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Dijital dönüşüm, var olan geleneksel yapının, elektronik 
dünya şartlarına göre düzenlenerek, aktif hayata geçirilme 
biçimidir..

Bir örnek üzerinden gidelim; su satıyorsunuz. En iyi fiyata en kaliteli 
ürünü sunuyorsunuz. İşletmenizin sürekli müşterisi olan üç beş tane 
de kervancı var ve durumunuz pek de fena değil. Halbuki dijital dün-
yada ‘aslında’ ürünlerinize, iş yaptığınız bu potansiyel dışında ihtiyaç 
duyan çok daha büyük bir kitle var..

Dijital dönüşümün getirisi bu fırsatı gördünüz. Öncelikle bakış açını-
zı genişletebilmek ve bu potansiyele ulaşmak için internetten bilgi 
aradınız, bulduklarınızı kıyasladınız, şaşırarak devam ettiniz incele-
melere.. Bu arada ufak ufak narkozu da aldınız tabi..

Narkozun diğer adı mobil teknoloji..

Eskilerin “aptal kutusu” dedikleri TV vardı. Sonra onu internet izledi. 
Bir süre sonra gelinen noktada neredeyse tüm özel&ticari ilişkilerin 
dijitalleşmiş halini cep telefonu sörfünde gördünüz. Muazzam bir 
çöplük yığınından bilgi çıkarıp analiz etmeye çalışan biri olarak artık 
siz, akarsuda altın elemeye başladınız bile. Su tüccarı hikayemizin 
devamında artık siz;

• Yeni açılan dijital pencere ve kendi üretim kapasitesini ölçüyorsunuz,

• Kervanları küstürmeden, okyanus köşelerindeki ya da kutuplardaki 
olası müşterilerinizi dijital dünyada görüp, araştırabiliyorsunuz.

• Doğru reklam verme yöntemlerini bir kaç tecrübeden sonra 
edindiniz.
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• Artık çölün ortasında bir su dükkanı değil, tüm ihtiyaç sahiplerinin 
olası tedarikçisisiniz.

Başka örnekler yaratalım mı? Taksici olsun mesela.. ya da sanayici.. 
eğitimci.., anahtarcı.. modelist.. fabrikatör.. Sonuç değişmeyecek. 
Küçücük bir kutu gibi görünüyor olsa da cep telefonları, dünya nüfu-
sunun teknolojiyle en güçlü etkileşen tarafı..

Maalesef o dünyanın içinde, bazen ölüm tehlikesini bile görmeden 
karşıdan karşıya geçip, yemek pişirip, şirket yönetip, kararlar veren 
bağımlı ve farkındalıksız bir dünyaya dönüşüp- dönüştürüyoruz.. 
Çocuk bakıcıları, hakimler, öğretmenler.. ve dahası.. İtiraf etmek 
gerekirse bu çok tehlikeli bir aşı. 

Bu tehlikelerin arasında su satışlarınızın artmasını istiyorsanız dönü-
şümün farkında olmak ve hangi mecrayı nasıl kullanacağınızı bilmek 
zorundasınız. Mesela, facebook kanalını fazla zorlarsanız, (ki bu hata 
çok yapılır) kervanlarınız susuz kalır ve sizi terk eder. Hedef kitlenin 
kimine Linkedin’de (üst düzey yönetici), kimine Facebook’ta ulaşır-
sınız (al/sat-toptancı). Burada da farklı dinamikler, dolayısıyla farklı 
dillere sahip bambaşka dünyalar var.

Dijital dönüşümü görüp, tesisinizi, dijital yüzünüzü (Google’da ben 
kimim?) ve tüm sistemlerinizi uyumlu hale getirmek zorundasınız.. 
Sevip-sevmemek, onaylayıp-onaylamamak kişisel yorumdur. Ancak 
bu mecraları gerektiği kadar ve olması gerektiği gibi kullanmaktan 
başka bir yolunuz yok. Unutmayın ki “denge”; canlılar ve tüm 
sistemler için her zaman en önemli prensiptir.

Ya bilginizi, emeğinizi, işinizi eritecek ya da elektronik dünyanın far-
kına varıp harekete geçeceksiniz.

Dijital Dönüşüme Geç Kalmayın!

nursah.sunay@sektorelyayincilik.comNurşah Sunay

başyazı





Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü

ahmet.soylu@philips.com

Ahmet SOYLU

Aydınlatma Tasarımı; Sanattır
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Bu konuyu seçtim, zira ışık kirliğilinin başlıca sebeplerinden biridir; 
tasarımsız veya tasarım bilmeyenlerce yapılan aydınlatmalar ve or-
talık kirli ise temizlemek lazım.

Tanımı, her hangi bir kaynakta yazmayan ama görüş olarak ortak 
paydada buluşulan aydınlatma tasarımı için; efektif ışık kaynakları-
nın yapıda etkisiyle, bunu yaşayan kullanıcı arasındaki ilişkiyi tanım-
layan hem bilim hemde sanattır demek lazım. Bilimdir,  teknik içerir 
ve fiziksel ve psikolojik olarak üzerimizdeki etkilerine dair bilimsel 
verileri var. Aynı zamandar sanattır; adı üzerinde içinde bir tasarım 
var, estetik var, zevk var. O aydınlatmaya imza atan tasarımcının tec-
rübesi, bilgisi, beğenisi var. 

Aydınlatma tasarımının psikolojiye olumlu etkisi vardır. Gözü, beyni 
yormayan ortama uygun aydınlatma insanı olumlu etkiliyor.

Aydınlatılan mekan sizi yormuyorsa, kendinizi iyi hissedersiniz, bu 
kadar basit.

Bugün bilimsel araştırmalarla;  doğru ürünler ile, doğru bir  aydın-
latma tasarımı;

• Hastanelerde iyileşme sürelerine,

• Eğitim kurumlarında öğrenme süreçlerine,

• Ofislerde verimliliğe,

• Mağazalarda alış veriş eğilimine,

• Evlerde ruh hallerine, 

• Yapıların tercih edilme veya daha sık ziyaret etme sebebine pozitif 
etkileri olduğu ispatlandı. 

Hal böyleyken, bu iyileştirmelere imza atan, aydınlatma tasarım-
cıları, hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda ışıklarla üretilen 
işlevsellik, psikoloji ve estetik  uzmanlarıdır demek yerinde olur.

Profesyonel aydınlatma tasarımcıları, imzaları ile yapıya; 

• Tercih  edilme,

• Övgü, beğeni,

• Teknik  farkındalık,

• Değer

gibi bileşenleri katar. Çünkü tasarım yapıdan yapıya, mekana, orta-
ma göre değişkenlik içerir. Tasarım asla kopya değildir, olamaz. Tasa-
rım her bir eserde, yeni bişeyler ortaya koymaktır, farklılıktır. Tasarım 
orjinaldir, yenidir. İlham alır ama kopyalama işi değildir.

En iyi doktor, her meslekte olduğu üzere; kendini yenileyen, geliş-
tiren, dünyadaki yenilikleri yakından takip eden, daima üzerine 
koyandır.

Tasarımcı; deneyimini, tasarım ofisinin sinerjisini, günü, zevki, tek-
niği, estetiği bilir, takip eder, yakalar ve bunu harmanlayıp ortaya, 
yeni bir güzellik koyar.  

Aydınlatma tasarımı işi; mimarlık, elektrik mühendisliği, peyzaj, es-
tetik, psikoloji, teknik bilmek gerektirir. 

Her projenin bir sahibi vardır. Bu sahiplerin beklentisi, tasarımcının 
yetenekleri, gözlem becerelileri, projenin yeri, insanların eğilimleri 
vb. derken ortaya  takdir toplayan aydınlatma ile bir eser çıkarmak 
şiirdir, resimdir, sanattır.   





Ahmet SOYLU / Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü
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Aydınlatma tasarımı son yıllarda hak ettiği değere ulaşıyor. İlgi 
arttı ve bu konuda okul diyeceğimiz firmalardan bir çok tasarım-
cılar çıktı. İlerleme gözle görülür şekilde farkediliyor. Bu durum, 
ülkemiz için değerlidir. Yapının ruhunu ortaya koyan değerli, ba-
şarılı, ödüllü aydınlatma tasarımları çıkmaya başladı. 

Dünyada ve ülkemizde, disiplinleri sürekli değişen, özellikle LED 
aydınlatma armatürleri ile günceli düzenli takip etmek gereken, 
ticari değil, mimari aydınlatma armatürleri ile en son teknolojik 
ilerlemelere hakim olan tasarımcı ortaya mutlaka güzel şeyler 
koyacaktır.

Aydınlatma fuarları, aydınlatma festivalleri, aydınlatması iyi kent-
ler arttı. Bu uluslararası arenada, aydınlatma tasarımcılarımız da 
podyumda yerini aldı.

Diyebiliriz ki ; amiral gemisi inşaat sektörü olan ülkemizde, aydın-
latmanın önemide her geçen gün artıyor. Ülkemizde veya dünya-
da yaptığımız eserlere, doğru ürünlerle, doğru dokunuşlarla, iyi 
bir aydınlatma tasarımı, eserin değerini dahada arttırıyor. Zaten 
değerli olan eser, daha güzel sergileniyor.  

Tabii bu arada, sadece çizgi-çizgi, yanar döner, binanın amacı, 
yapısı ile hiç örtüşmeyen kirli aydınlatmalarada tanıklığımız arttı.     

Estetikten yoksun her şey, birgün hiçbirşeydir.  

İyi bir aydınlatma tasarımcısı kolay yetişmiyor. Defalarca, günler-
ce, aylarca, yıllarca; farklı mekan tipleri, yapılarda, farklı şehirlerde, 

kültürlerde, farklı zevklere hitap edecek eserler ortaya koymak 
lazım. Çok deneyimleyip, çok iyi gözlemleyip, zevk sahibi olmak 
lazım. 

Bu nedenle aydınlatma tasarım ekibi güçlü deneyimli mutfaklar-
dan güzel kokular yükselmeye devam edecektir. 

Tibor Kalman’ın beğendiğim bir sözü vardır : “ İyi tasarım ile büyük 
tasarım arasındaki fark zekadır.”

Fransa, çok yeni, Ocak 2019 ‘da,dünyanın en ilerici politikaları ara-
sında sayılan, “Ulusal Işık Kirliliği Politikası”nı kabul etti. Burada 
haraket noktası; gece karanlığının korunması.

İki bölümden oluşan yasanın ilk bölümü; özellikle dış mekan 
aydınlatma armatürlerinin tasarımı ve işleyişi açısından teknik 
gereksinimleri belirliyor ve bu düzenlemeyi kamu ve özel bina 
sahiplerine uyguluyor.  

Çok yerinde bir yasa. Amacı tasarımsal, doğru, mimarı bir estetiği 
olmadan sadece her yerden farkedilsin, uzaydan bile görünsün ve 
dolayısıyla tercih edilip satılsın gibi ticari kaygıyla yapılan aydın-
latmalar yerine; binayla, dokusuyla, sokakla, kentle, hatta ülke 
kültürü ile bütünleşik bir aydınlatma yapmak zorunlu olmalıdır. 
Her şeyin olduğu gibi, aydınlatmanında kuralları olmalıdır. 

Aydınlatma tasarımı bir sanattır ve sanatçı olmak hiç kolay değildir.  

Saygılarımla..

Şubat  February  2019





Ekonomist CEO, 3.Göz Danışmanlık

hikmetbaydar@3-goz.com

Hikmet BAYDAR

Piyasalar Ne Zaman Canlanacak?
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Son zamanlarda iç piyasada bir durgunluk olduğu genelde herkesin 
hemfikir olduğu bir konudur. Yurt dışında da analiz yapan önemli 
kurumlar da 2019 yılı büyüme beklentileri konusunda bir miktar 
daha karamsar olarak büyüme beklentilerini aşağı yönde revize et-
mişlerdir.

Yurtiçi piyasaların açılacağının ilk sinyalini bize tüketici güven en-
deksi rakamları verecektir. Bu endeks verileri ne kadar 100 seviyesi 
ve üzerine çıkarsa iç piyasa o kadar hareketlenecektir. Bu sinyaller 
gelmeden stoğa yapılacak her üretim kredi gibi maliyetli kaynaklar-
la fonlanmak zorunda kalabilir. O yüzden stok yönetiminde bahsedi-
len konu son derece önemlidir.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan tüketici güven en-
deksi bize çok önemli ipuçları veriyor. Ocak 2018 ayında 72 olan en-
deks 2019 ayında 58,2 olarak açıklanmıştır. 

Bu veri bize şu ipuçlarını vermektedir; Tüketici önümüzdeki dönem-
den fazla umutlu değildir. Bu nedenle de harcamalarını artırma 
eğilimi içerisinde olmayacaktır. Tüketici önümüzdeki yakın dönemde 
gelirlerinin artacağını da düşünmemektedir.

Daha detay bakarsak; hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77,1 
olup karamsar bir duruşu göstermektedir. Genel ekonomik durum 
beklentisi de 76,5 olup karamsarlığı ifade etmektedir. İşsiz sayısı 
beklentisi 60,9 olup oldukça karamsardır. Yani işsizlik artacak diye 
düşünülüyor. Tasarruf etme ihtimali endeksi 18,3 gibi aşırı kötüdür. 
Kısacası tüketici boğazının derdine düşmüş görüntüsü vermektedir.

100 geleceğe umutla bakan ve harcamaktan korkmayan bir tüketici 
rakamını ifade ederken 100 seviyesinin altının gelecekten umutlu 
olmayan ve dolayısıyla harcamaya korkan bir tüketici davranışını 
ifade etmektedir.

Yukarıdaki veriler yakın gelecekte canlanma beklemeyen, boğazının 
derdine düşmüş ve işsizlik korkusu taşıyan bir tüketici verisidir. O 
yüzden aşırı stokla gitmek ciddi riskler taşımaktadır. Bu veriler dü-
zelmeden canlanmayı beklemek zor.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Şubat  February  2019





Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü

 kadri.demir@poldy.com.tr

Kadri DEMİR

2019 İçin İlham Verici İK Trendleri
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Her yıl sektörlere göre ilham veren trendler belirlenir. Bu trendler 
doğrultusunda eğilimler belirlenir. 2019 yılı için belirlenen trendleri 
aşağıdaki başlıklarda yer almaktadır.  

Robotik Süreç Otomasyonu (RSO)

Yapay zeka yetenek toplama sürecini otomatik hale getirmeyi başar-
mış olsa da, robotik süreç otomasyonu, İK departmanını kapsayan 
manuel süreçleri dönüştürmeyi amaçlamaktadır. 

Robotik süreç otomasyonu, çalışanların işe alımlarında olduğu gibi 
zaman alıcı süreçleri sıkıştırmak istiyor, böylece yeni çalışanlar iş 
fonksiyonu için İK departmanından daha fazla zaman harcayabilir. 

RSO teknolojisi, İK yöneticilerinin yüzde 93’ünü, çalışan veritaba-
nında yeni bir çalışan kaydı oluşturmak, çalışanların dokümantas-
yonunu toplamak ve bordro sistemine yeni bir çalışan eklemek gibi, 
zaman tekrarlayan görevleri hedeflemektedir. 

İK Analitiği

Veriler son birkaç yılda belirgin bir önem kazanmıştır. İnsan kaynak-
larında teknoloji kullanımı, İK rolünü tamamen veri odaklı bir işleve 
dönüştürecektir. Bu, yetenek kazanma analizlerinden yararlanarak 
terfi ettirmeye ve çalışan yönetiminden çalışan performansına kadar 
aday işe almaktan her şey için geçerli olacaktır. 

İnsan kaynaklarında teknoloji, mevcut ve potansiyel çalışanlarla 
ilgili verileri inceleyerek şirket verimliliğini artırmayı amaçlamakta-
dır. Analitik modelleri, şirketin çalışan performansıyla ilgili önemli 
ölçümleri ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Analitik şirketlerini 
kullanmak, çalışanın katılımını tahmin edebilir, yüksek performans 

sonuçlarına neden olabilecek çalışan iş değişikliklerini tespit edebi-
lir ve çalışanların beceri boşluklarını kapatması için gerekli eğitimi 
önerebilir. 

İşgücü Planlaması ve Optimizasyonu

Şirketler, işgücünü iş gereksinimlerine hızlı bir şekilde yanıt verme-
lerine yardımcı olacak beceriler oluşturmak olarak düzgün bir şekil-
de planlamak için çok çaba sarf ediyorlar. Ayrıca gelecekteki gerek-
sinimler için gereksinimleri tahmin etmek, çalışanların kullanımının 
arttırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.  

Yetenek Yönetimi

Şirketler gittikçe artan bir şekilde insana ilk yaklaşım yaklaşımının 
değerini anlıyorlar. Bu, sadece iyi yeteneklere yatırım yapmakla kal-
mayıp çalışanlarının hem kişisel hem de profesyonel gelişimine aktif 
destek sağlamıştır. 

Şirketler, çalışanlara katkılarının işi nasıl etkilediğine ilişkin netlik 
sağlamak için İnsan kaynaklarında teknolojileri kullanıyor. Bu, işe 
alım ve alıkoyma sağlayan unutulmaz çalışan deneyimleriyle sonuç-
lanmaktadır.

Bu çalışan bağlılığı veri analitiği ile birlikte kuruluşların işgücünü 
geleceğe yönelik kanıtlama boşluklarına erişmelerine yardımcı ola-
caktır. Dijital bir işgücüne bu geçişin, tutma sorununun çözümünde 
yardımcı olması beklenmektedir. 

İşe Alım Pazarlaması

Bu yıl, İK departmanının işe alım için pazarlama taktiklerini uygu-
lamaya odaklanacağı yıl olacaktır. Bu, yetenekli bireylerin kuruma 
beslenmesi ve onların ilgisini çekmeyi de içermektedir. Bunun, en-
düstrinin şu anda yaşadığı yetenek krizine cevap olması bekleniyor. 

Bunun önemli bir yönü, işveren markalaması örgütün bir işveren 
olarak itibarı ve popülaritesi ve çalışan değeridir. İş arayanların% 
75’inin başvurmadan önce bir şirketin itibarını ve işveren markasını 
araştırdığını belirten araştırma ile bu, İK departmanları için ihtiyaç 
haline gelmektedir. 

Uzaktan İş Gücü

Teknoloji, kuruluşların uzaktaki bir işgücünü kullanarak dünya ça-
pında yayılmasını sağlayan kilit bir araç olmuştur. Bu, altyapı ma-
liyetlerini büyük ölçüde düşürdü ve erişilemez yeteneklere erişime 
yardımcı olmuştur.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle...
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olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle döviz dalgalanması üretim tarafın-
da büyük sıkıntılarıda beraberinde getirmiş hammadde tarafında 
vadelerin geri çekilmesi hatta nakite dönmesi zaten bu gidişten 
fazlasıyla etkilenen üretim tarafını ziyadesiyle etkilemiş ve bu etki 
devam edecek gibi gözükmektedir.

Bu durumda sanayi üretimi yönünden ele alındığında piyasalarda 
eski rahatlamaların olamayacağı, sıkılaştırılmış ve geri çekilmiş bir 
korunma hareketi devreye girebileceği bunun da işçi çıkışları başta 
olmak üzere küçülmelerin yaşanacağı büyüme hedeflerinden vaz 
geçilebilecekleri bir yeni yıla girdiğimizi görmekteyim. Artık daha 
ciddi ayak yorgan misali ciddi olarak düşünülmeli ve işletmeler 
ayakta kalabilme planlarını dikkatlice yapmalı ve bu dalgalanmalar-
dan en az hasarla çıkmanın yollarını kendilerine hedef almalılar diye 
düşünmeden geçemiyorum.

Klasik kriz yönetimlerinin bu sefer çok etkili olmadığını bunlara 
daha sıkı bir ekonomik programın dahil edilmesi gerektiğini üretim-
lerin daralan iç pazardan ziyade dış pazarlarda arz etmek olduğunu  
düşünerek hareket  yönlerini  değiştirmeleri gerektiğini aksi halde 
olumsuz sonuçlarla bu yılda da karşı karşıya kalacağımızı hatırlata-
rak hayırlı ve kazançlı bir yıl geçmesi dileğimle esen kalın.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Nihayet Ocak ayı da geçti yeni bir yıl ve ikinci aydayız. 2019 hayırlı 
mı olur şu an için pek bilinmezlerle dolu gözükse de her zorluğun 
üstesinden geleceğimizi ifade etmek isterim.

