel komutlarla bera-
ber kullanıldığında programlama zamanı ciddi oranda azaltılabili-
yor” diyerek sözlerini tamamladı. 

Ocak  January  2019
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Eaton Intelligent Power Manager Yazılımı, 
Nutanix Hiper Bütünleşik Altyapısı İçin Gelişmiş 

Güç Yönetim Kapasitesi Sunuyor

otomasyon
automation

Güç yönetim şirketi Eaton, Intelligent Power Manager (IPM) ya-
zılımının 1.6 sürümünün EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) 
bölgesinde piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu yazılımın yeni 

sürümü, Nutanix Acropolis hiper bütünleşik altyapı platformuyla 
tam entegrasyon sağlıyor. 

Bu entegrasyon ile bilgi teknolojileri (IT) profesyonelleri ve veri 
merkezi yöneticileri de dahil Nutanix Acropolis kullanıcıları, Nutanix 
altyapısının zararsız kapatılmasını sağlamak için Eaton’ın IPM yazı-
lımını kullanarak iş sürekliliğini arttırıyor ve güçle ilgili etkinlikler 
esnasında kritik önem taşıyan verileri koruyor.

Eaton Veri Merkezi Otomasyonu Ürün Müdürü Rory Higgins’in bu 
konudaki görüşleri şöyle: ‘’ IT profesyonelleri Edge IT konuşlandırma-
ları için maliyetleri düşürecek ve kullanılabilirliği arttıracak bir fırsat 
olarak gördükleri hiper bütünleşik altyapılara iyiden iyiye yönelmek-
teler.

Nutanix’in, the Nutanix Enterprise Cloud teklifi için en yeni tek dü-
ğümlü ve yakında piyasaya çıkacak 2 düğümlü küme seçenekleri, 
Eaton’ın IPM yazılımı ile bir araya getirilen endüstri lideri 93PS veya 
9PX UPS cihazları veya G3 rack PDU’lar ile eşleştirildiğinde, uzaktaki 
yöneticilerin yazılım tanımlı güç yönetimini Acropolis ortamına en-
tegre etmelerine yardımcı olarak, ofis veya şubelerde kritik öneme 
sahip Edge IT konuşlandırmaları için ideal bir iş sürekliliği çözümü 
sağlıyor.

Nutanix Acropolis zengin özelliklere sahip yazılım tanımlı depolama 
fonksiyonunu, anahtar teslim hiper bütünleşik altyapı çözümü için-
deki hazır bir sanallaştırma fonksiyonuna bağlıyor.

Eaton’ın Intelligent Power Manager yazılımıyla olan entegrasyon ile, 
Acropolis kullanıcıları, öngörülemeyen güç olayları esnasında veri 
kaybı veya veri bütünlüğü konusunda endişe etmeksizin, Nutanix 
Acropolis Hypervisor (AHV) çözümü için uzaktan kapama özelliğini 
de sağlayabilirler.

Nutanix Acropolis entegrasyonuna ek olarak, Eaton Intelligent Po-
wer Manager yazılımının son sürümü Microsoft Hyper V sanallaştır-
ma platformunun yanısıra VMware® vSAN hiper bütünleşik altyapı 
yazılımıyla entegrasyon özelliğine sahip. 

Bu entegrasyonlar vSAN ortamlarındaki operatörlerin güç altyapıla-
rını vSAN konuşlandırmalarının veya Hyper V misafir sistem ara kat-
manının bir parçası olarak verimli ve etkin bir şekilde yönetmelerini 
sağlamaktadır.

Ocak  January  2019

Eaton Veri Merkezi Otomasyonu 
Ürün Müdürü Rory Higgins
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BOĞAZİÇİ  ELEKTRİK
Firmamız bünyesinde çalışmak üzere 

Restoran-Ofis-Mağaza-Lüx villa veya Daire 
gibi işlerimizde deneyimli, elektrik teknisyeni 

ve ustaları alınacaktır. Aktif şoförlüğü 
olan arkadaşlar tercihimizdir. Başvurular 

elemanonline üstünden olacaktır.