Değerli sektör dostlarım, yazıma başlarken bir umutsuzluk var gibi 
başladım fakat bazı gerçekleri de göz ardı edemeyiz. Dalgalı bir enf-
lasyonun yaşandığı ülkemizde ki bunu 2018 de daha ciddi gördük; 
bunun sonucunda büyümenin de hedeflenenin altında gerçekleşti-
ği, jeopolitik bir çok olumsuzlukların beraberinde döviz dalgalanma-
larının devam ettiği bir ortamda 2018 yılının Ağustos ayı itibariyle 
piyasalarda esen olumsuz rüzgarların beraberinde getirmiş olduğu 
büyük pazar daralmaları ekonomide küçülmeyi bizlere reel olarak 
göstermiş ve halen göstermeye devam etmektedir. Her ne kadar 
etkilenmedik sözlerine ve beyanatlara karşı bizlere bir tablo sunulsa 
da bu  tablonun rengi bana biraz pembe gibi geliyor.

Böyle bir durumda kaldığımız ortamda ülkemizin bekası bizim için 
önemlidir. Bu kaygının en önemli tarafı ise ekonomidir. Kriz yöne-
timinde başarılı olduğumuz, ve olacaklara karşı önlemi elden bırak-
madığımızı düşünsek bile bazı durumlar ne yazık ki ekonomimizi 
etkilemekle beraber bir çok yönde hareket alanımızı da etkilemek-
tedir. Bu da dönen çarkın yavaşlaması ile beraber bazı fırsatçıların da 
atağa kalkmasına imkan vermektedir. Piyasaların kilitlenmesine ise 
ilk başta neden olanların başında bankalar gelmiştir. Kredi vermek 
için işletmelerin kapısında yatanlar bu ortamda işletmelerin ifla-
sına kadar süreci başlatmışlardır. Ortaya bir konkordato rüzgarının 
çıkmasına sebep olmuşlar ve şirketlerin çoğu bundan korunmanın 
yolunu konkordato ilan etmekle işe başlamışlardır. Bunların sonucu 
daralan bir pazarda işlerin daha da zorlaştığı bir sürecin başlangıcı 
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Reklamasyon Nedir

Satılan mal veya hizmetin niteliğine uygun olmaması veya kusurlu 
görülmesi durumunda “reklamasyon” adı verilen fiyat indirimleri 
özellikle tekstil sektörü ve diğer sektörlerde sıkça karşılaşılan uygu-
lamadır. Alıcı firmanın satıcı firmaya reklamasyon gideri olarak fatu-
ra düzenlemesi biçiminde yaşanan reklamasyon konusu, faturalarda 
sadece “reklamasyon” olarak ifade edilmesine karşılık uygulama 
nedenleri ve biçimleri farklı olabilir. Reklamasyon gideri üç farklı 
şekilde gerçekleşebilir: 

• Reklamasyon bir iskontodur.

• Reklamasyon bir iadedir.

• Reklamasyon bir tazminat veya cezadır.

İskonto Biçiminde Reklamasyon

Satılan mal veya hizmetin beklenilen kalitede olmaması sonucuyla 
alıcının memnun kalmadığı mala veya mallara ilişkin indirim talep 
etmesi ile ortaya çıkar. Alıcı ile satıcı mevcut mal veya hizmetin satış 
bedelini dikkate almak kaydıyla belirledikleri ve makul bir oranda 
anlaşmaya varmaları sonucu alıcınım satıcıya ıskonto faturası kes-
mesi ile vuku bulur. Fakat, bu ıskontonun nedeninin bir kalitesizlik 
sonucu yaşanmış olması gerekir ve büyük nakit alımlara yapılan  
“nakit ıskontosu” ile büyük  miktarlarda alım yapılmasıyla ortaya çı-
kan “miktar ıskontosunu” reklamasyon olarak düşünmemek gerekir.

Aynı zaman da, ıskonto biçiminde reklamasyon miktarının fazlalığı, 
ihracatçı firmanın sattığı mal veya hizmetin kalitesini etkileyen ve 
ifade edem bir nitelik taşıdığını da unutmamak gerekir!

İskonto uygulaması kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükelleflerince 
indirim konusu yapılabilmekte olup ihracatçı işletme açısından KDV 
den istisnadır.

Malın İadesi Biçiminde Reklamasyon

Reklamasyona konu malları alıcı firma satıcı firmaya tamamen iade 
etmesi durumunda tanzim edilen faturaya yalnızca reklamasyon 
yazılması yanlışlığa mahal vermektedir. Zira, ıskonto edilen mallara 
ilişkin reklamasyon faturası 612 nolu hesaba işlenirken, iade edilen 
mallar malın alım hesabı yani stoktan düşmektedir. Bu sebeple, iade 
reklamasyona ilişkin faturada, iade edilen malın teknik özelliklerine 
ve miktarına ilişkin ayrıntılı açıklamaların bulunması gerekmektedir.

Reklamasyon nedeniyle iade edilen malla ilgili olarak satılan malın 
maliyetine ve satış iade kaydının hem satılan “ticari mal” veya “ma-
mulün” maliyetine ilişkin hem de satış fiyatına ilişkin iade işlemi 
yapılması gerekmektedir.

Tazminat ve Ceza Biçiminde Reklamasyon

Ticareti gerçekleştirilen mal veya hizmetin alıcısı tarafından kullanıl-
ması, tüketilmesi esnasında ortaya çıkan mal veya hizmet kaynaklı 
zarar, ziyan, kaybın satıcı veya üretici firma tarafından tazmini ge-
rekebilir.

Bu tip durumlarda fatura edilen tutar alıcı firma için gelir niteliği 
taşırken satıcı firma için olağandışı gider ve zararlar grubunda izlen-
mesi gerekmektedir.

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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Alan Adı Tercih Ederken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İster büyük bir fabrika işletin, ister küçük bir işletme veya kişisel bir 
bloğunuz olsun hedef kitlenize ulaşmak için en kolay yol web sitele-

ridir. Bu yazımda sizler için web sitelerinize veya blog sayfalarınıza 
ziyaretçi çekmek için yapmanız gereken basit ve kolay önerilerde 
bulunacağım. 

Sitenizin Yapısının Esnek Olmasına Dikkat Edin Unutmayın 
Herşey Google

İnternette uğraşınız ne olursa olsun unutmayın ki en büyük trafik 
kaynağı Google’ dır. Google ise artık ilk zamanlarında yaptığı gibi 
sitenizi anlamak ile uğraşmıyor. Bunun yerine top benim istersem 
oynatırım istersem oynatmam diyerek site sahiplerinin kendisini 
anlayıp sitelerini O’nun istediği hale sokmasını istiyor. Kısaca oyu-
nun kurallarını belirleyen Google’dır. Oyunun kurallarını belirliyor 
fakat sıkıntı şurada başlıyor kurallar sürekli değişiyor ve tam olarak 
bilinmiyor. Aynı şekilde diğer arama motorları Bing, Yandex veya 
Yahoo’da bu şekilde çalışıyor. 

Bu kadar karmaşık ve tam bilinmeyen kurallar içinde yapmanız ge-
reken şey sitenizin sürekli değişen algoritma kurallarına uyabilecek 

esneklikte kodlanmış ve yapılmış olmasına dikkat etmeniz olacaktır. 
Bu şekilde hazırlanan web siteleri ilerde çıkacak yeni algoritma gün-
cellemelerini çok kolay bir şekilde uygulayabileceklerdir. 

Alan Adı (Domain Name) Uzantısı ve Kullanılan URL’ler

Web sitenizde kullandığınız alan adı ve uzantısı (.com, .com, net, 
gen.tr, com.tr vs gibi) internet projelerinizin ilk adımı ve genelde 
kişisel bir tercih olsa da doğru alan adı seçimi sitenize çok şey kazan-
dıracaktır. Örneğin tüm dünyaya açılan bir web siteniz olsun istiyor-
sanız com tercih etmeniz gerekirken com.tr uzantısı alırsanız farklı 
ülkelerdeki arama motorlarında sitenizin bulunması neredeyse im-
kansız olacaktır. Pek çok kişi için önemsiz gözükse de bakın Google 
alan adı ile olarak ne gibi kriterlere dikkat ediyor?

Alan Adı Uzantısı Seçerken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Yukarda belirttiğim gibi internete adım atarken kimliğiniz olacak 
alan adı kadar uzantısı da çok önemlidir. Hedef kitlenizi belirleyip 
buna uygun hareket etmelisiniz. Dünyaya açılmak istiyorsanız ke-
sinlikle alan adı uzantınızın .com, .net, .org veya .biz olması gerekir. 
Com.tr uzantısı sizi Türkiye’de üst sıralara çıkarabilirken dünyaya kapıları-
nızı kapamanıza sebep olacağından bunu iyi düşünüp tartmalısınız. 

Şubat  February  2019

Yazılım Uzmanı

ekrem@karatas.gen.tr

Teknoloji Köşesi / Ekrem KARATAŞ

Web Siteniz İçin Uygulayabileceğiniz
Temel Arama Motoru Teknikleri





Ekrem KARATAŞ / Yazılım Uzmanı

20 www.sektorumdergisi.com

Alan adı uzantılarında yüzlerce seçenek mevcuttur. Size tavsiyem 
önceliğinizi 3 karakteri geçmeyen uzantılar yönünde kullanmanız 
olacaktır. 

Diyelim ki .mobi uzantılı bir domain tescil ettiniz bu domainin arama 
sonuçlarında en üstte çıkması için aynı alan adının .com, .net, .org, 
.io, .tv, .biz uzantılarında başka bir web sitesi olmaması gereklidir. 

Dip Not: Yurt dışına açılmak isteyen İngilizce ve Türkçe bir web sitesi 
yapmaya karar verdiğinizi varsayarsak şu yolları tercih edebilirsiniz. 

• Türkçe için xxx.com.tr İngilizce için xxx.com alan adları ile iki ayrı 
site yapabilirsiniz. Bu 2 siteye ekleyeceğiniz dil menüsü ile birbirleri 

içinde geçiş yaptırabilirsiniz. Burada iki farklı site yükü ve maliyeti 
ile karşılaşırsınız fakat işlemsel ve iş gücü olarak tek domain içinde 
yapılması gereken tüm çeviri vs gibi işlemler aynıdır. 

• Xxx.com alan adını üzerine tek site kurup gelen ziyaretçinizin lo-
kasyonuna veya kullandığını browserın dil seçeneğine göre sitenizin 
İngilizce veya Türkçe bölümüne yönlendirebilirsiniz. Bu şekilde bir 
çözümü tercih ederken size tavsiyem dil tercihinde sub domain veya 
/dil şeklinde bir yönlendirme kullanmanız olacaktır. 

Örnek

• Türkçe İçin; tr.xxx.com veya xxx.com/tr

• İngilizce İçin; en.xxx.com veya xxx.com/en 

Yukardaki gibi kullanım ilerde sitenize 3., 4. Dil seçeneğinin eklen-
mesinde oluşacak karmaşayı da engellemiş olacaktır.  

Alan Adının Yaşı

Kullandığınız alan adının yaşı Google için çok önemli olmasa bile bir 
ölçüttür. Eskiden alan adlarının ilk tescil tarihi üzerinden alan adının 
yaşı hesaplanırken artık alan adının sahip bilgilerinin değişme tarihi 
dikkate alınmaktadır. Son yıllarda alan adı alıp satmak çok popüler 
bir ticaret haline geldi. Bu ticarette domain yaşı ne kadar eskiyse o 
kadar değerli gözüyle bakılıyordu ve ona göre fiyatı yüksek oluyor-
du. Arama sonuçlarında üst sıralarda çıkmak isteyen kişiler yeni alan 
adı tescil etmek yerine eski satılık alan adlarını almayı tercih edince 
Google yaptığı bir değişiklikle bunun önüne geçti. Artık bir alan adı 
sahibi değiştiğinde değişiklik tarihi alan adının doğum tarihi olarak 
temel alınıyor. 

Arama Kelimesinin Alan Adında Bulunması

Sıralamada eskisi kadar hızlı yükselişler sağlamasa da halen  Google 
için önemli bir kıstastır. Ayrıca ziyaretçileriniz için de aradıkları şeyle 
alakalı bir durum yaratmaktadır. Önemli bir konuda arama teriminin 
alan adının ilk kelimede olmasının orta veya son kelimede olmasın-
dan çok daha etkili olduğu ortaya çıkmış olmasıdır. 

Örneğin “pasta” kelimesini odak kelimeniz olsun, www.aysepasta.
com yerine www.pastadunyasi.com ‘un üstte çıkma olasılığı daha 
yüksektir. Fakat unutmayın bu sadece Google’ın 200’e yakın kri-
terinden biridir. Sadece bu şekilde alınan alan adı ile üst sıralarda 
çıkılmaz. 

Alan Adının Tescil Süresinin Uzunluğu

Eğer alan adınızı seneden seneye yeniliyorsanız inanın büyük bir 
hata yapıyorsunuz. Mantık çok basit. Google alan adının tescil süresi 
kısa ise bu merdiven altı olabilir diye düşünür. Eğer alan adınızı ilk 
alırken veya süresini uzatırken3-5 yıl şeklinde uzatırsanız Google bu 
işe değer verdiğinizi ve uzun süreli bir yola çıktığınızı düşünerek size 
yardımcı olur. 

Whois Bilgilerinizi Gizlemeyin

Bu son dönemlerde popüler olan bir uygulama olsa da kimden neyi 
saklıyorsunuz? Web sitenizde neler yapıyorsunuz da kendinizi sakla-
maya gerek duydunuz? Ben değil Google bunu soruyor. Bu sebeple 
bilgilerinizi gizlemeyin. 

Alan Adınızı Kendiniz veya Firmanız Adına Tescil Ettirin Kont-
rol Sizde Olsun 

Bir aracı kuruluş üzerinden yapsanız da alan adınızın mutlaka sizin 
adınıza tescil edilmesini sağlayın ve sizin adınıza olan bir alan adın-
dan kesinlikle spam yapmayın. Şöyle bir senaryo kuralım bir tane 
ana siteniz ismi A ve bunu yükselmek için birkaç farklı isimle B,C,D,E 
siteleri de açtınız. Bu açtığınız diğer site veya bloglardan spam ya-
parsanız veya bir Google Cezası alırsanız, bu durum hiçbir suçu olma-
sa da sahibi siz olduğunuz için A sitenize kötü yansıyacaktır. 

İnternet dünyasında milyarlarca web sitesi arasında kaybolmamak 
için yapmanız gereken birçok şey olsa da ilk yapmanız gereken size, 
işinize veya sitenize özel bir alan adı tescil ettirmektir. İşin temelini 
atarken seçeceğiniz doğru alan adı bu yoldaki maceranızda değiş-
meyen tek şey olacaktır. 

Bir sonraki yazımızda  konunun devamı ile iligili görüşmek üzere…
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Anahtar ve Priz Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken 
Noktalar; Çocuklu Evlere Kilitli, Banyolara Kapaklı 

Anahtar Prizler
Things to Consider When Choosing Switches and Sockets Sockets with Lock for 

Houses with Children, Capped Switch Sockets for Bathrooms

elektrik
electric

Yaşam alanlarının aydınlatılmasına katkı sağlayan anahtar ve 
prizleri seçerken, dekorasyona uyumları kadar kolay kullanım-
ları ve güvenli oluşlarına da dikkat etmek önemli. Geniş ürün 

gamıyla sektör lideri olma yolunda ilerleyen Günsan’ın yeni nesil 
üretim teknolojisi ile üretilen anahtar ve prizleri, farklı tasarımları 
güvenli ve kolay kullanımlarıyla her ihtiyacı karşılıyor. 

Elektrik geçişlerini sağlayan anahtar ve prizler, her ne kadar küçük 
bir detay gibi görünse de dekorasyonun önemli bir tamamlayıcısı. 
Anahtar ve prizlerin görünümleri ve tasarımları kadar sağlam ol-
maları da güvenlik açısından önemli. Özellikle de çocuklu bir evde 
yaşıyorsanız priz seçimi daha da önem kazanıyor. 

Güvenli ve Sağlam Olmalı 

Anahtar ve prizlerin tasarımsal özellikleriyle birlikte güvenli olma-
sı gerekliliğinin de altını çizen Günsan Pazarlama Direktörü Alişan 
Çapan; “Anahtar ve priz seçiminde yapılan hatalar istenmeyen so-

While selecting switches and sockets which contribute illumination of 
the living spaces, it is important to pay attention to their ease of use 
and safety in addition to their conformity to the decoration. Switches 

and sockets produced withe new generation production technology 
of Gunsan on the course of becoming the leader of the sector with its 
wide product range, fulfills every needs with their different designs, 
safety and ease of use. 

Switches and sockets which ensures electric flows is a complementary 
of the decoration, even if they seem like a small detail. The sturdiness 
of the switches and sockets is as important as their appearance and 
design. Especially if you live in a house with children, the choice of 
sockets becomes even more important. 

It Mustbe Safe And Sturdy 

Gunsan Marketing Director Alisan Capan who emphasize that the 
switches and sockets must be safe in addition to their design features 
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nuçlara neden olabiliyor. Özellikle de çocuklu bir evde yaşıyorsanız 
hassasiyet daha da artıyor ve önem teşkil ediyor. Bilinçsiz yapılan 
seçimler ya da yanlış yapılan anahtar montajları kısa devrelere ve 
elektrik kaçaklarına sebebiyet verebilir. Bu nedenle ev dekorasyo-
nuna uyumu kadar anahtar ve prizlerin güvenli ve sağlam oluşuna 
dikkat etmek gerekiyor” dedi. 

Prizlerin çalışır durumda oldukları ve herhangi bir tehlike taşımadık-
larının uzmanlar tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi gerek-
tiğinin altını çizen Çapan, ‘‘Ara kablo ve grup prizlere aşırı yüklen-
memesi gerekiyor. Kablolar aşırı yük ile ısınarak yangın çıkmasına ya 

da kısa devre oluşmasına yol açabilir. Bu nedenle çoklu prizlere çok 
sayıda elektrikli cihazı aynı anda takarak çalıştırmamalıyız. Yapılan 
yanlışlardan bir tanesi de elektrik yüzünden çıkan yangınlarda su ile 
söndürmek.  Su iletkendir ve çıkan yangını bu şekilde söndürmeye 
çalışmak kişinin hayatını tehlikeye sokar. Bu tür durumlarda mutlaka 
yangın söndürücü kullanılmalıdır.’’

Kuvvetli Tutuş Özelliğine Dikkat

Çocuklu evlerde prizler en dikkat çekici unsurlar. Çocukların evde 
daha rahat dolaşması için korumalı prizlerin tercih edilmesi ya da 
çocuk kilitli anahtar prizleriyle çocukların elektrikle temasının önüne 
geçebilmesi gerekiyor. Banyo, tuvalet gibi ıslak alanlarda ise su ile 
teması engelleyecek kapaklı tip prizler kullanılması gerekiyor.

Priz tasarımlarında güvenlik için dikkat edilmesi gereken diğer bir 
detay ise, kuvvetli tutuş özelliği. Priz yuvasına kuvvetli bir şekilde 
monte edilemeyen ürünler, fiş çekildiğinde yuvasından çıkabilir 
ve elektrik çarpmalarına sebep olabilir. Özellikle priz seçimlerinde 
kuvvetli tutuşları tercih ederek, priz yuvasının yerinden çıkmasını 
önleyebilirsiniz. 

said “Errors made during the switch and socket selection may cause 
unwanted results. Especially if you live in a house with children, sensi-
tivity is increasing even more and constitute importance. Blindly made 
selections or wrong switch installations may cause short circuits and 
electrical leakage For this reason, it is necessary to pay attention to 
the safety and sturdiness of the switches and sockets as well as their 
conformity to home decoration.”  

Capan who highlighted that specialist must regularly check whether 
the switches are in working order and if they pose any danger said 
“Patch cord and group sockets must not be excessively loaded. Ca-

bles may overheat with excessive load and cause fire or short circuits. 
Therefore, we should not run multiple electrical devices by plugging 
them simultaneously. One of the mistakes made is extinguishing fires 
due to electricity with water.  Water is conductive and trying to ex-
tinguish the fire in this way endangers one’s life. In such cases, a fire 
extinguisher must be used.’’

Pay Attention To Strong Grip Feature

Sockets are the most attention grabbing items in houses with children. 
For the children to walk in house in a more safely manner, protected 
sockets must be preferred or contact of the children with electricity 
must be prevented with sockets with child locks. In wet areas such as 
bathrooms and toilets, capped sockets must be used to prevent contact 
with water.

Another detail which needs to be pay attention for safety of socket 
design is strong grip feature. Products which can’t be mounted on the 
receptacle housing might be removed from its housing when the plug 
is pulled out and may cause electric shock. You can prevent removal 
of the recebtacle housing especially by preferring strong grips for plug 
selections. 
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Enerji Sektörü İstanbul’da Toplanıyor

ICSG İstanbul 2019’a 50’den fazla ülkeden 10 bin kişinin  katılımı 
bekleniyor. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  T.C. Ticaret 

Bakanlığı’nın  destekleriyle, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği 
(TET), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Türkiye Doğal 

Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) ve Mimar ve Mühendisler Grubu’nun 
(MMG) stratejik partnerliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
himayesinde gerçekleşecek olan ICSG İstanbul 2019 (7. Uluslararası 
İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı), 25-26 Nisan 
2019 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı, 350’ye ya-
kın global firmanın standlı katılım sağlayacağı, Almanya’nın Ülke 
Partneri olduğu, 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler 
Kongre ve Fuarı’na 50’yi aşkın ülkeden 10 binin üzerinde sektör tem-
silcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor.

ICSG İstanbul 2019 Yürütme Kurulu Başkanı ve İstanbul Regülasyon 
Merkezi Direktörü Prof. Mattihas Finger kongre ve fuarın Türkiye ve 
bölgedeki akıllı şehirler ve şebekeler konularında sayısız ve ilginç 
etkinliklere sahne olacağını belirtti. Etkinliğin, hızla değişen tekno-
lojileri, ekonomik fırsatları ve toplumun ihtiyaçlarının göz önünde 

tutalarak tüm dinamikleri yansıtacağını bildiren Prof. Matthias 
Finger şu açıklamayı yaptı: “Akıllı şehirler ile ilgili dünyanın birçok 
yerinde çeşitli fuarlar ve kongreler düzenleniyor. Bu fuarların birçoğu 
birbirlerinin benzeri niteliğinde. En önemli husus ise, bu tür orga-
nizasyonların bir defaya mahsus olması. İşte ICSG İstanbul 2019’un 
farklılığı burada ortaya çıkıyor. Bu yıl 7. kez organize edilecek olan 
ICSG İstanbul 2019 sürdürülebilirliği ispat ediyor.”

Prof. Matthias Finger sözlerine, “Çeşitli dijitalleştirme teknoloji uy-
gulamaları söz konusu olduğunda, şehirlerde uygulanan zorlayıcı 
politikalar sistemin yansıtılmasında zaman kaybına yol açıyor. Kent-
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rimliliği artırmak için benzersiz fırsatlar sunulacağını bildirdi. Gele-
neksel altyapı sınırlarının aşılacağı yeni ve farklı hizmetler etkinlikte 
bir araya getirilecek. Örneğin enerji ve ulaşımı birbirine kombine 

etmenin ipuçları etkinlik sırasında siz değerli katılımcılarımızla gün 
yüzüne çıkartılacak. Son olarak ‘Dinamikler’, söz konusu yenilikçi 
düşünceyi beraberinde getiriyor. Biz sadece tek bir bölge için değil 
gelişmekte olan tüm ülkeler için fikirlerin ve yeniliklerin fayda sağlar 
hale getirilmesinde başlangıç noktası olmayı hedefliyoruz” dedi.

Geleceğin akıllı şebekeleri ve şehirlerine yön verecek tüm konuların 
ele alınacağı, sektör önderlerinin küresel buluşma noktası olan ICSG 
İstanbul 2019, dünyanın önde gelen isimlerini İstanbul’da bir araya 
getirerek sektörün geleceğine ışık tutacak.
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sel ve ulusal gelişimi sağlamak amacıyla Türkiye Enerji Piyasasının 
ikinci geçiş dönemi olan Ulusal Enerji ve Madencilik Politikası’nı 
örnek verebiliriz. Bu politika Türk enerji sektörünün güçlü yanlarını, 

eksikliklerini, tehditlerini ve fırsatlarını açıkça tanımlıyor” diye de-
vam etti.

Hedef Tek Bir Bölge Değil, Gelişmekte Olan Tüm Ülkeler

İstanbul Regülasyon Merkezi’nin odak noktası olan enerji, ulaşım ve 
iletişim üçlüsünün yerel ve ulusal kalkınma için çok önemli olduğu-
nu kaydeden Başkan Finger ayrıca “ICSG İstanbul 2019’da, kongre 
konu başlıklarından birisi olan dijitalleşme alanında altyapılarda ve-
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Vatan Kablo’ya Siemens’ten Yılın En İyi
Tedarikçisi Ödülü

Vatan Kablo, Siemens Türkiye’nin her yıl gerçekleştirdiği  Sie-
mens Tedarikçi Günü’nde, proje kategorisinde “Yılın En İyi Te-
darikçisi” ödülüne layık görüldü. 

Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarikçi Günü “Sınırları Aş” motto-
suyla 22 Ocak 2019’da tüm tedarikçi firma temsilcilerinin katılımı ile 
Conrad İstanbul Bosphorus Otel’de gerçekleştirildi.

2018 mali yılında dünya genelinde yaklaşık 42 milyar avroluk satın 
alma hacmine imza atan ve büyük çoğunluğu Türkiye’den olmak 
üzere yakın coğrafyayı da kapsayan bölgeden 320 milyon avronun 
üzerinde satın alma yapan Siemens, Türkiye’nin en büyük tedarik-
çilerini ağırladı.

Siemens’in, uzun yıllardan bu yana iş ortaklığı yaptığı Vatan Kablo’ya 
bu kıymetli ve anlamlı ödülü vermesine ilişkin açıklama yapan Vatan 
Kablo Pazarlama ve Marka Müdürü Ali TÜMKAYA, “Yüksek teknolojili 
ürünler ve projeler üreten, dünyanın en köklü ve güçlü markaların-
dan biri olan Siemens’in tedarikçileri arasında yer alıyor olmaktan 
gurur ve mutluluk duyuyoruz.  Yüksek kalite standartlarımız, Ar-Ge 
faaliyetlerimiz, ileri teknoloji ile kurmuş olduğumuz alçak gerilim, 

orta gerilim, yüksek gerilim ve bakır tel üretim tesislerimizi içeren 
entegre üretim tesisimiz ile Siemens gibi ulusal ve uluslararası bir-
çok firmanın tercih ettiği bir marka olan firmamız, bir dünya markası 
olma yolunda ilerlediği hedefe ulaşacağından emindir. Bu bağlam-
da bu ödülü almada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza te-
şekkür etmek istiyorum.”

Konuşmasına son yıllarda yapmış oldukları yatırımlar ile devam 
eden TÜMKAYA, “ Üretim teknolojisi ile dünyada sayılı tesislerden biri 
olan yüksek gerilim kablo üretim tesisimizin açılmasıyla ürün çeşit-
liliğini arttıran firmamız; hizmeti ve sürdürülebilir kalite anlayışı ile 
tüm ürün gruplarında küresel ölçekte yarışabilen bir marka duru-
muna gelmiştir.  Ayrıca 2018 yılında devreye aldığımız RES yatırımız 

ile kendi enerjisini üretme kapasitesine ulaşan Entegre Tesisimiz, 
yenilenebilir enerji kullanımı ile karbon ayak izinde yıllık 3.500 ile 
4000 ton CO2 salınımının önüne geçmiştir. Küresel ısınmanın, iklim 
değişikliğinin ve enerji verimliliğinin öneminin arttığı günümüzde, 
yenilenebilir enerji kullanımı ile firmamız  “Çevre Dostu Şirketler “ 
içindeki yerini almıştır.”
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Türk Sanayisi Enerji Verimliliğinde 
Dünya Lideri İsveç’le İşbirliğinde 

İsveç Konsolosluğu ve İsveç Ticaret Ofisi Business Sweden işbirli-
ğiyle düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği toplantısı, Türkiye’de 
faaliyet gösteren İsveçli firmalarla Türk sanayicileri bir araya getir-

di. Enerji verimliliği alanında dünya lideri olan İsveçli firmalarla Türk 
sanayicilerin ikili toplantılar yapmalarını sağlayan platform, iki ülke 
şirketlerinin ortak projeler geliştirmelerine aracı oldu. 

Enerji verimliliğine büyük önem veren İsveç, bu yöndeki çalışmala-
rını Türk sanayisiyle paylaşmak ve ortak projelerin geliştirilmesine 
katkıda bulunmak amacıyla Sanayide Enerji Verimliliği başlıklı bir 
etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Türkiye’de faaliyet gösteren ve ya-
tırımlarına devam eden ABB, Atlas Copco, Arlight, Nederman, SKF ve 
Systemair HSK firmalarından yetkililer, faaliyetleriyle ilgili sunumlar 
yaparak katılımcı Türk sanayicilerle bir araya geldi. 

Enerji verimliliği konusunda çözümler sunan ve teknolojileriyle öne 
çıkan İsveçli firmalar ile öncü Türk sanayi şirketlerini ve enerji verim-
liliği danışmanlık şirketlerini buluşturarak bire bir toplantılarla fikir 
alışverişlerini sağlayan İsveç Başkonsolosluğu ile İsveç Ticaret Ofisi 
Business Sweden, toplantılar sonunda yeni işbirliklerinin doğduğu-
nu ve pek çok şirketin enerji verimliliği alanında ortak projeler ger-
çekleştirmek üzere harekete geçtiklerini müjdeledi.  

İsveç-Türkiye Ticaret Hacmi 2.7 Milyar Dolar

Türkiye ve İsveç arasındaki başarılı ticari ilişkilerin uzun yıllara da-
yandığını hatırlatan İsveç Başkonsolosu Therese Hydén, Türkiye’de 
150’den fazla aktif İsveç menşeli  şirket bulunduğunu, 30’dan fazla 
İsveç kökenli  şirketin Türkiye’de kendi tesislerinde ürettikleri ürünle-
rin hem iç pazara sunulduğunu hem de ihracat yoluyla ülke ekono-
misine katkı sağladığını belirtti. Hydén’ın TÜİK verilerine dayanarak 
verdiği bilgiye göre, 2017 yılında 3.2 milyar dolar seviyesinde olan 
iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi Ocak-Ekim 2018 dönemin-
de, 2.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

İsveç ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin güçlü olduğunu ifade 
eden Hydén, etkinliğe katılan firmalardan iklimlendirme sektöründe 
faaliyet gösteren Systemair HSK’nın, Türkiye’de 15 milyon Euro değe-
rindeki yeni fabrika yatırımının 2018 yılında tamamlanarak açılışının 
yapıldığını, aydınlatma armatürleri alanında çalışan Arlight’ın plan-
ladığı üretim hattı yatırımıyla ise şirketin Ankara’da 10 bin m2 alan-
da gerçekleştirdiği üretimin, 18 bin m2’ye genişleyeceğini belirtti.

İsveç Deneyimlerini Paylaşıyor

İsveç’in çevrenin korunmasına yönelik enerji verimliliği çalışmaları 
yaptığını, buna ek olarak sanayide enerji verimliliğini sağlayarak 
global anlamda daha rekabetçi olmayı amaçladığını kaydeden İsveç 
Başkonsolosu Therese Hydén, İsveç’in enerji verimliliği alanındaki 
deneyimlerinden de bahsetti. İsveç’in bu alanda yaptığı yatırımlar 
ve çalışmalarla dünyadaki örnek ülkelerden biri olduğunu ifade eden 
Hydén, “2016 yılında gerçekleşen mutabakatla İsveç’te 2030 yılında 
enerjinin 2005 seviyelerine göre %50 daha verimli kullanılması he-
defleniyor. İsveç, 2040 yılında ise %100 oranında yenilenebilir enerji 
üretme amacını taşıyor” şeklinde konuştu.

İşbirliği fırsatları belirlendi

Business Sweden Ülke Müdür Vekili Özlem Özden ise Ulusal Enerji 
Verimliliği Eylem Planı’nda 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji 
tüketiminin %14 seviyesinde azaltılmasının hedeflendiğini belirtti. 
Enerji verimliliğiyle ilgili farklı sektörlerde 55 aksiyon tanımlanan 
planda bu amaca ilişkin yatırım miktarının yaklaşık 11 milyar dolar 
olduğunu ifade eden Özden, “Biz de bu doğrultuda, enerji verimliliği 
konusunda oldukça tecrübeli ve yetkin olan İsveçli şirketleri, öncü 
Türk sanayi kuruluşları ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini 
bir araya getirdik. 

Etkinliğimize katılan ABB firması otomasyon ve güç; Arlight firması 
aydınlatma; Atlas Copco firması kompresör ve endüstriyel el aletleri, 
Nederman metal işleme ve proses, SKF firması döner ekipmanlar; 
Systemair firması iklimlendirme teknolojileri alanlarında enerji ve-
rimi sağlayacak çözüm ve uygulama örneklerini Türk şirketlerine ikili 
görüşmelerle sundu ve işbirliği fırsatları belirlendi. Etkinliğimizin 
Türk sanayisinde enerji verimliliğine katkıda bulunacak işbirliklerini 
sağlamasından memnuniyet duyuyoruz” dedi. 
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Elektrikli Araçlar Akü Olarak Kullanıldı

Mitsubishi Electric yeni enerji yönetimi teknolojisi ile elektrikli 
araç şarjını ve deşarjını optimize ederek şirketlerin elektrik 
enerjisi maliyetlerini azaltıyor. Teknoloji öncüsü Mitsubishi 

Electric, fotovoltaik ve diğer elektrik üretimi sistemlerinin verimli 
bir şekilde yönetilmesi ve şirket tesislerinde park halinde bulunan 
elektrikli araçların şarjı ve deşarjı için enerji yönetimi teknolojisi ge-
liştirdi. 

Mitsubishi Electric’in yeni sistemi, şirketlerde güç koşullandırma 
sistemine bağlanan ya da çıkarılan elektrikli araçların durumunu 
düzenli olarak izliyor, bağlanan elektrikli araçları akü olarak kulla-
narak enerji maliyetlerini azaltıyor ve şarj/deşarj programını birkaç 
dakikada bir güncelliyor. 

Sistem tüm bu çalışmalar sonucunda beklenmedik elektrikli araç 
kullanımlarından kaynaklanan enerji maliyeti artışlarını minimum 
düzeye indiriyor. Aynı zamanda şebekeden sağlanan elektrik enerjisi 

fiyatlarındaki dalgalanmalara göre fotovoltaik ve diğer elektrik üre-
timi sistemlerinin devreye alınmasını da kontrol ediyor. 

Mitsubishi Electric’in geliştirdiği yeni enerji yönetimi teknolojisinde 
kullanılan çok yönlü güç koşullandırma sistemi, pik saatlerde şebeke 
elektriği kullanımını azaltmak ya da başka kaynaklara yönlendirmek 
için minimum elektrik maliyetlerini hesaplıyor. 

Ayrıca fotovoltaik ve diğer elektrik üretimi sistemleri ile kullanıcının 
şirketinde park halinde bulunan elektrikli araçların şarj/deşarj iş-
lemlerini koordine ediyor, elektrik ihtiyacına ve fotovoltaik elektrik 
üretim kapasitesine ilişkin tahminler yürütüyor. 

Tescilli modelin matematiksel programlama özelliği sayesinde alı-
nan elektrik kapasitesi, arz-talep dengesi ve elektrikli araçlar ile 
sahadaki akülerin maksimum ve minimum şarj/deşarj seviyeleri 
şeklindeki sınırlamalar dikkate alındığında, şebekeden temin edilecek 
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enerji miktarı, elektrik birim fiyatları, filodaki elektrikli araçların 
elektrik ihtiyacı ve öngörülen kullanım seviyesi gibi bilgilere dayalı 
olarak sahada elektrik üretimi ve elektrikli araç şarj/deşarj işlemleri 
için optimum bir plan hazırlanıyor.

Geleneksel enerji yönetimi sistemlerinde kullanıcının enerji talebi-
nin şebekeden temin edilecek enerji miktarını aşmasını önlemek için 
bir eşik belirleniyor. Elektrikli araçlar önceden şarj edildiği için enerji 
talebinin eşik değeri aşması durumunda deşarj edilmeleri mümkün 
oluyor. 

Ancak beklenmedik bir şekilde birçok elektrikli aracın saha dışında 
kullanılması halinde elektrik birim fiyatı görece yüksekken elektrikli 
araçları şarj etmek gerekebiliyor. Bin çalışanın bulunduğu bir fabrika-
nın 1:10 olarak ölçeklendiği bir modelin kullanıldığı simülasyonlarda, 10 
elektrikli araç kullanıldığında ortaya çıkan genel enerji talebinin ve 
elektrikli araç kullanımından kaynaklanan enerji maliyetinin enerji 
yönetim sistemi kullanılmaması halinde ortaya çıkacak maliyetten 
yüzde 5 daha az olduğu tespit edildi.

Elektrik Maliyetindeki Artışları Minimize Etmek İçin 
Çok Aşamalı Kontrol

Elektrikli araçların operasyon planının ve şarj/deşarj programının 
optimizasyonu amacıyla sonraki 24 saat için şarj/deşarj programını 
belirlemek üzere günde birkaç kez hesaplanan “günlük plan”, son-
raki birkaç saat için hazırlanan planları geliştirmek amacıyla birkaç 
dakikada bir hesaplanan “düzeltme planı” ve birkaç saniyede bir he-
saplanan “kontrol komutu” kullanılıyor. 

Eşzamanlı olarak sistem, şebekeden alınan elektrik miktarını ve şir-
kette park halinde duran elektrikli araçların şarj durumunu izlemeye 
devam ediyor. Geleneksel enerji yönetimi sistemlerinde fotovoltaik 
elektrik üretimi veya enerji talebi öngörülen günlük plandan ciddi 
ölçüde sapma gösterdiğinde planlarda düzeltme yapılıyor. 

Ancak bu sistemler elektrikli araçların şirkete geç varması veya şarjı 
biten elektrikli araçlar gibi faktörleri dikkate almadığı için zaman za-
man pik saatlerde enerji alınması kaçınılmaz oluyor ve bu da şirketin 
maliyetlerinin artmasına yol açıyor. 

Mitsubishi Electric’in geliştirdiği sistem, güç koşullandırma sistemi-
ne bağlanan ya da çıkarılan elektrikli araçların durumunu düzenli 
olarak izliyor, bağlanan elektrikli araçları akü olarak kullanarak ener-
ji maliyetlerini azaltıyor ve şarj/deşarj programını birkaç dakikada 
bir güncelliyor. 

Sistem tüm bu çalışmalar sonucunda beklenmedik elektrikli araç 
kullanımlarından kaynaklanan enerji maliyeti artışlarını minimum 
düzeye indiriyor. 

Enerji Alanındaki Ticari Hacmini Arttırmayı Hedefliyor

Gelecekte daha yüksek verimlilik ve performans elde etmek amacıy-
la yeni enerji yönetimi teknolojisine yönelik araştırma ve geliştirme 
çalışmalarına devam edecek olan Mitsubishi Electric, yeni teknoloji-
nin şirketin enerji yönetimi sistemleriyle birleştirilmesi sonucunda 
enerji alanındaki ticari hacmini arttırmayı hedefliyor. 
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Schneider Electric, Prix de l’Indice 
Euronext-FAS IAS® Ödülü’nü Kazandı

Schneider Electric’in Global Çalışan Hisse Sahipliği Planı (WE-
SOP), Prix de l’Indice Euronext-FAS IAS® ödülüne layık görüldü. 
Fransız Çalışan ve Eski Çalışan Hisse Sahipliği Dernekleri Fede-

rasyonu (FAS) tarafından verilen ödül, son 10 yılda 4. kez Schneider 
Electric’e sunuldu. WESOP ile şirket, çalışanlarını işin sahibi olmaya 
teşvik ediyor. 

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schne-
ider Electric, Global Çalışan Hisse Sahipliği Planı Prix de l’Indice 
Euronext-FAS IAS® ödülüne layık görüldü. Fransız Çalışan ve Eski Ça-
lışan Hisse Sahipliği Dernekleri Federasyonu (FAS) tarafından verilen 
ödül, Schneider Electric’in Global Çalışan Hisse Sahipliği Planı’na 
(WESOP) verildi. FAS daha önce de Schneider Electric’i 2009, 2013 ve 
2014’te de çalışan hisse sahipliği ödülüne layık görmüştü.

Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Olivier Blum, 
ödülle ilgili şunları ifade etti; “WESOP programı ile Schneider Elect-
ric’teki herkes işin sahibi olabiliyor ve ortak başarımıza katılıyor. Bu 
durum dünyanın en katılımcı şirketlerinden biri olma hedefimizi 
yansıtıyor ve bunun FAS tarafından da tanınması bize gurur veriyor.”

WESOP; Çalışanları İşin Sahibi Olmaya Teşvik Eden Katılım 
Programı

Schneider Electric’in Global Çalışan Hisse Sahipliği Planı (WESOP) 
1995 yılında başlatıldı. 2007’den bu yana her yıl yenilenen plan sa-
yesinde Schneider Electric çalışanları şirketin başarısını kolektif bir 
şekilde paylaştı ve uzun vadede stabil ve sürdürülebilir bir hissedar 

grubu oluştu. 2018 WESOP, 40 katılımcı ülkeden %45 katılım ora-
nıyla (52.000’den fazla çalışan), Schneider Electric tarihindeki en 
yüksek katılım oranlı plan oldu. Fransa dışında katılım oranı %41 
olarak gerçekleşti. Bu, benzer Fransız şirketlerinin teklifleriyle kar-
şılaştırıldığında son derece yüksek bir oran. 