Sadık GÜRENÇ / 0212 263 66 02

ALTINKAYA ELEKTRONİK 
Lise ya da dengi okul mezunu İvedik OSB 
/ Sincan OSB deki işyerimizde çalışacak 

Depo elemanı olarak daha barkod ve 
adresli sistemde çalışmış ve el terminali 

kullanmasını bilen adaylara öncelik 
tanınacaktır. Forklift, reach truck, istif 

makinesi operatör belgesi olanlara öncelik 
tanınacaktır. Askerliğini yapmış eleman.

Ahmet ALTINIŞIK / 0312 365 27 68

ERGİN MAKİNA 
Çelik imalat ve montaj işleri yapmakta 

olan firmamızda istihdam edilmek üzere; 
Kaynakçı  Çelik / doğrama montaj ustası 

aranmaktadır. Tercihen montaj için gerekli 
elektrik ark kaynağı bilgisine sahip, Tercihen 

Başakşehir, Bağcılar Küçükçekmece, 
Sultangazi bölgelerinde ikamet eden, Ekip 
çalışmasına yatkın, elemanlar alınacaktır.

Mustafa PEHLİVAN / 0212 485 86 91

DOKTAŞ ELEKTRİK

Güvenlik sistemleri saha satışı yapacak,tam 
zamanlı elemanlar alınacaktır.

Ramazan DOKTAŞ / 0542 278 74 26 

RAMSAN MAKİNA

Rezidans sitenin bakım onarım 
işlerini yapacak tercihen eml mezunu 

Mekanik ve elektrik bilgisi olan eleman 
aranıyor. Lojman verilecektir işyeri 
Başakşehir / Güvercintepe’ dedir.

Rahmi ÖZKARAYEL / 0212 493 09 29

GİRGİN LOJİSTİK

Kombi üretiminde elektrikten anlayan 
08:00 18:00 Cumartesi - Pazar tatil çalışma 

şartlarına uygun personel alımı yapılacaktır.

İsmail GİRGİN / 0232 376 44 11

NBR ENERJİ
Profesyonel Tesis Yönetim Hizmetleri 
veren firmamızın merkez kadrosunda 

görevlendirilmek üzere Elektrik Teknikeri 
veya Elektrik Teknisyeni alınacaktır. Esnek ve 

tempolu çalışmaya yatkın arkadaşlar arıyoruz. 
Trafo, Jeneratör, Pano bakımlarında tecrübeli 

arkadaşlar tercih sebebimiz olacaktır.

Mustafa UZUN / 0232 231 55 77

İNTEK MÜHENDİSLİK
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesindaki 

İşyerimiz İçin Endüstri Meslek Lisesi veya 
Meslek Yüksek Okulu Mezunu 30 Yaşını 

Aşmamış Askerlik Problemi Olmayan Esnek 
Çalışma Saatlerine Uyumlu 2-5 Yıl Elektrik 

Pano İmalatı Konusunda Tecrubeli Proje 
Okumayı Bilen İstanbul Anadolu Yakasında 

İkamet Eden Ekip Çalışmasına Uyumlu pano 
ustaları ve yardımcı elemanlar aranıyor.

Devrim YETİM / 0216 661 51 81

AYHAN MÜHENDİSLİK
Aydınlatma sektöründe çalışmış 

aydınlatma tasarımı yapabilecek, AutoCad 
ve 3D programlarını aktif kullanabilen 

bay-bayan personeller alınacaktır.

Serkan DÖNMEZ / 0212 475 98 52

Bu sayfalarda ücretsiz iş ilanlarınızın yayınlanması için ; 
info@sektorelyayincilik.com adresine mail yollayabilirsiniz..
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ELİT GÜVENLİK 
Elektronik güvenlik ve otomasyon 

sistemleri, satış, montaj, servis işleri yapan 
işletmemiz de büro işleri, müşteri iletişimi 

ve yönetici asistanı olarak çalışacak, 
muhasebe programı kullanabilen, 

fatura vs düzenleme bilgisi olan, en az 
bir yıl iş konusunda deneyim sahibi, 

uzun süreli çalışmayı düşünen, personel 
aranmaktadır. Maaş+Sgk+Yemek.