Yapılan çalışmalarla Schneider Electric, işgücünün çeşitliliğini yan-
sıtacak şekilde 65.000 çalışandan oluşan stabil ve sürdürülebilir bir 
hisse sahibi çalışan grubu yarattı. Schneider Electric yönetiminin 
stratejik hedefi, uzun vadeli uygulama yoluyla güçlü bir aidiyet ve 
sahiplik duygusu yaratmak ve çalışanlarını yalnızca şirket için değil 
aynı zamanda kendileri için inovasyon yapmaya teşvik etmek.
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2019’un Yükselen 5 Sektörü

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu-
su Cenk Çiğdemli, e-ticaret sektöründe 2019 yılında yükselişe 
geçecek 5 kategoriyi açıkladı. Çiğdemli’ye göre, ikinci elciler, 

market ve gıdacılar, organikçiler ve online eğitimciler bu yıl yükse-
lişe geçiyor. Moda ve tesettür kategorisi ise yükselişini e-ihracat ile 
perçinleyecek.  

İkinci Elciler

Paylaşım ekonomisinin son yıllarda tüm dünyada hızlı yükselişi, ula-
şımdan konaklamaya pek çok sektörü dönüştürdüğü gibi, e-ticaret 
sektörünü de etkiledi. Sektörde ikinci el satışı yapan site ve pazaryer-
lerinin sayısı arttı, artmaya da devam ediyor. İkinci el sadece giyimi 
değil, ev eşyasından elektroniğe kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. 
2019’da e-ticaretin yükselişe geçen dikeylerinden biri, ikinci el ürün 
satışı gerçekleştirilen siteler olacak. 

Sanal Marketler

Z kuşağının para kazanmaya ve harcamaya başlamasıyla beraber, 
internetten yemek ve gıda siparişi oranları da hızla yükselişe geç-
meye başladı. Dijitale doğanlar olarak adlandırılan yeni neslin, her 
şeye mobil üzerinden hızla erişebilme alışkanlığı, gıda ve yeme-iç-
me sektörünü de kökten değiştiriyor. İşini internete taşıyan restau-

rant ve marketler beklenenin de ötesinde iş hacmi yakalayabiliyor. 
Örnek vermek gerekirse Ankara’nın ünlü market zincirlerinden biri 
olan Altunbilekler, kısa süre önce internet mağazasını açtı. Açar aç-
maz yüksek ciro rakamlarına ulaştılar. Gıdada sadece restaurant ve 
marketler için değil, sağlıklı öğünler, fonksiyonel gıdalar ve yöresel 
gurme lezzetler satan siteler için de 2019 yükseliş yılı olacak.  

Organik Dünya

İklim değişimi, GDO ve kimyasallardan kaynaklandığı iddia edilen 
bazı kanser türlerindeki artış, yeni kuşak bir çevreci hareketi de be-
raberinde getirdi. Pek çok kişi hem kendi sağlığı hem de çevrenin 
korunması adına artık doğal ve organik ürünlere yöneliyor. Gıda, 
kozmetik, kişisel bakım ve deterjan ürünlerinde organik etiketi 
arayanların sayısı ciddi oranlarda. Hatta tekstilde bile organik pa-
muktan üretilmiş ürünler ön plana çıkmaya başladı. Bu hassasiyet 
şimdilik sadece bebek giyiminde dikkat çekiyor ama kısa süre içinde 
ana akım modayı da etkisi altına alacak gibi görünüyor. Rahatlıkla 
2019 organik ürünlerin yılı olacak diyebiliriz. 

Online Eğitim

Mobilin yükselişi eğitim anlayışını da değiştiriyor. Online kurslar ve 
online eğitimler, her yaş gurubu için büyük bir kolaylık olarak haya-
tımıza girmiş bulunuyor. Hem şirket içi eğitimi, hem okul eğitimi, 
hem de kendini geliştirmek isteyenler için hazırlanan çeşitli kurs 
paketlerine artık internet üzerinden dahil olabiliyoruz. Hatta bizim 
de internetten canlı yayınlanan e-ticaret eğitimi webinar’larımız 
var. 2019 online eğitimin daha da yaygınlaşacağı ve çeşitleneceği bir 
yıl olacak bana göre. Mesela bir ressamın hazırladığı videolu resim 
eğitimlerini, internet üzerinden satmaya başlaması gibi farklı kom-
binasyonlarda iş modelleriyle karşılaşacağız. 

Moda ve Tesettür

Moda, tekstil, ayakkabı, çanta ve tesettür giyime yönelik e-ticaret 
siteleri her daim yükselişte, 2019 yılında da yükselişini sürdürmeye 
devam edecek. Özellikle e-ihracata yönelen tekstilciler bu yıl ciddi 
bir ivme yakalayabilir. 2019 yılının ana gündem maddelerinden biri 
olan e-ihracat, tekstilin önünü açarak yeni girişimcilerin ortaya çık-
masını hızlandıracaktır.
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Fransa’nın Enerjisini Türk Şirket Yükseltecek

21 ülkede doğalgaz, enerji, petrol, inşaat, turizm alanlarında ya-
tırımları bulunan Yükselir Group, Fransa’nın başkenti Paris’e ye-
nilenebilir enerji santrali kurmak için resmi kurumlarla anlaşma 

sağladığını açıkladı.

Yükselir Group tarafından yapılan açıklamada, yenilenebilir enerjiye 
büyük bir yatırım için Paris’te üst düzey devlet yetkilileriyle resmi ve 
özel birçok temaslarda bulunduğu belirtildi.

Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel açıklamasında, 
“Dünyanın ilk on ekonomik gücünden biri olan ve Avrupa’nın merke-
zinde stratejik bir konuma sahip olan Fransa, son derece gelişmiş bir 
hizmet sektörüne sahip yenilikçi bir ülke. 

Kaliteli altyapıya, önemli tarım kaynaklarına ve büyük bir endüstri-
yel tabana sahip. İş ortamı yatırım için uygun ve yasal ortam oldukça 
şeffaf ve istikrarlı. Yenilenebilir enerji yatırımı konusunda yönetim 
kurulu ekibimizle yaptığımız yoğun araştırmalar ve toplantılar so-
nucunda en verimli alanlardan biri olarak belirledik. 

2 yıldan beri Paris’te devlet yetkilileriyle yenilenebilir enerji yatırımı 
üzerine özel görüşmeler yaptık. 2019 itibariyle görüşmelerimizde 
karşılıklı anlaşma sağladık” dedi.

“1.5 Milyar Euroluk Bir Yatırım Olacak”

İlk aşamada bu yıl 750 milyon Euro’luk yenilenebilir enerji yatırımı 
yapacaklarını belirten Yavuz Yüksel, “İkinci aşamasıyla birlikte 1.5 
milyar euroluk yatırımı kapsıyor. 

Son yıllarda Fransa Türkiyeli  yatırımcıların en çok tercih ettiği ikinci  
Avrupa ülkesi, bir önceki yıla göre yarattığı istihdam oranını ikiye 
katladı.  Gerçekleşecek 1.5 milyar Euro’ luk yatırımın yaklaşık yarısı 
şirketin yenilenebilir enerji için kurulacak altyapıya ve bölgeyi enerji 
kullanımına hazır hale getirmek için kullanılacak. Fransa’nın G20 
ülkeleri arasında yenilenebilir enerjideki payı sebebiyle yatırım yap-
mak için merceğimize girmişti. Sonrası aşamalarda altyapı, inşaat ve 
enerji konusundaki yetkinliğimiz nedeniyle farklı konularda da bu 
bölgeye yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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Elektrik Tasarrufu Ettiren Cihaz: Glow

Elektrik faturasını düşürebilmek herkesin derdi. Enerji tasarru-
fu yapabilen cihazlar kadar elektrik tüketimi takibi de oldukça 
önemli. Geliştirilen yeni cihazlar sayesinde ne zaman, ne kadar 

ve hangi cihazın daha fazla elektrik tükettiğini tespit edebiliyorsunuz.

Devir tasarruf devri. Özellikle elektrik gibi rutin giderleri düşürmek ta-
sarrufun en önemli konularının başında geliyor. Tasarruf için A+++ 
elektronik eşyalar kadar elektrik kullanımının takibi de önemli. 

Mikrodalga fırın veya televizyon ne kadar elektrik tüketiyor? Hangi 
cihazlar bekleme (stand-by) modunda elektrik tüketiyor? Bu sorula-
rın cevabını yeni enerji takip cihazlarıyla alabilmek mümkün. 

Geliştirilen bu cihazlar, bir evde ne kadar elektrik harcandığını tespit 
ediyor. Tüketiminizi size internet üzerinden raporluyor. En önemlisi 
ise fazla tüketim durumunda size anında bilgi veriyor. 

Kısacası elektrik faturanızı düşürebilmek için önemli bir çözüm su-

nuyorlar. Biz de bu hafta elektrik tüketiminizi düşürebilmek için ge-
liştirilen takip cihazlarını araştırdık.

Kırmızı Işıkla Uyarıyor

Elektrik tasarrufu ettirecek diğer bir cihaz ‘Glow’. Model, iki ayrı par-
çadan oluşuyor. Bu parçalardan biri elektrik panonuzdaki sayacınıza 
bağlanıyor. Diğeri ise odanıza yerleştiriliyor. 

Bu iki cihaz arasında kablosuz bir iletişim kuruluyor. Elektrik tüke-
timiniz arttığında sayaca bağlı olan cihaz bunu anlıyor ve odanızda 
yer alan istasyona bu bilgiyi veriyor. İstasyon üzerindeki LED ışıkların 
rengi değişiyor.  

Tüketiminiz normalin altındaysa yeşil ışık yanıyor, normal seviye-
deyse turuncu, normalin üzerine çıktığınızda ise ışığın rengi kırmı-
zıya dönüyor. Bu sayede elektrik tüketimini kontrol edebiliyorsunuz. 
1.100 TL
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2019’da İnovatif Ürünlerle Yeni Pazarları Aydınlatacak 
Günsan İhracatta Büyümeye Odaklandı

Gunsan will Illuminate New Markets with Innovative Products in 2019
Gunsan is Focused on the Exportation Growth
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Anahtar ve priz sektörünün öncü firmalarından Günsan, geçti-
ğimiz yılı yüzde 20’nin üzerinde bir büyümeyle geride bıraktı. 
Cirosunun yüzde 40’ını ihracattan karşılayan Günsan’ın büyü-

me rakamına ihracat da destek oldu. 2018 yılında ürünlerini ağırlıklı 
olarak Ukrayna, Özbekistan, Romanya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, 
Gürcistan ve Kırgızistan gibi ülkelere ihraç eden Günsan; 2019 yılın-
da Afrika, Ortadoğu ve Rusya pazarlarında aktif olacak.  

Kaliteli ve ekonomik ürün gamıyla sektörde fark yaratan ve yeni 
teknolojilerle ürün gamını yenilemeye devam eden Günsan, 2019 
yılında ihracat yaptığı ülke sayısını artırmayı hedefliyor. Ülke sayısını 
70’in üzerine çıkarmak üzerine çalışmalarına devam eden Günsan, 
hedef pazarlardaki ürün ihtiyacını karşılayacak yeni ürün gruplarının 
çalışmalarına ağırlık verdi. Anahtar/priz, grup prizler, aksesuarlar, 
sigorta kutuları, şalt grubu, kauçuk fiş ve prizler ile kablo katego-
rilerinde toplam 17 bin parçalık ürün portföyü ve 50 milyon adetin 
üzerinde anahtar/priz  üretim kapasitesi bulunan Günsan, iç pazarın 
yanı sıra akıllı ürün gruplarını yeni coğrafyalarla buluşturacak. 

Gunsan which is one of the pioneers of switch and socket sector, left 
the previous year behind with a growth of more than 20 percent. Ex-
ports also supported Gunsan’s growth figure, which covered 40 percent 
of its turnover from exports. Gunsan which mainly exports its products 
mainly to Ukraine, Uzbekistan, Romania, Bosnia-Herzegovina, Bul-
garia, Georgia and Kyrgyzstan in 2018; will be active in Africa, Middle 
East and Russia markets. 

Gunsan which creating difference in the sector with its quality and eco-
nomic product range and continuing to renew its product range with 
the new technologies is targeting to increase the number of countries 
which it exports in 2019. Continuing its efforts to increase the number 
of countries to more than 70, Gunsan is focused on the works of new 
product groups to meet the product needs in the target markets. Gun-
san which has product portfolio with a total of 17 thousand parts and 
switch/plug production capacity of more than 50 million in switch/
socket, group sockets, accessories, fuse boxes, switch group, rubber 
plugs and sockets and cable categories will bring smart product groups 
together with new geographies in addition to domestic market. 

www.sektorumdergisi.com        Şubat  February  2019
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3 Yıl İçinde İhracatta İç Pazar Hacmini Yakalamayı Hedefliyoruz 

2019 yılında iç pazar konumunu korumakla birlikte ihracatta büyü-
meye odaklandıklarını belirten Günsan Satış Direktörü Vedat Yazar; 
“İhracat kanalımızda faaliyette bulunduğumuz  ülke sayısını 50’den 
70’in üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Bu ülkelerdeki ürün ihtiyacını 
karşılayacak yeni ürün grupları üzerinden araştırmalarımız tüm 

hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz yıl en çok ihracat yaptığımız ülkeler ara-
sında Ukrayna, Özbekistan,Romanya, Bosna-Hersek  ve Bulgaristan  
yer alıyor. Bu ülkelere ağırlıklı olarak visage serisi ürünlerimizi ihraç 
ettik. Planlarımız doğrultusunda 3 yıl sonunda ihracat ciromuzun 
ivmeli olarak artarak, ciromuz içerisindeki payının iç pazar hacmini 
yakalacağı inancındayız.”

Akıllı Yeni Ürün Gruplarıyla Farklı Coğrafyalara Ulaşacağız 

Yeni pazarlara ulaşmada yüksek teknolojiye uyumlu, özgün ürün-
lerin önem taşıdığına değinen Yazar; “Ar-Ge çalışmalarına sektörün 
üzerinde pay ayıran bir firma olarak inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını 
çok önemsiyoruz. 

Yeni pazarlara ulaşmamızda akıllı yeni ürün gruplarımızın katkısı 
büyük. Sektörde farklılaşmamızı sağlayan ve rekabet gücümüzü 
artıran kişiselleştirilebilen ürünlerimiz var. Üzerinde çalıştığımız 
yeni ürün gruplarımız hedef pazarlara ulaşmamızı kolaylaştıracak. 
Geçtiğimiz yıl yaptığımız pazar araştırmalarımızdan elde ettiğimiz 
sonuçları bu yıl faaliyete geçirmeyi planlıyoruz” dedi. 

We Are Aiming To Capture Internal Market Volume For Export 
Within 3 Years 

Gunsan Sales Director Vedat Yazar who specified that they are focusing 
on growth export in addition to protection of its domestic market posi-
tion in 2019 said “We are planning to increase the number of countries 
where we are active with our export channel to 70 from 50. Our re-

searches on new product groups which will fulfill the product needs in 
these countries are continuing at full steam. Ukraine, Uzbekistan, Ro-
mania, Bosnia and Herzegovina and Bulgaria are among the countries 
we exported the most during the last year. We have mainly exported 
our visage series products to these countries. We believe our export 
turnover will increase at the end of the 3rd year in line with our plans 
and its share within our turnover will reach domestic market volume.”

We will Reach Different Geographies with Smart New Product 
Groups 

Yazar who mentioned that unique products conforming to advanced 
technology are important to reach new markets said “We care about 
innovation and R&D studies as a company which allocate a share 
to R&D studies more than the sector. Contribution of our smart new 
product groups is big for reaching new markets. We have customizable 
products that enable us to differentiate in the sector and increase our 
competitiveness. Our new product groups that we work on will make 
it easier for us to reach the target markets. We are planning to launch 
the results which we obtained from our market studies carried out last 
year, in this year ” 
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Siemens Türkiye’den Bir İlk: Tedarikçilere 
“Fırsat Eşitliği” Ödülü 

Siemens Türkiye, bu yıl 8’incisini düzenlediği Tedarikçi Günü kap-
samında bir ilki gerçekleştirerek kadın istihdamını ve çeşitliliği 
desteklemek amacıyla tedarikçileri arasında Fırsat Eşitliği Ödülü 

uygulamasını başlattı. 

Siemens Türkiye’nin geleneksel hale gelen Tedarikçi Günü, sekizinci 
yılında Türkiye’nin önde gelen satın alma ve satış profesyonellerini 
yine bir araya getirdi. 22 Ocak’ta, Conrad İstanbul Bosphorus’ta “Sı-
nırları Aş” mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikte; Siemens’in Vizyon 
2020+ stratejisi ve geleceğe yönelik projeleri paylaşıldı, dijitalleş-
menin getirdiği avantajlar masaya yatırıldı.

Bu yılki etkinliğe Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan “Fırsat Eşitliği 
Ödülü” damgasını vurdu. Siemens Türkiye’nin tedarikçilerine yönelik 
düzenlediği ödül programı, kadınların iş ve sosyal hayatında daha 
aktif rol almasını sağlayan ve çeşitliliği destekleyen şirketleri her yıl 
ödüllendirmeyi hedefliyor.

8. Tedarikçi Günü, Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Di-
rektörü Tuğrul Günal’ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında, 
2018 yılının Siemens Türkiye için çok başarılı geçtiğini vurgulayan 
Günal, Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi Bölümü’nün de 2018’de ol-
dukça zorlu hedefleri başardığına ve yüksek bir memnuniyet yakala-
dığına dikkat çekti. 

Günal, memnuniyet anketlerinde yaklaşık yüzde 90’lık bir orana 
sahip olduklarını ve bu oranlara ulaşılmasında iş ortaklarının çok 
değerli katkıları bulunduğunu belirtti. 2018 yılında atılan önemli bir 
adımın da Tedarikçi Finansmanı Programı olduğunu belirten Günal, 

şu ana kadar tedarikçiler için yaklaşık 25 milyon TL’lik finansman 
sağlandığının altını çizdi. 

“Sınırları Aşıyoruz” Tüm Paydaşlara Yeni Fırsatlar Getirecek

Açılış konuşmasının ardından etkinlik, Siemens Türkiye Yönetim 
Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, Siemens Türkiye Yönetim 
Kurulu Üyesi ve CFO’su Thomas Kolbinger ve Siemens Türkiye İnsan 
Kaynakları Direktörü Aslı Kunur’un katılımıyla düzenlenen “Sınırları 
Aşıyoruz” paneliyle devam etti. Tuğrul Günal’ın yönettiği panelde 
Siemens’in Vizyon 2020+ stratejisi doğrultusunda gerçekleştireceği 
yapılanmanın tedarik süreçlerine etkileri değerlendirildi.

Vizyon 2020+ ile aktivitelerin daha bağımsız bir yapıya kavuşaca-
ğını, bunun tüm Siemens için çok daha fazla iş birliği ve etkileşimi 
beraberinde getireceğini vurgulayan Hüseyin Gelis, “Yeni iş birlikçi 
ve esnek yapımız sayesinde Vizyon 2020+ bizimle birlikte paydaşla-
rımıza da yepyeni fırsatların kapısını açacak dedi. 
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Panelde Siemens Türkiye’nin 2018 yılına ait başarılı finansal sonuçla-
rını paylaşan Thomas Kolbinger ise, “2018 yılı Türkiyede ulaştığımız 
en başarılı yıllardan biri oldu” dedi. Siemens Türkiye’nin kadınlara 
yönelik fırsat eşitliği çalışmaları da panelin odak konuları arasında 
yer aldı. Bu kapsamda söz alan Aslı Kunur şunları söyledi: “İş hayatı-
na katılımda cinsiyet eşitliğini savunan ve kadın istihdamına büyük 
önem veren Siemens Türkiye olarak, kadınların ekonomik hayata ak-
tif ve güçlü katılımını destekliyoruz. Kadın yönetici, mühendis ve ça-
lışan sayısını artırma, fırsat eşitliği sunma ve bu konuda farkındalığı 
yükseltme hedefleriyle kadın istihdamını yalnızca şirket içinde değil, 
ülke genelinde de artırmak için çalışmalar yürütüyoruz.”

Tedarikçilere Fırsat Eşitliğini Güçlendirme Çağrısı 

Panelin ardından 8. Tedarikçi Günü kapsamında bu yıl ilk kez Fırsat 
Eşitliği Ödül Töreni düzenlendi. İş dünyasında cinsiyet eşitliğini ge-
liştirmeyi sosyal sorumluluklarından biri olarak ele alan Siemens 
Türkiye, tedarikçilerine yönelik başlattığı Fırsat Eşitliği Ödülü ile bu 
kapsamda gerçekleştirdiği örnek projelere ve ilklere bir yenisini daha 
eklemiş oldu. 

Ödül için Siemens Türkiye’nin tedarikçilerinden 200 şirkete ödüle 
başvurmaları için davet iletildi. Başvuruların değerlendirmesi sonu-
cunda belirlenen dört şirket, sekiz farklı konu başlığındaki kriterlere 
göre yerinde denetlendi. 

Şirketlerin fırsat eşitliğine yönelik politikaları, kadın çalışan oranı, 
ücret konusunda eşitliğe dönük uygulamalar, eşit terfi, işe giriş ola-
nakları ve yan hak uygulamaları gibi farklı kriterlerin ele alındığı de-
ğerlendirme sonucunda Fırsat Eşitliği Ödülü’nün sahibi directComm 
Marketing Group oldu. 

Fırsat Eşitliği Ödülü’nü directComm Marketing Group Genel Müdü-
rü Cenk Ölçer ve directComm Marketing Group Grup Müdürü Mine 
Çoban’a sahnede Hüseyin Gelis, Thomas Kolbinger ve Tuğrul Günal 
birlikte takdim etti.

Fırsat Eşitliği Ödülü’nün önemine değinen Tuğrul Günal,“Günümüzün 
iş dünyasında çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği büyük önem arz ediyor. Ka-
dınların erkeklerle eşit şartlarda istihdamı, gelişmişlik kriterlerinden 
biri. 

Kadınların iş gücüne katılımı siyasal, kültürel, sosyal ve ekonomik 
alanları da etkiliyor, hatta dönüştürüyor, gelişmekte olan ülkelerde 

kadınların erkekler kadar iş hayatına katılabilmeleri halinde gayri 
safi yurtiçi hasıla çift hanelerde artış gösteriyor. 

Ancak maalesef fırsat eşitliğinde 149 ülke arasında 130’uncu sırada-
yız. Siemens olarak bu konuda bir sosyal sorumluluğumuz olduğunu 
düşünüyoruz. Buradan yola çıkarak tedarikçilerimizde fırsat eşitliğini 
yaygınlaştırma hedefini benimsedik ve Fırsat Eşitliği Ödülü’nü baş-
lattık. 163 yıllık tarihi boyunca pek çok ilke, yeniliğe ve başarıya imza 
atan Siemens Türkiye, bir ilki daha fırsat eşitliği alanında gerçekleş-
tirmiş oldu” dedi.

Ödül töreninin ardından 8. Tedarikçi Günü kapsamında “Fırsat Eşitli-
ği” paneli de düzenledi. Panel, Siemens Gamesa Türkiye CEO’su Ebru 
Çiçekliyurt, Siemens Healthineers Türkiye CFO’su Nalan Abdullahoğ-
lu ve PWN Türkiye Başkanı Aylin Olsun’un katılımıyla gerçekleşti. İş 
dünyasında kadın-erkek eşitliğinin önemine dikkat çekilen panelde 
tedarikçilere fırsat eşitliğini güçlendirme çağrısında bulunuldu.

8. Tedarikçi Günü’nün son paneli ise, “Odağımız Müşteri” başlığında 
Siemens Türkiye Enerji Yönetimi Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Oğuz 
Tezel, Pürplast A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Şişmanoğlu, Sie-
mens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Şevket On ve Tınaztepe 
Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur’un katı-
lımıyla gerçekleşti. Panelde global tedarikçi olabilmenin kriterleri 
ve öneminin dışında müşteri gözüyle tedarikçilerden beklentilere 
değinildi.

Bu yılki etkinliğin konuk konuşmacısı bilişim ve teknoloji alanında 
çalışmalarıyla tanınan gazeteci M. Serdar Kuzuloğlu oldu. Kuzuloğ-
lu, ‘’Dijitalizasyon ve Ötesi” başlıklı konuşmasında dijitalizasyonun iş 
dünyasına getireceği yeniliklere dair öngörülerini keyifli bir anlatım-
la tedarikçilerle paylaştı.

Bilgin İle Sipariş Yönetimi Süreçleri 70 Kat Hızlanıyor 

Gelenekselleşen “Yılın Tedarikçileri” ödül töreniyle devam eden 
8. Tedarikçi Günü kapsamında Siemens Türkiye Tedarik Zinciri 
Yönetimi’nin yeni robot yazılımı Bilgin de tanıtıldı. Etkinlikte Bilgin 
ile canlı bir uygulama yapılarak yazılım robotunun çalışma prensip-
leri tedarikçilere anlatıldı. 

Bilgin, uzun soluklu iş gücü gerektiren lojistik süreçlerde kayda de-
ğer zaman tasarrufu sağlayarak hızlı teslimat, iş gücünde verimli-
lik ve rekabette avantaj sunuyor. Yılda yaklaşık 1750 saatlik işgücü 
gerektiren tedarik zinciri lojistik süreçlerini 25 saate düşüren Bilgin 
robot yazılımı, süreçleri 70 kat hızlandırıyor. 

Siemens’ten 320 Milyon Euro’yu Aşan Alım

2018 mali yılında dünya genelinde yaklaşık 42 milyar Euro’luk sa-
tın alma hacmine imza atan Siemens, büyük çoğunluğu Türkiye’den 
olmak üzere yakın coğrafyayı da kapsayan bölgeden 320 milyon 
Euro’nun üzerinde satın alma yaptı. 

Siemens’in satın alımı içinde Türk tedarikçilerinin de pay alması, 
özellikle KOBİ’lerin gelişmesini, Ar-Ge’ye verilen önemin artmasını, 
kurumsal yapıların gelişmesini ve rekabetçiliklerinin artmasını sağ-
lıyor. Bu doğrultuda Siemens Türkiye, tedarikçileri, tüm süreçlerini 
dijitalleştirerek global satın alımların içindeki paylarını artırmaları 
için teşvik ediyor.
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Enerji Dönüşümü Türkiye’nin Ekonomisini Etkileyecek

Düşük Karbonlu ve Dirençli bir Geleceğe Yatırım Yapmak baş-
lıklı toplantıyı düzenleyen SHURA Enerji Dönüşüm ve OECD, 
Türkiye’nin sahip olduğu fırsatları konuştu. Enerji dönüşümü-

nün ekonomiye, iş dünyasına ve sürdürülebilirliğe faydalarını tartış-
mak amacıyla düzenlenen “Düşük karbonlu ve dirençli bir geleceğe 

yatırım yapmak: Türkiye için fırsatlar” toplantısı, İstanbul’da ger-
çekleştirildi. Söz konusu etkinliğe SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi 
Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman ve OECD Çevre 
Direktörlüğü Direktör Yardımcısı Anthony Cox ev sahipliği yaptı.

İklime Yatırım, Büyümeye Yatırım Raporu 

Yenilenebilir enerjinin entegrasyonu, altyapı/kapasite yatırımları 
ve finansman kaynaklarının düşük karbonlu çözümlere kaydırılma-
sı gibi konuların ele alındığı toplantıda “İklime Yatırım, Büyümeye 
Yatırım” raporu açıklandı. OECD tarafından hazırlanan rapor kapsa-
mında; başarılı bir enerji dönüşümünün makro ekonomik faydaları 
ortaya koyuldu. Ayrıca orta vadede büyümeyi destekleyecek mali ve 
yapısal reformlar ele alındı. 

“Hedef, İstikrarlı ve Sürdürülebilir Büyüme” 

Hızlı nüfus artışı ve ekonomik büyüme nedeniyle Türkiye’nin enerji 
talebinin arttığına dikkat çekerek konuşmasına başlayan Hakman, 

Türkiye’nin enerji arzının dört üçünün ithal kaynaklardan sağladığını 
ifade etti. Ayrıca Türkiye’nin yenilebilir alanda yüksek bir potansiyele 
sahip olduğunu belirten Hakman, “Dirençli bir gelecek yatırım yapa-
rak hem yerel kaynakları harekete geçirebiliriz hem de arz güven-
liğimizi artırabiliriz. Hedefimiz istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme 

yakalamak. Ekonomik büyümenin desteklenmesi, verimliliğin artı-
rılması için dünyayı yüksek karbonlu bir geleceğe mahkûm etme-
mek gerekiyor” dedi. 

“Yeni İstihdam Alanlarıyla Fayda Sağlanabilir”

OECD Çevre Direktör Yardımcısı Anthony Cox, yeni istihdam alan-
larıyla fayda sağlanabileceğini söyleyerek konuşmasına başladı ve 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri için 6,3 trilyon dolar değerinde 
altyapı yatırımına gerek olduğunu vurguladı. Cox, konuşmasına şu 
sözlerle devam etti: 

“G20 ülkeleri genelinde mevcut politikaların devam ettirilmesi için 
küresel ısınmayı 2 derecenin altına çekmek gerekiyor. 2050 yılına 
geldiğimiz zaman uzun vadeli GSYİH’yı ortalama yüzde 2,8 oranında 
artırabilir. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde modern, temiz altyapıya ya-
tırım yapılarak sürdürülebilir ekonomik büyümenin şartlarından biri 
yerine getirilebilir” dedi. 
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hakan tan

Sigma Elektrik Markası Gelişiyor, Değişiyor ve Büyüyor
Sigma Electric Brand is Developing, Changing and Growing 
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Nurşah SUNAY: Hakan Bey Sigma’ nın son dönem pazarlama, 
satış ve proje faaliyetleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Hakan TAN: Öncelikle 2019 yılının ülkemize, sektörümüze, tüm 
okurlarınıza mutluluk, sağlık, huzur, başarı ve bol kazanç getirme-
sini dilerim. Sigma Elektrik’te CMO&CSO’ ya bağlı olan pazarlama, 
satış, proje departmanları bulunmaktadır. Sigma Elektrik Pazarlama 
Departmanı, “en önemli müşteri iç müşterimizdir; diğer bir deyişle, 
çalışanlarımızdır” anlayışıyla şirketimiz bünyesinde #sigmailem pro-
jesini başlatmıştır. 

#sigmailem projesi ile Sigma Elektrik çalışanlarının çok daha mutlu 
hissedebileceği bir ortam oluşturulmak istenmektedir. Bunun için 
de; hem eğlence, bol enerji, ödül, motivasyon içerikli hem de lezzetli 
ikramlarında olacağı kurum içi ve kurum dışı eğlenceli etkinlikler 
düzenlenmesi planlanmaktadır. #sigmailem projesi ikinci aşamada 
bayilerimizi ve iş ortaklarımızı da kapsayıcı olacak şekilde genişle-
tilecektir. 

Bunlara ek olarak sosyal medyada google adwors, display ve sosyal 
pazarlama uygulamalarını da gerçekleştirmekteyiz. Pazarlamaya 
bağlı olan ürün yönetimimizde mevcut ürünlerimizi geliştirmek için, 
mevcut olmayan ürünlerimizi ise; ürün portföyümüze katmak için 
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çabaların ilk meyvesi olarak 2019 
Ocak -1 listesinde de bulabileceğiniz dikey tip sigortalı yük ayırıcıla-
rını ürün portföyümüze ekledik. 

Satış departmanımız ise; Türkiye’nin yedi bölgesinde değerli iş or-
taklarımız ile birlikte satış ve tanıtım çabalarını gerçekleştirmekte-
dir. 2019 yılına da mevcut ve yeni bayilerimizle sektöre hizmet ver-
meye devam edeceğiz. Proje departmanında ise; özellikle son iki yıl 
içerisinde çalışan sayımızı arttırdık. 

Bir çok elektrik ve elektronik mühendisi arkadaşımız bu bölümde 
görev yapmaktadır. Aldıkları projeler, sözleşme yaptığımız bayileri-
miz üzerinde satışları gerçekleştirilmektedir. Özellikle 2018 yılında 
hem kamu hem de özel sektör birçok değerli projede Sigma ürünle-
rini kullandı. 2019 yılında da aynı etkinlik, verimlilik ve performans 
anlayışıyla faaliyetlerimizi devam ettirmeyi planlamaktayız.

Nurşah SUNAY: Mr. Hakan, can we get information about the 
recent marketing, sales and project activities of Sigma? 

Hakan TAN: First of all, I hope that 2019 will bring happiness, health, 
peace, success and plenty of earnings to our country and to our sector. 
Sigma Electric has marketing, sales and project departments affiliated 
to CMO & CSO. Sigma Electric marketing department started the #sig-
mailem project within our company with the understanding that “the 
most important customer is our internal customer, in other words, our 
employees”. 

With the #sigmailem project, it is desired to create an environment 
where the employees of Sigma Electric can feel much happier. For this; 
it is planned to organize in-house and external activities which will in-
volve entertainment, lasting energy, reward, motivational content to-
gether with delicious treats. The #sigmailem project will be expanded 
to include our dealers and business partners in the second stage. 

In addition to these, we also carry out Google adworks, display and 
social marketing applications on social media. Our production man-
agement, which is dependent on marketing, continues to work in order 
to improve our existing products and adding our products that are not 
available to our product portfolio. As the first fruit of these efforts, we 
added vertical type fuse-switch disconnectors, to our product portfolio, 
it can be seen in 1st of January, 2019 list. 

Our sales department; on the other hand, is carrying out sales and pro-
motional efforts in seven regions of Turkey, together with our valuable 
partners. In 2019, we will continue to serve the sector with our existing 
and new dealers. In the project department; especially in the last two 
years we have increased the number of employees. 

Many electrical and electronic engineering coworkers are working 
in this department. The projects which they have received are sold 
through our contracted dealers. Especially in 2018, both public and 
private sectors used Sigma products in many valuable projects. In 
2019, we plan to continue our activities with the same efficiency, pro-
ductivity and performance understanding.
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Hakan Bey 2018 yılı için genel bir değerlendirme yapar mısı-
nız? Sigma geçen yılı nasıl kapattı?

2018 yılı Sigma Elektrik’inde içinde bulunduğu birçok farklı sektörün 
etkilendiği zor bir yıl olduğu medyada da kabul edilmekte ve vurgu-
lanmaktadır. Örneğin; inşaat sektörü.  2018 yılında; ülkemizde ciddi 
kur artışlarının da olduğu bir yıl oldu. Bunlara ek olarak; faizlerde de 
istenilmeyen artışlar gerçekleşti. Sigma Elektrik olarak; bu dönemde 
bayilerimizin yanında olmak için önemli desteklerde bulunmaya 

çalıştık. Örneğin; ikinci dönem bağlantı yapan iş ortaklarımızın 
bağlantı yapılan listesi ve iskontosundan siparişlerini vermeye de-
vam ettik. Döviz kurunun en yükseğe çıktığı anda bile sipariş almayı 
durdurmadık. O gün ki şartlar çerçevesinde tekliflerimizi vermeye 
devam ettik. Bu iş anlayışımız ve davranışımız ile ilgili sektörden ve 
özellikle bayilerimizden olumlu dönüşler aldık. En son katıldığımız 
A-tech (Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sistemleri) Fuarı’nda da al-
dığımız yoğun ilgi ve olumlu söylemlerde bunu pekiştirmektedir. 
Bu vesileyle A-tech Fuarı’nda standımızı ziyaret eden tüm katılımcı, 
ziyaretçi ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz. 

Sigma Elektrik CMO & CSO olarak bölümlerimin ve iş ortakla-
rımızın yanında olan Sigma Elektrik yönetimine bu vesile ile 
tekrar teşekkür ederim.

Can you make a general evaluation for the year 2018? How did 
Sigma close last year?

The year 2018, as it is acknowledged and emphasized in the media, 
was a difficult year for many different sectors, Sigma Electric is in one 
of these sectors as well. For instance; construction industry. In 2018; 
there has been significant increases in the exchange rates in our coun-
try. In addition to these; undesirable increases realized in the interest 
rates. As Sigma Electric; during this period, we tried to provide significant 

support to stand by our dealers. For example; we continued to issue 
orders from our affiliate partners who made connection at the second 
term with the agreed list and discount rates. We didn’t stop taking 
orders even when the exchange rate was at top out. We continued to 
submit our offers under the conditions of that day. We received positive 
returns from the sector and especially from our dealers about our busi-
ness approach and behavior. Also the intensive interest and positive 
statements that we received at our latest participation in the A-Tech 
(Intelligent Building Technologies Electrical Systems) fair confirms this 
issue. On this occasion, we would like to thank all the participants, visi-
tors and business partners who visited our stand at the A-tech fair. I 
would like again to thank Sigma Electric’s management, which stand 
by our departments and business partners as Sigma Electric CMO & CSO.
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Doğal olarak, bu çabalarımızın sayesinde 2018 yılını cirosal olarak 
yaklaşık %60 ‘lık bir büyümeyle kapatmış olduk. Hem tutarsal hem 
de adetsel olarak büyümemiz artarken ülkemizde ki birçok projede 
Sigma ürünleri kullanıldı. Bunlara ek olarak; hem Sigma Elektrik 
genelinde hem de CMO & CSO bölümlerinde görev almak üzere çok 
değerli yeni çalışma arkadaşlarımız da bünyemize katıldı. Böylelikle 
Sigma Elektrik Türkiye’deki istihdama katkı sağlamış oldu.

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

Sigma Elektrik markası gelişmekte, değişmekte, dönüşmekte ve 
büyümektedir. Bu gelişim düzeyini yakalamak amacıyla, hem pa-
zarlama, marka yönetimi hem de satış ve proje bölümleri olarak ino-
vasyon, verimlilik ve performans bilinciyle hedef odaklı olarak plan-
larımızı gerçekleştirmekteyiz. 2019 yılı Şubat ayında Sigma Elektrik 
olarak ilk bayi toplantımızı da gerçekleştirmek için çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. Böylelikle Sigma Elektrik ile iş ortakları arasındaki 
iletişim, iş birliği ve etkileşimin de artması sağlanması planlanmak-
tadır. 

2019 yılında da Sigma Elektrik hem iç ticaret hem dış ticarette büyü-
meyi amaçlamaktadır. Büyümemize paralel olarak, marka değerimi-
zi arttırıcı faaliyetleri de gerçekleştirmeyi 2019 yılında hedefliyoruz. 

Bu sayınızda beni de konuk ettiğiniz için siz Sektörüm Dergisi’ne çok 
teşekkür ederim. Hepimiz için hayırlı bir yıl olması dileklerimle.

Naturally, thanks to our efforts, we closed the year 2018 with a turno-
ver rate of approximately 60%. While our growth has increased both 
in quantity and quantity, Sigma products have been used in many 
projects in our country. Additionally; our valuable colleagues have 
joined our team to take part in both Sigma Electric and CMO & CSO 
departments. Thus Sigma Electric has contributed to the employment 
in Turkey.

Is there anything else you would like to add lastly?

The Sigma Electric brand is developing, changing, transforming and 
growing. In order to achieve this level of development, we are realizing 
our target-oriented plans both in marketing, brand management and 
sales & project processes with the awareness of innovation, efficiency 
and performance. We are continuing our efforts to conduct our first 
dealer meeting as Sigma Electric in February 2019. In this way, com-
munication, cooperation and interaction between Sigma Electric and 
its business partners are planned to increase.

In 2019, Sigma Electric aims to grow both in domestic trade and in for-
eign trade. In line with our growth, we aim to realize our brand value 
increasing activities in 2019.

I would like to thank you for hosting me in this issue. I wish it will be a 
good year for all of us.
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TİM’in Eylem Planında 5G İhracatçının 
Yol Haritası Olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) , ihracatçılar için ilk kez yeni viz-
yon ve yol haritası niteliğinde “İhracat 2019 Raporu” nu açıkladı. 
TİM’in bu yıl ilan ettiği “İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik” 

yılı kapsamında hazırladığı raporda, ihracatçıya geniş kapsamlı ve 
katma değer yaratmaya yönelik bir eylem planı ve ihracatçının yol 
haritası niteliğindeki ‘5G Yol Haritası’nı bir araya getirdi. 

TİM Başkanı İsmail Gülle,  “Göreve geldiğimiz günden bu yana ihra-
catçıya katma değer yaratacak projeler konusunda yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz. 2019 yılı için ilan ettiğimiz “İhracatta Sürdürülebilirlik ve 
Yenilikçilik”  teması kapsamında; çok boyutlu ve geniş kapsamlı bir 
eylem planı hazırladık. 

İhracatta İlk Adım Seferberliği, TİM Kadın Konseyi’nin yürüteceği İh-
racatta Sıfır Atık Seferberliği, İhracat Oyun Yazılımı gibi projelerimiz-
de bu kapsamda hayata geçirildi.  Bu yıl ilkini açıkladığımız İhracat 

2019 Raporu ise her yıl düzenli olarak açıklanacak ve ihracatçıya o 
yılın yol haritasını belirleyecek. 

Bu rapor tüm çalışmalarımızı tek bir kaynakta toplayan, hem dün-
yadaki trendlere ışık tutan, hem ihracatımızın durumunu analiz 
eden, hem de hedef ürün ve hedef pazarlarımızı tespit eden çok 
kıymetli bir çalışma.  Eylem planımız da 5G yol haritamız rotasında 
ilerleyecek. 5G yol haritamızda; Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güç-
lü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemi 
başlıkları yer alıyor. Raporun amacı, ihracatta kırmayı hedeflediği-
miz rekorların da ötesinde, dış ticaret fazlası veren Türkiye’dir” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yeni döneminde bir ilke imza ata-
rak ihracatçılar için vizyon ve yol haritası niteliğinde “İhracat 2019 
Raporu ”nu hazırladı. 5 bölümden oluşan raporda; TİM’in “İhracatta 
Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik”  yılı olarak ilan ettiği 2019’da hayata 
geçireceği İhracatta İlk Adım Seferberliği, Kadın Konseyi’nin yürüte-
ceği İhracatta Sıfır Atık Seferberliği, İhracat Oyun Yazılımı gibi pro-
jelerinden oluşan eylem planı ile 5G (Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, 
Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosis-
temleri) yol haritasına yer verildi.