Hayrettin BAL / 0286 213 06 66

DAĞ GRUP
Velimeşe Organize Sanayi’ deki fabrika 

projemiz için sertifikalı bay özel güvenlik 
görevlisi alınacaktır. 2+2+2 sisteminde 
çalışılacak olup maaş 2050 TL dir. Mesai 

imkanı vardır. Diğer şartlar şirket merkezinde 
yüz yüze görüşmede belirlenecektir.

Eren GÜNER / 0282 263 95 95

LUCEA  AYDINLATMA
Tercihen aydınlatma ve mobilya sektöründe 
çalışmış,  %100 Müşteri memnuniyeti odaklı 
çalışabilecek. Perakende sektörünün esnek 

çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek. 
Mağaza içi görev dağılımında esnek 

davranabilecek avize mağazamızda çalışacak 
bay ve bayan, çalışma arkadaşları arıyoruz.

Not: Mağazamız Cumartesi ve Pazar  
günleri de faaliyet göstermektedir. 

Cem ŞAHİN / 0232 265 63 62

NAZLIM AVİZE 
2007 yılından bu yana Aydınlatma 
sektöründe yer alan firmamız için; 

telefonlara bakabilecek,  sipariş bölümünü 
yönlendirecek,  perakende satışa destek 

olacak Ön muhasebe bilgisi olan, Ön 
muhasebe/satış destek bölümüne 

bayan çalışma arkadaşı aramaktayız.

Ercan NAZLI  / 0212 476 21 24

TANLIGHT AYDINLATMA
Bayrampaşa Topçular’da aydınlatma 

armatürleri üreten firmamıza kalıpçı ustası 
alınacak aranan özellikler metal ve plastik 

enjeksiyon kalıbından anlaması kalıbın 
her aşamasını takip edebilmesi manuel 
torna ve freze kullanabilmesi gereklidir.

Kadir TAN / 0212 237 63 94

ATLAS SAYAÇ
Firmamız bünyesinde üretimini yaptığımız 

ürünlerin ve bu ürünlere ait otomasyon 
sistemlerinin son kullanıcıya satış ve 

pazarlamasını yapabilecek; Aktif olarak 
araç kullanabilecek, Askerlik hizmetini 

tamamlamış, En az yüksek okul 
mezunu, Seyahat engeli bulunmayan, 
Esnek çalışma saatlerine uyabilecek, 

çalışma arkadaşları arıyoruz.

Salih BAKIR / 0352 224 32 84

BEMİS GRUP 
Enjeksiyon bölümünde görevlendirilmek 

üzere; vardiyalı çalışabilecek, 25-40 yaşları 
arasında, deneyimli ya da yetiştirilmek 
üzere, askerlik hizmetini tamamlamış, 

bay, çalışma arkadaşları arıyoruz.
Özgeçmişlerinizde ikamet ettiğiniz 

semtleri belirtmeniz gerekmektedir.

Serap ÇAMLIDAĞ / 0224 363 30 65

ERAN ELEKTRİK 
Ön muhasebe ve e ticaret sitesini 

kullanabilecek çalışma arkadaşları arıyoruz.

Hasan EKİCİ / 0216 466 37 26

MARKALED AYDINLATMA
Firmamızda LED’li aydınlatma armatürleri 

üretiminde çalışmak üzere görev alacak
 çalışma arkadaşları arıyoruz. Lehim 

yapmayı bilen, tercihen temel elektronik 
bilgisine sahip üretim bandında, lehimleme, 

vidalama, ürün testi gibi işlerde görev 
alabilecek, takım çalışmasına yatkın, işini 

seven, öğrenmeye açık İstanbul Bayrampaşa 
civarında ikamet eden eleman.