2019’da öncelikli hedeflerinin Yeni Ekonomi Programı’ndaki öngörü-
len 182 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak olduğunu söyleyen 
TİM Başkanı İsmail Gülle, “2019 yılında ihracatta yeni proje ve strate-
jiler üzerine yoğunlaşacağız. 

TİM Kadın Konseyi’nin yürüteceği İhracatta Sıfır Atık Projesi, 5G Yeni 
Vizyon, İhracatta İlk Adım Seferberliği, transit ticaret ve mikro ihra-
catın kayıt altına alınması, rekabetçi hizmet ihracatı, ihracat yapan 
firma sayısındaki artışın sürdürülmesi ile teknoloji, inovasyon, Ar-
Ge, markalaşma stratejimizin güçlendirilerek “İhracatta Sürdürüle-
bilirlik ve Yenilikçilik” temel rotamız olacak. 

Ayrıca, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın da sıklıkla dile 
getirdiği, ihracatta dijitalleşme, blokzincir teknolojisinin dış tica-
rete uyarlanması, e-ticaretin geliştirilmesi gibi başlıklar da bu yıl 
gündemimizden düşmeyecek konular arasında yer alacak. Bugün 
açıkladığımız rapor, tüm çalışmalarımızı tek bir kaynakta toplayan, 
hem dünyadaki trendlere ışık tutan, hem ihracatımızın durumunu 
analiz eden, hem de hedef ürün ve hedef pazarlarımızı tespit eden 
çok kıymetli bir çalışma. Çok açık olarak ifade etmek isterim ki, ra-
porun amacı, ihracatta kırmayı hedeflediğimiz rekorların da ötesi, 
en büyük gayemiz, “Dış Ticaret Fazlası Veren Bir Türkiye”dir. Buna da 
daha çok ihracat, daha nitelikli ihracat ve daha yenilikçi ürünler ile 
ulaşabiliriz. Raporun ihracat camiamıza yeni ufuklar kazandırmasını 
temenni ederim” dedi. 

Hedeflere Yönelik Çalışmalar ‘5G Yol Haritası’nda Yer Alacak

TİM’in yılın bütününe ışık tutacak nitelikte hazırlayacağı raporların 
ilki olan ve her yıl tekrarlanacak olan raporun ilk bölümünde, dün-
yada ve Türkiye’de 2018 yılının analiz edildiğini ve TİM’in 2018 yılı 
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faaliyetlerine yer verildiğini söyleyen Gülle sözlerine şöyle devam 
etti: “İkinci bölümde 2019 yılında bizleri neler beklediğini inceledik. 

Dünya ekonomisinde bu yıl neler yaşanabileceğini, küresel anlamda 
öne çıkması muhtemel önemli gelişmeleri ele aldık. İhracatçılarımı-
za bu yıl ihraç pazarlarında neler yaşanabileceğine dair öngörüleri-
mizi sunduk. 

Bu sayede ihracatçılarımızın mevcut pazarlar ve yeni pazarlara ilişkin 
çalışma ve hazırlıkları kendilerine kılavuzluk edecek bulguları pay-
laştık. Üçüncü bölümde; 2019 yılında ülkemizi neler bekliyor? Eko-
nomimiz ve ihracatımız nasıl şekillenecek? Makro verilerimizi neler 
etkileyecek? Sorularının cevaplarını aradık. 

Aynı bölümde ayrıca hedef pazarlarımızda yaşanabilecek önemli 
gelişmeleri ele alarak, firmalarımıza bu gelişmeler konusunda bilgi 
verdik. Raporun dördüncü bölümü bundan sonra TİM’in ihracatçıla-
rımızla, ekonomi dünyası ile paylaşacağı katma değerli araştırmalar 
için önemli bir örnek oluşturmaktadır. Uluslararası kabul görmüş 
ekonomik modellerden biri olan  “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üs-
tünlük” olarak bilinen RCA modelini kullanarak, ürünler ve ülkeler 
bazında hedef pazarlarımızı analiz ettik ve güçlü olduğumuz ürün-
lerde küresel konumumuzu belirledik. Raporun son bölümünde ise 
TİM’in 2019 yılı yol haritasını sunduk. Bu çerçevede TİM olarak hangi 
çalışmaları yürüteceğimiz, hedeflere ulaşabilmek adına hangi faali-
yetleri gerçekleştireceğimiz gibi hususlar 5G olarak ifade ettiğimiz 
yol haritasındaki başlıklar altında yer alıyor.”

TİM’in 5G’sinde yer alan başlıklar ise şöyle: 

Güçlü Türkiye

• İkili ve Çok Taraflı Ticaret İlişkilerinin Güçlendirilmesi

• Türk İhraç Ürünlerinin Dünyadaki Algısını Güçlendirmeye Yönelik 
Çalışmalar

Güçlü Ekonomi

• Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye

• Büyüme, İstihdam ve Ekonomiye İhracatın Katkısının Artırılması

Güçlü İhracat

• Yüksek Katma Değerli Mal İhracatı

• Rekabetçi Hizmet İhracatı

• Mevcut Pazarlarda Pay Artışı ve Yeni Pazarlara Giriş

• İhracatta Finansman İmkanlarının Güçlendirilmesi

Güçlü İnsan Kaynağı

• İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka Eğitimleri

• İhracatta Mentorluk Programı

• İhracatın Eksper Kurumu TİM ve Birliklerin Algısını Güçlendirmeye 
Yönelik Çalışmalar

Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemi

• Alo TİM (Alo İhracat)

• Serbest Bölgelerin İhracatı

• E-İhracat Platformu

• Dolaşım ve Menşe İspat Belgeleri Elektronik Onay

• İhracatta Dijitalleşme

• TİM ve İhracatçı Birlikleri Kurumsal Dijital Dönüşüm Projesi

•  İhracatta Blokzincir Teknolojisi Uygulamaları

•  TİM Mobil Uygulama ve Dijitalleşme

Gülle: “Rüzgar Nereden Eserse Oraya Dönme Devri Değil, 
Rüzgara Yön Verme Devri”

Gülle, raporun modelleme ve sonuçlarının yansıtıldığı dördüncü 
bölümün kritik önem taşıdığına dikkat çekerek öne çıkan bulguları 
paylaştı. Gülle, “ Dünyada en çok ticareti yapılan 200 ürün arasında 
ülkemizin güçlü olduğu 47 ihracat ürünü var. 

Bu 47 üründe dünyanın toplam ithalatı tam 1,8 trilyon dolar olup, 
dünyanın toplam ithalatındaki payı ise yüzde 9,8’dir. Bizim bu ürün-
lerdeki ihracatımız ise 50 milyar dolar seviyesinde, bu ürünlerin dün-
yadaki ticaretinden yüzde 2,8 pay alıyoruz. 

Sadece bu rakamlara dahi bakarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: 
Güçlü olduğumuz bu 47 ürüne özel bir önem ve ağırlık vererek, 1,8 
trilyon dolarlık talepten daha fazla pay alabiliriz. 

Söz konusu araştırma, bu konuda kat etmemiz gereken yolumuz ol-
duğunu ortaya koyuyor. Sonuç olarak doğru analizlerle, akademik 
çalışmalara dayanan etkili stratejilerle yürüyen bir ihracat ekosis-
temini perçinlemeye, etki alanını daha da genişletmeye kararlıyız. 
Artık devir, rüzgar nereden eserse oraya dönme devri değil! Devir, 
rüzgara yön verme devri. 

Sadece 200 ürün ile başladığımız bu çalışma dahi, ihracatımızın 
hangi alanlara, hangi pazarlara yoğunlaşması gerektiğini en çarpıcı 
hali ile ortaya koydu. Bugün başladığımız bu çalışmayı en kısa süre-
de 1000 ürün için tamamlayacağız. 

Söz konusu 1000 ürün dünya ticaretinin yüzde 84’ünü kapsıyor. Bu 
çalışmayı Şubat ayı içerisinde ihracatçılarımız ve kamuoyu ile pay-
laşmayı hedefliyoruz. Akabinde de, dünyadaki tüm ürünler için aynı 
çalışmayı tekrarlayarak, sektör ve ürün bazında firmalarımıza en net 
ifade ile hangi ülkelere yüklenmeleri gerektiğini söyleyeceğiz” dedi. 
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TP-Link Enerji Monitörlü Wi-Fi Smart Plug HS110 
Akıllı Priz İnceleme

Akıllı ev asistanları, tüketiciler arasında hızlı bir şekilde yükse-
liyor ve bunun sonucunda sürekli yeni akıllı ev aksesuarları 
geliyor. Bugün ise TP-Link’in enerji monitörlü Wi-Fi Smart Plug 

HS110 akıllı prizini inceliyoruz.

Cihazlarınızın ne kadar elektrik enerjisi tükettiğini söyleyen bir fişe 
sahip olmak ister misiniz? Evde değilken, akıllı telefonunuzdan bu 
fişi kapatmak ister misiniz? Eğer öyleyse, o zaman akıllı bir fiş veya 

daha fazlasını satın almayı düşünmelisiniz. TP-LINK HS110 akıllı prizi 
10 günden fazla süredir test ediyorum. Bu cihaz hakkındaki görü-
şümü ve eviniz için satın almaya değip değmeyeceğini görmek için 
incelemeyi okumaya devam edin.

Bu cihazın özelliklerinde iki bölüm var: donanım yapılandırması ve 
yazılım ekosistemi. Her şeyden önce, donanım hakkında konuşalım. 
TP-Link HS110 akıllı fiş, akıllı cihaz olarak çalışmak için 2,4 GHz kab-
losuz ağlara bağlanmalı. 802.11 b / g / n kablosuz ağlara bağlana-
bilir ancak görüşüme göre bir eksiği olan 802.11ac ağlarına bağla-
namıyor. Akıllı evler daha hızlı ağ bağlantılarına ihtiyaç duyuyor ve 
802.11ac’ı desteklemesi harika olurdu.

HS110, 0ºC ila 40ºC arasında değişen sıcaklıklarda ve % 5 ila% 90 
arasında bağıl nemde çalışabilir. Bu da çoğu ev ve ofis için uygun 
demek oluyor. Boyut olarak, fiş 100,3 x 66,3 x 64 milimetre ebatla-
rında. Yani akıllı bir prize göre epey küçük. Toplam ağırlığı da sadece 
123.3 gram.

Akıllı prizde iki düğme bulunuyor: biri varsayılan yapılandırmasına 
sıfırlamak için üstte ve önde ikinci düğme. Bu bağlantıyı gösteren 
WiFi ve açık / kapalı simgesine sahip. Takılı olanı açık veya kapalı ko-
numa getirmek için ikinci düğmeye basabilirsiniz.

Yazılım özellikleri açısından da konuşacak çok şey var. Öncelikle, 
HS110, Android veya iOS’lu bir akıllı telefonunuz varsa, tam anla-
mıyla kullanılabilir. Windows’lu bilgisayarlardan veya başka bir iş-

letim sisteminden yapılandırılamaz. Akıllı telefonunuzdan yapılan-
dırmak için TP-Link bulutuna bağlamak zorunda olsanız bile, web 
üzerinden yapılandırmanın bir yolu yok. Akıllı telefonunuza, TP-Link 
tarafından geliştirilen kasa için uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. 
Bu uygulama Android 4.1 veya üstü ve iOS 8 veya üstü ile çalışıyor.

Akıllı telefonunuzdan fişi yapılandırdıktan sonra, HS110’un çalışma 
saatlerini programlayabilir, uzaktan evdeki fişi ayarlayabilir veya 
akıllı fişi sesli olarak da kontrol edebilirsiniz. Evde Amazon Echo var-
sa tabi.

Kurma ve Kullanma Nasıl?

HS110’u kurmanın ilk adımı onu kullanmak istediğiniz elektrik pri-
zine takmak. Ardından, ölçmek ve kontrol etmek istediğiniz cihazı / 
cihazları akıllı prize takın. Bununla birlikte, onu akıllı bir cihaz olarak 
tam anlamıyla kullanabilmeniz için Android veya iOS cihazınıza Kasa 
uygulamasını yükleyin. Bu uygulama ile akıllı prize bağlanabilir, 
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kablosuz ağınıza bağlanabilir, HS110 ve tüm özelliklerini yapılan-
dırabilirsiniz. Uygulamayı yüklemezseniz, HS110 normal bir priz 
olarak işlev görür.

Kasa uygulamasıyla ilgili fark ettiğim ilk şey, konum, dosyalarınız, 
kablosuz bağlantı bilgileriniz, cihaz kimliğiniz ve arama bilgilerin-
den başlayarak birçok şeye erişim gerektirmesi. Bu benim görüşüme 
göre oldukça fazla şeye erişim gerektiriyor. Ardından, akıllı prizinizi 
uzaktan kontrol etmek için TP-Link bulutunda bir hesap oluşturma-
nız gerekiyor. 

Bunu yapın, e-posta hesabınızı doğrulayın ve ardından HS110 da da-
hil olmak üzere diğer akıllı TP-Link cihazlarınızı yapılandırabilirsiniz.
Uzaktan Erişim ile internet olan her yerde akıllı prize bağlı cihazları-
nızı kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Akıllı Prizinizi zamanlama ayarı 
ile dilediğiniz zaman cihazlarınızı açıp kapatabilirsiniz. Bunlara ek 
olarak seyahatteyken elektronik cihazlarınızı dilediğiniz gibi açıp ka-
patabilirsiniz. Bu sayede evden uzaktayken bile birisi evdeymiş hissi 
yaratabilirsiniz.

Ne yazık ki, bu modlar arasında çatışmalar yaşanabiliyor. Örneğin, 
zamanlayıcı akıllı fişi belirli bir süreden sonra açmanıza veya kapat-
manıza izin verir, ancak zamanlayıcı tamamlanana kadar seyahat 
modunu geçersiz kılıyor.

TP-Link’in mobil uygulaması hakkında sevdiğim şeylerden biri, 
akıllı prizinize takılı olan cihaz tarafından kullanılan güç ve toplam 
tüketiminiz hakkında gerçek zamanlı istatistikler sunması. Bu sa-
yede masaüstü bilgisayarımın güç açısından ne kadar tükettiğini 
öğrenebildim. Ayrıca son 7 ve 30 gün içindeki istatistiklerinize de 
erişebilirsiniz.

HS110 akıllı priz ile ilgili küçük bir olumsuzluk, gece boyunca ışığını 
kısamayacak olmanız. Bu bazılarına sinir bozucu gelebilir. Işıkları 
kapatmak için fiziksel bir düğme olmasa da en azından mobil uygu-
lama üzerinden bunun yapılabilmesi güzel olurdu.

Sonuca Bağlıyorum

TP-Link HS110 akıllı priz kullanışlı bir cihaz ve eğer karşılayabiliyor-
sanız, satın aldığınız üründen memnun kalacaksınız. Kurulumu ve 
kullanımı kolay. Hem bilgilendirici hem de faydalı bulacağınız veriler 
sunuyor. 

Ayrıca, evde değilken uzaktan kontrol edebilmek harika bir artı. 
Bununla birlikte, akıllı ev çağının başında olduğumuzu ve akıllı bir 
eve sahip olmanın birçok faydası olsa da, düşük güvenlik gibi birkaç 
önemli dezavantajı olduğunu da unutmamalısınız. TP-Link’in bulut 
platformu, eğlenceli, kullanışlı ve güvenli bir akıllı ev deneyimi sağ-
lamak için birçok geliştirmeye ihtiyaç duyuyor. Şirket, akıllı ev dene-
yiminin ilk iki alanında iyi bir iş çıkarsa da, üçüncü alanda çok fazla 
gelişme göstermeleri gerekiyor. TP-Link Wi-Fi Smart Plug HS110 
akıllı prize yaklaşık 230 TL’ye sahip olabilirsiniz.

Artıları

• Fiyatı herkes için olmasa da çok pahalı değil.

• Küçük ve hafif.

• Kullanımı ve kurulumu kolay .

• Akıllı prizinizi evde olmasanız bile uzaktan kontrol edebilirsiniz .

• Enerji tasarrufu yapmak ve elektrik faturanızı düşürmek için kul-
lanabilirsiniz. 

• Akıllı fişe taktığınız cihazların enerji tüketimi hakkında gerçek za-
manlı veriler elde edebilirsiniz.

Eksileri

• Gece boyunca HS110 akıllı prizdeki ışığı söndürmek iyi olabilirdi.

• HS110 cihazını uzaktan kontrol etmek için Windows için uygulama 
ve web sitesi yok. 

• TP-Link’in bulut tabanlı ekosistemi, mobil uygulamaları için iki 
adımlı doğrulama ve PIN koruması gibi en az güvenlik özelliklerin-
den yoksun.

• Zamanlayıcı, programlayıcı ve dış mod, bunları nasıl ayarladığınıza 
dikkat etmiyorsanız birbiriyle çakışabilir.

• Android mobil uygulaması, akıllı telefonunuzdaki daha az bilgiye 
erişim gerektiriyor.
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Elektrik Kesildiğinde Prizleri Fişten Çekmeye 
Gerek Kalmadı

Elektrik kesintilerinde artık prizden fiş çekmeye gerek olmadığını 
anlatan Trimbox Ceo’su Evren Yurttaş, “Evde değilken meydana 
gelen elektrik kesintileri ve voltaj dalgalanmaları kullanıcıları 

tedirgin ediyor.

Elektrik kesintilerinde artık prizden fiş çekmeye gerek olmadığını 
anlatan Trimbox Ceo’su Evren Yurttaş, “Evde değilken meydana ge-
len elektrik kesintileri ve voltaj dalgalanmaları kullanıcıları tedirgin 

ediyor. Kullanıcılar elektrik panolarında aşırı gerilim sönümleyici ci-
haz taktırdıklarında, anlık ya da süreli kesintilerde cihazların fişlerini 
çekmelerine gerek kalmıyor” dedi.

Elektrik kesintisi sırasında, enerji geri geldiğinde yaşanan yüksek 
voltajın elektrikli cihazlara zarar vermesi için prizden fişinin çekilme-
si geçmişten günümüze gelen bir korunma yöntemi. Çünkü elekt-
rik git-gelleri, başta kombi, televizyon, buzdolabı, fırın, çamaşır ve 
bulaşık makinaları, gibi elektronik aletlerin yüksek voltaj sebebi ile 
zarar görmesine sebep oluyor.

Trimbox Ceo’su Evren Yurttaş, “Kesinti anında fişte unutulan cihaz-
larda, elektrik geri geldiğinde yüksek voltaj sebebi ile çeşitli arızalar 
yaşanabiliyor. Eskilerden beri evlerimizde elektrik kesintisi yaşandığı 
anda başta televizyon olmak üzere elektrikli cihazların fişleri çeki-
lir. Kullanıcılar, ortaya çıkacak arızalara engel olmak için böyle bir 
tedbir almaya çalışıyorlar” dedi. Teknoloji gelişimine dikkat çeken 

Yurttaş, “Teknolojinin gelişmesi ile evlerde kullanılan priz sayıları da, 
prizlere bağlı bulunan cihaz sayıları da sürekli artıyor. Prizler yetersiz 
kaldığında priz çoğaltıcılar kullanılıyor. Artık evlerde beyaz eşyaların 
dışında, oyun konsolları, özel aydınlatma sistemleri, ankastre ürün-
ler, ses ve görüntü sistemleri gibi birçok cihaz prizlere bağlı halde. 
Yüksek voltaj ve aşırı gerilim sebebi ile bu cihazlar arızalanıyor ve 
kullanıcılara yüksek arıza bedelleri çıkıyor” şeklinde konuştu.

Elektrik kesintilerinde artık prizden fiş çekmeye gerek olmadığını 
anlatan Yurttaş, “Evde değilken meydana gelen elektrik kesintileri ve 
voltaj dalgalanmaları kullanıcıları tedirgin ediyor. Kullanıcılar elekt-
rik panolarında Trimbox aşırı gerilim sönümleyici cihaz taktırdıkla-
rında, anlık ya da süreli kesintilerde cihazların fişlerini çekmelerine 
gerek kalmıyor. 

Yüksek voltaj, aşırı gerilim durumlarında Trimbox, voltajı sönümler 
ve enerjinizin nominal seviyelerde akışını sağlar. Prizde ki cihazları 
yüksek voltaja karşı koruma altını alır ve cihaz hasarlarının da önü-
ne geçer. Kullanıcılar Trimbox ile sadece kesinti durumları değil, ani 
voltaj dalgalanması, aşırı gerilim, nötr kopması, toprak hattına faz 
teması, trafo patlaması ve yıldırım düşmesi dahil cihazlarını ve evle-
rini koruma altına almış olurlar. Aşırı gerilim sönümleyici kullanmak 
cihaz hasarlarını engellediği gibi, elektrik kaynaklı yangınlara karşı 
da koruma sağlamaktadır” şeklinde ifade etti. Kaynak: İHA
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Boğaziçi Üniversitesi ve MIT’den Elektrikli Araçlarda 
Pil Ömrünü Uzatacak Araştırma

Boğaziçi Üniversitesi ve MIT, iki kurumun araştırmacıları arasında 
iş birliği kurulmasını ve her yıl en az üç projenin finanse edilme-
sini öngören MISTI (Science and Technology Initatives) progra-

mı kapsamında 2018-2019 döneminde desteklenecek yeni projeler 
arasına, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim 

üyesi olarak görev yapan Dr. Gülin Vardar’ın ‘’Cold Sintering: a Novel 
Solidification Technique for Solid-State Batteries’’ başlıklı araştırma-
sını ekledi. Gülin Vardar’ın araştırması, elektrikli araçlarda kullanılan 
pillerin depoladığı enerji miktarını artırmayı ve pillerin performansı-
nı güçlendirecek yeni yöntemler geliştirmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin araştırma altyapısına katkı sağlamak ve yeni projelerin 
oluşmasında öncü olmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi ve Mas-
sachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) öğretim üyeleri ve öğrencileri 
arasında ortak araştırma projeleri yapılması hedefiyle 2016 yılında 
MISTI (MIT Science and Technology Initiatives) çekirdek fonu oluştu-
ruldu. MISTI programı kapsamında kurulan MISTI-Boğaziçi fonu, iki 
kurumun araştırmacıları arasında iş birliği kurulmasını ve her yıl en 
az üç projenin finanse edilmesini öngörüyor.

Gülin Vardar, Boğaziçi Üniversitesi’nden Makine Mühendisliği ve Fi-
zik Bölümü’nden çift Anadal derecesiyle 2010 yılında mezun oldu. 

Amerika’da Michigan Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına başladı, 
ayrıca bir süre doktora çalışmaları için Japonya’da bulundu. Vardar, 
daha sonra Amerika’ya giderek MIT’de iki yıl süreyle doktora sonrası 
araştırmacı olarak çalıştı. 2018 yılı Şubat ayından bu yana ise Boğaziçi 
Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği Bölümü’nde Dr. öğretim üyesi 

olarak görev yapıyor. Sıvı elektrolitli pillerde yanma, patlama gibi 
risklerin olduğunu belirten Vardar, elektrikli araçlarda sıvı yerine 
daha güvenli olan katı elektrolitli piller kullanılması ve katı pillerin 
batarya ömrünün uzatılması yönünde çalışmalar yürütüyor. Pillerin 
şu anda dünyada çok ilgi çeken araştırma alanlarından biri olduğunu 
belirten Gülin Vardar, MISTI projesi kapsamında desteklenecek pro-
jesinde MIT’den Bilge Yıldız ile ortak bir araştırma yürütüyor.

Cep telefonundan arabalara, sağlık alanından elektrikli ev araçla-
rına geniş bir alanda kullandığımız pillerin yüksek miktarda enerji 
depolayabilmeleri ve güvenli olmaları yönünde çalışan Vardar çalış-
masını, ‘’Katı pillerin enerji depolama hacmi sıvı elektrolitli Li-iyon 
pillerin iki katı ama şarj olma hızı Li-iyon pillerin yüzde biri. Bir başka 
deyişle çok yavaş şarj oluyorlar. Benim çalışmalarım katı pillerin şarj 
olma hızını en az sıvı elektrolitli piller kadar yapabilmek üzerine’’ 
ifadesiyle özetliyor.
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Gülin Vardar araştırmasıyla ilgili olarak, ‘’Pilin içinde katmanlar ve 
katmanlar arasında da arayüzler var. Eğer lityum iyonları bu arayüz-
lerden çabuk geçebiliyorsa pil çabuk şarj olabiliyor demektir. MIT ile 
yaptığım araştırmalarda gördüm ki katı arayüzlerinde büyük rezis-
tanslar oluyor ve pil çabuk şarj olmuyor. 

Benim amacım yeni teknikler kullanarak arayüzlerdeki lityum ge-
çişlerini hızlandırmak. Arayüzlerin rezistanslarının yüksek olmasının 
nedeni katı pillerin yüksek sıcaklıklarda işlem görmesi. 

İşlem sıcaklığını 300 dereceye çıkardığınızda pilin şarj olma hızı 
sekizde birine düşüyor. Projemde sıcaklıkları 100 derecenin altına 
çekecek başka bir işlem geliştirmeyi planlıyorum. Böylece pilin şarj 
olma hızının düşüşünün daha az olmasını hedefliyorum. 

Bu, “Cold Sintering” adı verilen, aslen Penn State Üniversitesi’nde ol-
dukça yakın tarihte bulunmuş, yeni bir teknik. Şimdi de MIT’de daha 
önce birlikte çalıştığım Bilge Yıldız hocayla bu tekniği kullanarak 
projeyi devam ettirmeyi planlıyorum’’ bilgisini veriyor.

Hali hazırda kullanılan pillerde sıvı elektrolit bulunduğunu belirten 
Vardar, ‘’Pillerde sıvı kullanılması aynı zamanda riskler barındırıyor. 
Örneğin sıvı, ısınan bir ortamda çok çabuk alev alıp yanabiliyor. Biz 
sıvı elektrolitler yerine katı elektrolitler koymaya çalışıyoruz. Katı 
elektrolit sıvı elektrolit gibi yanmıyor, katı halini muhafaza edebi-
liyor’’ diyor.

Elektrikli arabalarda kullanılan pillerin özellikle yaz mevsiminde aşırı 
ısınmadan etkilenebildiğini veya herhangi bir çarpışma anında yan-
gın riski barındırdığını belirten Vardar, bu riskleri minimize etmek 
üzere pillerde katı elektrolit kullanımı üzerine çalıştıklarını aktarıyor.

Gülin Vardar, pil teknolojisinde tüketicinin temel beklentisinin pilin 
çok enerji depolaması ve bu enerjinin hemen tükenmemesi oldu-
ğunu; ayrıca pilin çabuk şarj olması ve pilin güvenli olmasının da 
önemli olduğunu belirtiyor.  

Bu gereklilikleri sağlayabilen pillerin katı elektrolit piller olduğunu 
ifade eden Vardar, ‘’Ancak katı pillerdeki mevcut soruların başında 
çabuk şarj olmama sorunu geliyor. Örnek vermek gerekirse; sıvı 
elektrolit kullanan bir pil 1 saatte şarj olurken katı elektrolit kullanı-
lan pil 10 saati bulabiliyor. 

Özellikle elektrikli arabalarda tüketiciler bu kadar uzun şarj süresini 
tercih etmiyor. Zira pil, elektrikli araç için maliyetin en büyük kısmı. 
Araba üreticileri bu nedenle kendi pillerini kendileri üretmek istiyor-
lar. Dünyada bugün en büyük pil üreticileri Japonya ve Çin. Örneğin, 
Çin 2020’de elektrikli araba satışlarının toplam araba satışlarının 
minimum %12 olmasını şart koştu. Pil üreticisi olmayan ülkelerin 
büyük kısmı ise elektrikli araçlara geçiş sürecini hibrid araçlarla (hem 
elektrikli hem de benzinli çalışan araçlarla) gündemlerine alıyor’’ di-
yerek sözlerini tamamlıyor.
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Almanya’nın Elektrik İşleri Türk Şirketlerine Emanet

Yeniden canlanan Alman inşaat sektörü, Türk şirketlere fırsat ka-
pısı oldu. Alman yatırımcılar müteahhitlik ve alt yüklenici işleri-
ni Polonyalı ve İtalyanların yerine Türklere yaptırmaya başladı. 

Suudi Arabistan, Cezayir, Rusya, Katar gibi ülkelerde yaptıkları 

sayısız projelerle dünya müteahhitlik sektöründe rüştünü ispat eden 
Türk şirketleri, Avrupalı’ nın da öncelikli tercihi olmaya başladı. 

Canlanan ekonomiyle birlikte adeta bir şantiye alanına dönüşen 
Almanya’da Türk müteahhitlik ve alt yükleniciler Polonyalı, Macar 
ve İtalyan şirketlerin yerini alıyor. Türkiye’de pek çok AVM, otel, met-
ro, plaza gibi devasa projelerin elektrik taahhüt işlerini yapan Orge 
Elektrik, Alman bir yatırımcı firmadan 2 devasa projenin elektrik ta-
ahhüt işlerini yapmak için teklif aldı. 

Dövizi Fırsata Çevirdiler

“Türk şirketleri know how’larıyla dünya müteahhitlik sektöründe 
önemli bir yere geldi. Şuanda Almanya’da inşaat sayısı patlama var. 
Bu nedenle bizlere de talep var” diyen Orge  Enerji Elektrik Taahhüt 
A.Ş. CEO’su Nevhan Gündüz şunları kaydetti: “Büyük bir  Alman mü-
teahhitlik şirketi 7 yıllık iş hacmiyle bize geldi. 40 bin metrekarelik 

bir iş merkezi ve 200 bin metrekarelik bir karma projenin elektrik iş-
lerini biz aldık. Avrupa’da iş yapan bizim gibi pek çok şirket var. Türk-
ler Avrupa’da kaliteleri, iş yapma hızları ve rekabetçi fiyatlarıyla öne 
çıkıyor. Dövizin yükselmesini avantaja çevirip hizmet ihraç edeceğiz.” 

Gurbetçi Vatandaşlara İstihdam Yaratacak

Polonya, Macar ve İtalyanların hakim olduğu alt yüklenicilik alanın-
da Türk şirketlerine de ciddi fırsatlar doğduğunu anlatan Gündüz, 
“Bunda Almanya’daki 2.5 milyon Türk nüfusunun da etkisi büyük. 
Almanya’da biz işçi bulma sıkıntısı yaşamayız. Şu anda elimizde 1.5 
sene içinde tamamlayacağımız 250 milyon TL’lik işimiz var” dedi.

2018 Yılında Dünyada 261 Proje Üstlendik  

Türk bayrağını dünyanın birçok bölgesinde dalgalandıran Türk mü-
teahhitleri dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlara rağmen 
geçen yıl yurtdışında 19,4 milyar dolarlık 261 proje üstlendi. 

Geçen yıl en fazla Rusya, Suudi Arabistan, Katar, Sudan, Polonya, 
Kazakistan, Türkmenistan ve Cezayir’de proje alan firmalar, ortalama 
bedeli 75 milyon dolar olan işlere imza attılar. Kaynak: Akşam
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Karre Cities Hediye Edin, Paris’i Ona Getirin
Give Karre Cities as a Gift, Bring Paris To Her

Bu Sevgililer Günü’nü aşkın başkenti Paris’te geçiremeyebilirsi-
niz, ama yine de sevgilinize Paris’i hediye etmeniz mümkün. 
Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lideri Panasonic Eco Solu-

tions Türkiye’nin Karre Cities serisinde yer alan Paris temalı elektrik 
anahtarı ve prizler size göre. Paris temalı Karre Cities ile şimdi sevdi-
ğinizin odasına romantizm katmanın tam zamanı.  

Bugün, aşkın ve romantizmin başkenti neresi diye sorulduğunda 
birçok kişinin vereceği ilk yanıt Paris. Bu 14 Şubat’ta hediyeniz hem 
aşkınızı hem de Paris’in kendine özgü havasını yansıtsın istiyorsanız, 
Karre Cities serisi doğru seçim. Paris temalı elektrik anahtarı ve priz 
modelleri, mekanlara farklı bir tarz katarken üzerlerindeki kalp mo-
tifleri ile de aşkınızı ifade ediyor. Ayrıca kalbinizdeki kişiyi prizlerden 
kaynaklı ev kazalarından ve elektrik çarpmalarından korumak için 
hem priz kapağı hem de priz mekanizması içinde çocuk koruma apa-
ratı bulunuyor.  

You may not be able to spend this Valentine’s Day in Paris, capital city 
of love, but it is possible to present Paris to your lover as a gift. Paris-
themed electrical switch and sockets in Karre Cities series of electrical 
switch and socket sector leader Panasonic Eco Solutions Turkey are for 
you. Now is the time to add romance to your beloved’s room with Paris-
themed Karre Cities.  

Today, when asked where is the capital of love and romance, Paris is 
the first response that many will give. On this February 14, if you want 
your present to reflect both your love and the unique atmosphere of 
Paris, the Karre Cities series is the right choice. Paris themed electric 
switch and socket models while adding a different style to the venues 
express also your love with the heart motifs on them. In addition, in or-
der to protect the person in your heart from home accidents and elec-
trical shocks caused by sockets, there is a child protection apparatus 
both on the socket cover and inside the socket mechanism. 



68

haber

www.sektorumdergisi.com         Şubat  February  2019

Türkiye’nin İthalat Faturası Güneş İle Düşecek

Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında kutlanan Enerji Tasarrufu 
Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan GENSED Başkanı Halil 
Demirdağ, artan güneş enerjisi yatırımları sayesinde Türkiye’nin 

başta doğalgaz olmak üzere fosil yakıt ithalatını azaltmanın müm-
kün olduğunu vurguladı.

Enerji kaynaklarının verimli kullanımına dikkat çekmek amacıyla 
kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla özel bir açıklama yapan 
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı 
Halil Demirdağ, temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan güneş 
enerjisine yönelik her yatırımın Türkiye’nin doğalgaz başta olmak 
üzere fosil yakıt ithalatını büyük oranda azaltacağını belirtti.

Açıklamasında Türkiye’nin güneş enerjisi konusundaki yatırımlarına 
hız verdiğini belirten Demirdağ, şunları söyledi: “Türkiye, yenilene-
bilir enerji kaynakları, özellikle de güneş açısından çok şanslı. Şu se-
vindirici bir gerçek ki, son 5 yılda bu şans daha iyi görüldü ve güneşin 
değeri daha net anlaşıldı. 

Türk güneş enerjisi sektörü, sıfırdan başladığı güneş enerjisinde 
kurulu gücünü 5 GW’ı aşkın bir noktaya taşıma başarısı göstermiş 
olarak 2019 yılına adım attı. Rakamlar her 1000 MW’lık GES’in 110 
milyon dolarlık doğalgaz ithalatını önlediğini gösteriyor. Ulaşılan 
5000 MW’lık güç sayesinde Türkiye bu yıl itibariyle ithal doğalgaza 
550 milyon dolar daha az ödedi. Yani elektriğini kendi enerji kaynağı 
güneşten üreterek kaynaklarının dışarıya gitmesini önlemiş oldu.”

Demirdağ, açıklamasına şöyle devam etti: “Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığımız da her yıl 1000 MW olmak üzere 10 yılda toplam 10 
bin MW kurulu güç ilave edilmesi hedefini ortaya koydu. Türkiye’nin 
100’üncü yılı olan 2023’te hedef, 15 GW’a ulaşmak. Bu ivme, sektör 

için çok sevindirici. Çünkü yerli ve milli enerji kaynağı güneşe yapı-
lan her yatırım, Türkiye’nin ekonomisinin yolunu açar. Güneş enerjisi 
teknolojisindeki gelişmeler ve artan yatırımlara bağlı olarak toplam 
enerji üretiminde güneşin payının artması; ithalata ayrılan bütçede dü-
şüş, cari açığın azalması, GSYH’da iyileşme ve yeni istihdam imkanları 

gibi ekonomik faydaların yanı sıra, Türkiye’nin kendi enerjisini kendi 
kaynaklarından üreterek enerji bağımsızlığını kazanması ve arz gü-
venliğini sağlaması açısından da büyük önem taşıyor.”

Enerji Kaybının Önlenmesi İçin Bölgesel Üretim Desteklenmeli

Güneşin Türkiye’deki toplam elektrik üretimi içindeki payının yüzde 
2,5’i bile bulmadığını ve bu oranın kesinlikle artması gerektiğini 
vurgulayan Demirdağ, açıklamasını şöyle bitirdi: “Bunun için de hem 
yeni kapasiteler yaratılarak GES yatırımları desteklenmeli hem de 
mesken, işyeri ve fabrikaların elektriğini güneşten ucuza üretmesine 
ve ihtiyacı kadarını kullandıktan sonra fazlasını sisteme satmasına 
olanak sağlayan sistemin de önü açılmalı. 

Ayrıca, iletim hatlarından kaynaklanan elektrik kayıplarının önüne 
geçilmesi için elektriğin uzak mesafeler arasında taşınması yerine 
bölgesel üretime ağırlık verilmeli. Güneş enerjisinin her açıdan des-
teklenmesi; Türkiye’nin ithalat faturasını düşürdüğü ve fosil yakıt ta-
lebini azalttığı gibi, bireysel kullanıcılarının da bütçelerini dengeler. 

Biliyoruz ki, gelecekte kaynağından çıkarılması yoğun emek gerek-
tiren fosil yakıtların yeri yok. Gelecek sürdürülebilir, temiz ve yeşil 
enerjide. Bu nedenle 20 yıl içinde 5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaş-
ması beklenen güneş ekonomisinde Türkiye söz sahibi gelişmiş ülke-
ler arasında mutlaka yerini almalı.” Kaynak: enerjihaber.com
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Vatandaş Güneşten 6 Milyar TL Kazandı

Vatandaş, güneşten elektrik üretimiyle para bastı. Vatandaşlar, 
evlerinin çatılarına ya da cephelerine kurdukları 1 megawat altı 
tesislerle 2018 yılında güneşten 8 milyar kilowatsaate yakın 

elektrik üretti. Tüketimini karşıladı ve kalan miktarı sattı. Bugünkü 

fiyatlarla 6 milyar lirayı aşkın hasılat söz konusu.  Güneş, su, rüzgar 
gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik, alım garantisi yo-
luyla destekleniyor. Devlet üretilen elektriği satın alıyor. Güneşten 
üretilen her kilowatsaat elektrik için 13.3, su ve rüzgar için 7.3 dolar 
sent ödeme yapılıyor.

Kısaca, YEKDEM adı verilen destek mekanizması kapsamında yenile-
nebilir elektrik üretiminde 2018 rekor yılı oldu. İşletmeler, 62.5 mil-
yar kilowatsaat elektrik üretti. Bu rakam, bir önceki yıl 50.5 milyar 
kilowatsaatti. Vatandaş da elektrik üretip satmasını sevdi. Vatandaş-
lar, lisans almadan evlerinin çatılarına ya da cephelerine kurdukları 
1 megawat altı tesislerle 2018 yılında güneşten 8 milyar kilowatsa-

ate yakın elektrik üretti. Tüketimini karşıladı ve kalan miktarı sattı. 
Bugünkü rakamlarla 6 milyar lirayı aşkın hasılat yaptı. Vatandaşlar, 
önceki yıl 2.5-3 milyar kilowatsaat güneşten elektrik üretmişti. Eski 
TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, YEKDEM kapsamında 

yapılan üretimdeki artışa işaret ederek, “Yenilenebilir kaynaklardan 
üretim artışı dikkat çekici. Türkiye’nin, 2018 yılı toplam elektrik üre-
timi 300.4 milyar kilowatsaat. Bu üretim içindeki payı yüzde 20.8 
seviyesine ulaşmıştır. Bu gerçekten önemli bir artıştır” dedi.

Vatandaşların, lisanssız elektrik ürettiğini, bunun 8 milyar kilowat-
saati aştığını belirten Doğan, “Bu üretim içindeki en büyük pay 7.7 
milyar kilowatsaat ile güneş enerjisine aittir” diye konuştu.

2019 yılında YEKDEM kapsamında üretimin 70 milyar kilowatsaat 
civarında olması bekleniyor. Kaynak: Habertürk
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Temiz Enerji Üretmenin En Kolay, En Ucuz, 
En Hızlı ve En Karlı Yolu Enerji Verimliliği

Enerji talebinin üç megatrend altında artmaya devam edeceğini 
biliyoruz. Bunlardan ilki kentleşme. Kentleşme belki de yüzyılı-
mızın en büyük olayı. 2050 yılına kadar dünyadaki şehirler 2,5 

milyar daha insana ev sahipliği yapacak. Önümüzdeki 30 yıl içeri-
sinde insanlığın başından bu yana inşa ettiğimiz kadar şehir inşa 
edeceğiz. Bu her yıl yeni bir İstanbul inşa etmekle eşdeğer. 

Bunun altyapı, ulaşım ve kamu hizmetleri üzerinde yaratacağı stresi 
bir düşünün. Şehirlerin verimlilik ve en önemlisi enerji verimliliği 
sağlamanın yeni yollarını araması gerekiyor. Yaşanabilir şehirler ya-
ratmak için enerji sorununu çözmemiz gerekiyor.