 Metin ERKAN / 0212 438 50 56

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



İHALE ŞEHRİ İŞİN ŞEHRİ KURUM ADI İŞİN MAHİYETİ TARİH

İHALELER Sektörüm Magazine

188 www.sektorumdergisi.com       Ocak  January  2019

A. Karahisar

Adıyaman 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Antalya 

Antalya 

Aydın

Balıkesir 

Bingöl 

Çorum 

Edirne 

Giresun

Hatay 

Isparta

Isparta 

İstanbul

A. Karahisar

Adıyaman 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Antalya 

Antalya 

Aydın

Balıkesir 

Bingöl 

Çorum 

Edirne 

Giresun

Hatay 

Isparta

Isparta 

İstanbul

Sandıklı Belediyesi

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkan-
lığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığı

Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Edok K.lığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları

Destek Hizmetleri Ve Bilgi Yönetimi Başkan Yardımcı-
lığı Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Türkiye İlaç Ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu

Hava Hv.loj.k.lığı(Yurtiçi) Milli Savunma Bakanlığı 
Msb Bağlıları

Bölge Müdürlüğü-4.Bölge Ankara Diğer Özel Bütçeli 
Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü

Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim 
Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim 
Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

9.Ana Jet Üs K.lığı Milli Savunma Bakanlığı Msb 
Bağlıları

Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlükleri -Bingöl 
Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Spor Genel Müdürlüğü

Çorum Valiliği İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

Dörtyol Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Süleyman Demirel Üniversitesi

İl Jandarma Komutanlığı(Isparta) İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı

İl Sağlık Müdürlüğü - İstanbul Avrupa Sağlık Bakanlığı 
Bakan Yardımcılıkları
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Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet

Elektrik

2019 Yılı Elektrik Enerjisi Alımı İşi

Org Doğu Aktulga Kışlası Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

2019 Yılı Elektrik Enerjisi Alımı

Muhtelif Tip Meydan Aydınlatma Malzemesi Ve Sabit Akım Regülatörü 
(Sar)

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Ve Gölyaka Kavşağında Bulunan Elektrik 
Tesislerinin Deplase Edilmesi Ve Kavşak Aydınlatması Yapılması İşi

Elektrik Enerjisi

Elektrik Enerjisi (Tek Zaman-Tek Terim-Alçak Gerilim)-1 Ka-
lem-544633,98 Kwh

Efeler Belediyesi Hizmet Binalarına Serbest Piyasadan Tam Tedarik 
Anlaşması İle Elektrik Enerjisi

6 Kısım Serbest Tüketici Kapsamında Elektrik Enerjisi

Elektrik Enerjisi

2019 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

12 Aylık Aktif Elektrik Enerji Alımı

2019-2020 Yılı Elektrik Enerjisi Alımı

Elektrik Sarf Malzemeleri Alımı

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Ve Bağlı Birliklerinin 2019 Yılı İhtiyacı 
İçin Elektrik Enerjisi

Müdürlüğümüz Ve Bağlı Birimlerinin Hizmetlerinde Kullanılacak Olan 
2019 Yılı İçin İki Yüz Milyon Kwh Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İşi
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Bayrampaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Silivri Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İzmir Bayraklı Adliyesi Adalet Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlı-
ğı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Erciyes Üniversitesi

Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim 
Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

2.Ordu Komutanlık Karargahı Milli Savunma Bakanlığı 
Msb Bağlıları

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
Elektrik Makina Ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İçme Suyu Daire Başkanlığı

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

21 Nci Ana İkm.mrk.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı 
Msb Bağlıları

Orbel İnşaat Güvenlitaah.hiz.nak.tursan.ve Tic.a.ş.

Valilik İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

20 Zh.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

Türkiye Elektrik İletim A.ş Genel Müdürlüğü(Teiaş) 17. 
Bölge Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

Kent Otomasyon Sistemi Bakım Teknik Destek Ve Yazılım Güncelleme

Dökme Ve Otomasyon (Genel Adı Taşıt Tanıma) Sistemi İle 
Motorin(Diğer) Ve Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) Akaryakıt Alımı

5500000 Kwh Elektrik

Aydınlatma Periyodik Kontrol Ve Bakım Onarım Hizmeti

Elektrik Enerjisi

E- Kampüs Otomasyon Sistemi Bakım Ve Onarımı

Temel Eğitim Okullarına 350000 Kwh Elektrik Alımı

3 Kısım 14 Kalem Serbest Tüketici Kapsamında Elektrik Enerjisi Alımı

Elektrik Şalt Malzeme Alımı

Akpınar Su Tesisimizin Elektrik Enerjisi İhtiyacını Karşılamak Üzere 
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İşi

Toplam 10 Kısım 68 Kalem Kıyafet Ve Güvenlik Teçhizat Malzemesi

1200000 Kwh Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

Montajlı Güvenlik Kamerası (İşletmeler)

Elektrik Enerjisi Alım İşi

13 Kalem Güvenlik Kamera Sistemi Malzeme Alımı

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine 
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İşi

Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri İçin Bilgi Yönetim Sistemi ( 
Otomasyon ) Alımı

154 Kişilik Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Hizmet Alımı İşi

Müdürlük Ve Bağlı Sağlık Tesisleri Güvenlik Personeli Kıyafet Alımı
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 REKLAM İNDEKSİ

Ön Kapak
Argesys Elektrik

1. Ara Kapak Arka
Sorye Restaurant

Ön Kapak İçi
Sektörüm Dergisi

Arka Kapak İçi
Sektörüm Dergisi

Arka Kapak
Seval Kablo

2. Ara Kapak Ön
Next&Next Star

2. Ara Kapak Arka
Next&Next Star

1. Ara Kapak Ön
Ortaç Elektrik

 1.Totan Aydınlatma
 5.Argesys  Elektrik
 7.Almera Elektrik
 9.Dtm Elektronik
 11.Sigma Elektrik
 13.Opaş Elektrik
 15.Ören Kablo
 17.Novsen Elektrik
 19.G.Sanlıtop Mekatronik
 21.Teknik-El Pano
 25.Forplas Plastik
 27.Varsan Elektrik
 29.Radelsan Elektrik
 31.Mepa Elektrik
 33.Mepa Elektrik

 35.Mepa Elektrik
 37.Küçükarslanlar Bakır
 39.Akiş Plastik
 41.Ekon Kondansatör
 43.Gemta Elektronik
 47.Koza Grup
 49.Onka Klemens
 53.Ardıç Elektrik
 61.Dersa Boru
 62.Teknik Rovelver
 63.Teknik Rovelver
 71.Setel Elektrik
 75.Sanelek Elektrik
 89.Sutem Elektrik
 91.Expotim Mos Build Fuarı

 97.Bileşim Fuarcılık
 99.Expotim G. Afrika Fuarı
 106.Expotim Polonya Fuarı
 107.Ledplast Plastik
 108.Expotim Saudi Fuarı
 109.Dikey Elektrik
 111.Kendal Elektrik
 113.Asil Metal
 115.Deka LED
 123.Buse Aydınlatma
 125.Totan Aydınlatma
 127.Totan Aydınlatma
 129.Totan Aydınlatma
 131.Ağartan Enerji
 132.3.Göz Danışmanlık

 133.Han Elektronik
 135. Expotim The Big 5 Fuarı
 137.Expotim Morocco Fuarı
 138.Expotim Made Expo Fuarı
 139.Borled
 147.Legend Teknoloji
 149.Legend Teknoloji
 157.Mta Güvenlik
 164.ISAF Exclusive Fuarı
 165.Han Elektronik
 A.K. Next&Next Star
 A.K. Next&Next Star
 175.Ft Line Danışmanlık
 185.Özdaş Mühendislik
 192.Sektörüm Dergisi