Bu yüzyılın ikinci megatrendi ise dijitalleşme. İnternet filminin ilk 
bölümünü yıllar önce izledik; insanlar arası iletişimi anlatıyordu bu 

bölüm. Şimdi İnternetin ikinci bölümünü izliyoruz. Yeni bölüm in-
sanları cihazlara, insanları makinelere ve cihazları cihazlara bağla-
mak üzerine.

Önümüzdeki 5 yıl içinde 50 milyar nesne birbiriyle konuşuyor olacak. 
Yani çok daha fazla trafik, veri, depolama ve daha da önemlisi enerji 
tüketimi olacak.

Enerji denklemlerini zorlayan üçüncü megatrend ise sanayileşme. 
Endüstri sektörü halihazırda dünyanın enerjisinin %30’undan faz-
lasını tüketiyor ve bu oran önümüzdeki 35 yıl içinde %50 artacak.

Özetle, dünyamızdaki değişim her zamankinden çok daha büyük. 
Enerji talebinde bir artış olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu talep 
önümüzdeki 40 yıl içinde %50 artacak. Bu arada denklemin bir diğer 
tarafı olduğunu da unutmamalıyız. Bu hep birlikte çözüme ulaştır-
mamız gereken bir sorun. Bugün, dünya nüfusunun %30’unun, yani 
yaklaşık 2 milyar insanın güvenilir enerjiye erişimi yok. Biz enerjiye 

erişimin temel bir insan hakkı olduğunu düşünüyoruz ve bu durum 
global toplumun ilgilenmesi gereken, zorlayıcı bir durum.

Önümüzdeki 40 yıl içinde enerji tüketimi yüzde 50 artacak demiştik. 
Aynı zamanda, eğer küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak ve 
sürdürülebilir bir gelecek vaadetmek istiyorsak emisyonlarımızı yarı 
yarıya azaltmamız ve şehirlerde kirliliği katlanılabilir seviyelerde 
tutmamız gerekiyor. Bu paradoksun çözümü ise verimliliğimizi 3 kat 
artırmaktan geçiyor.

Biz EYODER üyeleri olarak enerji optimistleriyiz. Günümüzün tekno-
lojilerini kullanarak yaşadığımız bu ikileme çözüm üretmenin müm-
kün olduğunu düşünüyoruz. Bunun için sadece enerjiyi tüketme 
kültüründen yönetme kültürüne geçmemiz gerekiyor. Bu bağlamda 

enerji dünyasındaki tartışmalara baktığımızda genellikle insanla-
rın arz tarafındaki alternatifler üzerinde konuştuklarını görürüz. 
Nükleer ve karşısındaki diğer seçenekler, kaya gazı ve karşısındaki 
seçenekler, fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynakları. Ancak 
bunların yanında hızla büyüyen başka bir düşünce ekolü daha var.
Gerçek önceliğin enerji verimliliğinde olduğuna dair bir inanç. Biz 
de EYODER olarak bu ekolün temsilcileriyiz. Çünkü temiz enerji üret-
menin en kolay, en ucuz, en hızlı ve en karlı yolunun enerjiyi daha 
akıllıca kullanmak ve yönetmekten geçtiğini biliyoruz.

Uluslararası Enerji Ajansının verilerine göre hala endüstrideki enerji 
verimliliği potansiyelinin %58’ine, altyapı sektöründeki verimlilik 
potansiyelinin %79’una ve binalardaki potansiyelin %82’sine hiç 
dokunulmamış. Eğer enerji verimliliğindeki bu potansiyeli hayata 
geçirebilirsek iklim değişikliği ile daha rahat mücadele edebilir, sür-
dürülebilir bir dünya için daha ümit var olabiliriz.
Cihan Karamık  / Yönetim Kurulu Başkanı
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BEDAŞ ve ASELSAN Beylikdüzü’nden 
DEPAR’a Kalktı

BEDAŞ ve ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen, elektrik 
dağıtım şebekesinde arıza olmadan sorunu tespit eden yüzde 
100 yerli cihaz DEPAR sahaya çıktı. Biri BEDAŞ Ar-Ge Merkezi, 

4’ü Beylikdüzü’ndeki trafo merkezlerine yerleştirilen DEPAR sayesin-
de, alçak gerilim şebekelerinin enerji, sıcaklık ve güç kalite ölçümleri 
yapılıyor; elde edilen veriler uzaktan izleme ve kontrol merkezine 
iletiliyor.

Gelen verileri analiz eden izleme ve kontrol merkezi, kesinti ve arıza 
ihtimali üzerine henüz sorun yaşanmadan müdahale için ekipleri 
trafo merkezine yönlendiriyor. İlk sonuçları oldukça başarılı olan 
uygulamada ilk hedef, 100 adet DEPAR üreterek trafo merkezlerine 
yerleştirmek. DEPAR, Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ile ASELSAN mühendisleri ta-
rafından geliştirilen ve mahallelere elektrik sağlayan trafoları sürekli 
izleyerek normalin dışında bir durumda, arıza veya kesinti gerçekleş-
meden önce sistemin erken alarma geçmesini sağlayan DEPAR adlı 
cihazda ilk uygulama İstanbul Beylikdüzü’nde başladı. Prototip ola-
rak üretilen 5 DEPAR’dan 1’i test amaçlı kullanma hedefiyle BEDAŞ 
Ar-Ge Merkezi’ne, diğer 4’ü ise Beylikdüzü’ndeki trafo merkezlerine 
yerleştirildi. Yüzde 100 yerli olan DEPAR, Türkiye’de bir ilk olma özel-
liğini sahip. 

3 Bin 507 Elektriksel Parametreyi Değerlendiriyor

4 Nisan 2017’de başlayan ve yaklaşık 21 aylık bir sürede tamamla-
nan proje kapsamında, BEDAŞ ve ASELSAN mühendisleri tarafından 
tasarlanan ve üretilen DEPAR, Aralık 2018 itibarıyla kullanılmaya 
başladı. Elektrik dağıtım şebekelerindeki trafo merkezlerine yerleş-
tirilen DEPAR, toplam 3 bin 507 elektriksel parametreyi değerlen-

direrek alçak gerilim şebekelerindeki enerji, sıcaklık ve güç kalite 
ölçümlerini yapıyor. Elde edilen veriler bu cihaz üzerinden uzaktan 
izleme ve kontrol merkezine iletiliyor. Gelen verileri analiz eden izle-
me ve kontrol merkezi, kesinti ve arıza ihtimali üzerine henüz sorun 
yaşanmadan müdahale için ekipleri trafo merkezine yönlendiriyor.

Birim Alan Başına Düşen Yük Yoğunluğu En Fazla Olan Bölge

DEPAR, İstanbul Avrupa Yakası’nda 5 milyondan fazla aboneye elekt-
rik dağıtımı hizmeti veren BEDAŞ için büyük öneme sahip bir pro-
je. Türkiye’de birim alan başına düşen yük yoğunluğu en fazla olan 
elektrik dağıtım şirketi olan BEDAŞ’ın elektrik dağıtım şebekesinde 
üçüncü kişilere de ait olanlarla birlikte yaklaşık olarak 13  bin 500 
trafo bulunuyor. 

Geliştirilen cihaz ile problem olduğu düşünülen trafo merkezlerinde 
gerekli ölçümlerin yapılabilmesi mümkün olarak erken alarm duru-
muna geçilebiliyor.

Cihazlardan edinilen verilerin bir merkezde toplanıp analiz edilme-
siyle önleyici bakım, arıza giderme gibi çözüme yönelik yönlendirme 
yapılmaya başlamış durumda. Bu kapsamda projede dağıtım şirke-
tinin önceliklerine uygun olarak özgün izleme ve kontrol yazılımını 
içeren alt sistem de geliştirildi.

Projede, alçak gerilim şebekesinden alınan detaylı verilerin yorum-
lanması ile yapılabilecek iyileştirmeler raporlanmaya başladı. Proje 
kapsamında İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik hizmeti alan müş-
terilerin memnuniyetinin artması, tedarik sürekliliği, hizmet kalitesi 
ve verimliliğinin iyileştirilmesi, müşterilere ve ülke ekonomisine 
olumlu katkılar hedefleniyor.
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Bosch’tan Yarı Römorkları Elektriklendiren Adım

Bosch’un yarı römorklara entegre edilebilen elektrikli aksı sa-
yesinde yılda 9.000 litreye kadar yakıt tasarrufu sağlanırken, 
bunun neticesinde daha az CO2 salınımı ve daha sessiz çalışma 

imkanı doğacak.

Bosch, bugünün yarı römorklu kamyonları için de elektromobiliteyi 
mümkün kılan bir teknolojiye imza attı. Bosch’un, IAA 2018 Ticari 
Araç Fuarı’nda tanıttığı yarı römorklara entegre edilebilen elektrikli 
aks, bugüne kadar olduğu gibi aksların serbest bir şekilde dönmesi-
ne izin vermek yerine, yarı römorka elektrikli makine entegre etme 
fikrine dayanıyor. Bu, fren sırasında elektrik üretilebileceği ve bu 
elektriğin römorkun güç ünitelerini besleyebileceği anlamına geliyor. 

Frigorifik römorklarla yılda 10.000 Euro’ya varan tasarruflar sağ-
lanabileceği hesaplanıyor. Bosch’un öngörülerine göre, soğutma 
ünitesinin bu şekilde üretilen enerjiyle çalıştırılmasıyla yılda 9.000 
litreye kadar tasarruf sağlanabilir. Ayrıca elektrikli marş ve hızlan-
ma destek fonksiyonu da ek yakıt tasarrufuna yardımcı olabilir. 
Yakıt tasarrufu aynı zamanda CO2 emisyonlarını da azaltıcı yönde 
etki yapıyor. Elektrikli soğutma ünitesinin daha az sese yol açması 
nedeniyle, özellikle şehir içi teslimatlar komşuları rahatsız etmeden 
sabah erken veya akşam geç saatlerde yapılabilecek. 

Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Markus Heyn, “Bosch, kamyonların 
arka akslarını elektrikli ve akıllı hale getiriyor. Kamyonlara yönelik 
elektrifikasyon çözümümüz ekonomik açıdan mantıklı ve elektro-
mobilitenin bugünün kamyonlarında bile nasıl işe yarayabileceğini 
gösteriyor” dedi. 

Aksa bir güç aktarma mekanizmasının eklenmesi, römorkun bir çe-
kici olmadan otoparkta manevra yapabilmesini sağlıyor. Bu, lojistik 
şirketlerinin otoparklarında römorkları otonom şekilde park edebil-
mesine yönelik ilk adımı oluşturuyor.

Bosch, bu teknolojiyi hem yeni römorklar için hem de bir iyileştirme 
çözümü olarak sunuyor. Sadece Avrupa’da her yıl brüt araç ağırlığı 
en az 10 ton olan yaklaşık 250 bin römork trafiğe çıkıyor. Bunların 
yalnızca beşte birinde soğutma ünitesi bulunuyor. 

Elektrik Aküde Toplanıyor, Yakıt Tasarrufu Sağlanıyor

Bosch mühendisleri, elektrikli aks için binek otomobil parçalarına 
güveniyor. Örneğin; SMG180 elektrik motoru, Almanya’daki posta 
servisi StreetScooters başta olmak üzere, dünya genelinde daha 
şimdiden yüz binlerce hibrit ve elektrikli araçta yer alıyor. Elektrikli 
araçların aksine, elektrikli aksta yer alan motorlar sadece enerji geri 

kazanımı yapabilecekleri zaman devreye girerek aralıklı olarak ça-
lışıyor. Binek otomobillerde halihazırda kullanılan bu geri kazanım 
neticesinde, fren yapma sırasında enerji kaybolmayarak yüksek 
voltajlı bir aküde depolanıyor. Bu elektrik, yokuşlarda motorları bes-
leyebiliyor veya römorkun soğutma ünitesine enerji sağlayabiliyor, 
böylece yüksek miktarda yakıt tasarrufu sağlanıyor. 

Depoda Otonom Park Etme

Ayrıca elektrikli aks, otonom sürüş açısından da paha biçilemez bir 
yardımcı özelliği taşıyor. Aksa bir motor yerleştirildiğinde, römork 
depoda bağımsız bir şekilde manevra yapabiliyor. Nakliye şirketle-
rinin tesisleri veya limanlar gibi özel mülklerde, uzaktan kumandalı 
elektrikli sürüşü de kolaylaştırıyor. Bugüne kadar kamyon sürücüle-
rinin bunu kendisi yapması gerekiyordu ya da özel bir römork ma-
nevra ünitesi bu işi onlar için yapıyordu. Ancak elektrikli motor artık 
römorku, kısa mesafeler gidebilen bağımsız bir araç haline getiriyor. 
Römorka yerleştirilen ve depoda çeşitli noktalara kurulan ek sensör-
lerin yardımıyla, römorkların kendi kendilerini park etmesi mümkün 
oluyor.
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Zyxel Nebula Ürün Ailesi Genişledi

MU-MIMO Teknolojisini destekleyen Zyxel’in yeni Access Po-
int’leri; WAC6303D-S ve NWA5123 AC HD, Wi-Fi performan-
sını üçe katlıyor ve eşsiz bir ağ deneyimi sunuyor. 

Ağ teknolojileri alanında lider firmalardan biri olan Zyxel, işletme-
lere daha fazla esneklik ve güçlü ağ altyapısı desteği sağlamak için 
“Nebula Bulut Çözümleri” ürün yelpazesini genişletti. 

Yeni özellikler ve iki ürün ile seriyi büyüten Zyxel, Entegratör firma-
lar, servis sağlayıcılar ve bir çok farklı ölçekteki işletmenin ağ perfor-
mansını artırmayı hedefliyor. NebulaFlex’in yeni özelikleri ve piyasa-
ya sunulan üç modlu yeni bulut tabanlı Access Point WAC6303D-S ve 
NWA5123-AC HD kurumların veri iletişim altyapısını güçlendiriyor. 
Teknolojinin hızlı evrimi, iş hayatında veri ağlarının yapısını ve iş ih-
tiyaçlarını artırıyor. Günümüzde karmaşık ağ altyapısını yöneten BT 
yöneticilerinin beklentileri de değişiyor. 

Sektördeki tüm gelişmeleri yakından takip eden Zyxel, iş ihtiyaçları-
nı analiz etmeye ve yeni çözümler sunmaya devam ediyor.  Otel, okul 
kampüsleri veya hastaneler için ideal Otel ya da perakende zincirleri 
gibi birden çok şehir ya da lokasyonda binaları olan işletmeler,  da-
ğınık yapıdaki altyapıları kurmakta ve yönetmekte zorluklar yaşıyor. 

Teknik desteğin yavaşlığı, karmaşık ayarlar ve insan gücünün yük-
sek maliyeti gibi etkenler de işletmelerin büyüme yolculuklarında 
karşılarına çıkan en büyük engeller olarak biliniyor. Bulut Tabanlı 
Nebula Ürün Ailesi; kablosuz access point çözümleri, switch çözüm-
leri ve güvenlik çözümlerini kapsayan uçtan uca geniş ürün seçeneği 
sunuyor. Böylece kullanıcılar,  dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar 
kendi bilgi işlem ağlarını kontrol edip iş sürekliliğine katkıda bulu-

nuyorlar. Tek bir cihazla başlayan donanım tabanlı lisans seçeneği iş 
ihtiyaçlarına göre artırılabiliyor. 

Akıllı Anten Teknolojisi İle Wi-Fi Parazitleri Son Buluyor

Zyxel Kurumsal Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal’ın verdiği 
bilgiye göre WAC6303D-S kalabalık kampüs ortamları için oldukça 
ideal bir ürün. Access Point, piyasadaki diğer Wave 2 erişim nok-
talarına göre üstün kablosuz performans ve yüksek verimlilik vaat 
ediyor. 

Kullanıcıların gün geçtikçe artan mobilite ihtiyaçlarına cevap veren 
ürün, yoğun ortamlarda Wi-Fi parazitin etkilerini ortadan kaldırdığı 
kanıtlanmış akıllı anten teknolojisini de bünyesinde barındırıyor. Bi-
rinci sınıf güç amplifikatörleri ve gürültü engelleyici filtreler ile üre-
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tilen ürünün MU-MIMO (“Multi-User, Multi-Input, Multi-Output”) 
teknolojisi desteği, normal bir access point’den 3 kata kadar daha 
fazla performans sağlıyor. 

Kablosuz  access pointlerin  birden fazla cihazla aynı anda iletişim 
kurmasını ve veri alış verişi yapmasına olanak tanıyan MU-MIMO 
teknolojisi, örneğin hem telefonunuz, hem de bilgisayarınız aynı 
anda bağlantı talebi yolladığında, her iki cihaza da sıra beklemeden 
veri gönderilmesini sağlıyor.

Yeni Nesil Beamforming İle Kablosuz Ağınızı İyileştirin

Zyxel’in bir diğer yeni Access Point’i NWA5123-AC HD ise 1.6Gbps’ye 
kadar kablosuz veri hızı imkanı sunuyor. Wave 2 dual-radio, MU-
MIMO ve yeni nesil beamforming teknolojisini destekleyen ürün, 
gelişmiş gürültü engelleme, üstün donanım özelikleri ve şık tasarımı 
ile dikkat çekiyor. 

Hastaneler, okul kampüsleri ve oteller gibi yoğun ortamlarda giderek 
artan yüksek hızda mobil bağlantı taleplerini karşılayan NWA5123-
AC HD, üçlü yönetim modu avantajıyla işletmelere esneklik sunuyor. 

Tek bir access point ile iş ihtiyaçlarını karşılayabilen işletmeler, iş 
yoğunluğu artışı neticesinde satın alma maliyeti endişesi taşıma-
dan dilediği kadar NebulaFlex access point satın alarak ağını bulut 
teknolojisiyle sınırsız olarak genişletebiliyor.  Nebula bulut çözümleri 
esnek olarak sunduğu ücretsiz, yıllık ve ömür boyu lisanslama mo-
delleriyle, işletmelerin teknik uzmanlık ya da danışmanlık ücretleri 
gibi gizli maliyetlerin endişesini taşımadan bulut teknolojilerinin 
tüm avantajlarından yararlanmalarını sağlıyor.

Güçlü Uygulama Güvenliği

Zyxel’in serideki bir diğer yeni ürünü Nebula ağ geçidi NSG300, sos-
yal medya, oyun ve diğer web uygulama davranışlarını tanımlayıp 
kategoriler halinde sınıflayabildiği için kullanıcıların üretkenliğini 
artırmak ve bant genişliği ihlallerinin önüne geçmek için verimli 
olmayan uygulamaları engelliyor. 

Ayrıca kötü amaçlı yazılımları ve ağ sızmalarını engelleme özellik-
lerini de kolay bir şekilde yapılandırılmasını sağlayarak üst düzeyde 
koruma sağlıyor. Neredeyse sıfır dokunma ile uzak lokasyonlara hızlı 
ve kolay bir şekilde kurulabilen Zyxel Nebula ağ geçitleri, protokol 

ve yapılandırma ayarlarını, güvenlik yazılım imzaları ve yazılım 
güncellemelerini sahada herhangi ağ uzmanına gerek duymadan 
bulut aracılığı ile otomatik olarak yapabiliyor. Böylece kurumların iş 
verimliliği en üst noktaya çıkabiliyor.  

Zyxel Kurumsal Kanal Satış Müdürü 
Ömer Faruk Erünsal
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Enervis’ten Önemli Hatırlatma:  
Zorunlu Enerji Etüdünüzü Yaptırmak İçin Geç Kalmayın

Enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzerinde olan firmaların her dört yıl-
da bir zorunlu olarak yaptırmaları gereken enerji etüdünün ikinci 
dönemi bu yıl sona eriyor. 2019 sonuna kadar etüt yaptırmayan 

işletmelere cezai işlem uygulanacağını hatırlatan Enervis Genel Mü-
dürü Osman Kipoğlu, enerji verimliliği danışmanlık şirketi (EVD) ola-
rak yetkilendirilen Enervis’ten destek alınabileceğini söyledi.

Türkiye’de elektrik tüketiminin yüzde 40’lık kısmı, doğal gaz tüketi-
minin ise yüzde 26’sı sanayide gerçekleşiyor. Bu durum enerji itha-
latının artmasına neden olurken şirketlerin maliyetlerini de büyük 
ölçüde yükseltiyor. Oysaki yapılan araştırmalar, sanayide en az yüzde 
20, binalarda en az yüzde 35, ulaşımda ise en az yüzde 15 tasarruf 
potansiyelinin olduğunu ortaya koyuyor. 

Diğer taraftan, enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlen-
mesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletil-
mesi ve çevrenin korunması için önemli adımlar atılıyor. Bunlardan 
biri de, yıllık enerji tüketimi 5.000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üze-
rinde olan firmaların yaptırmalarının zorunlu olduğu enerji etüdü. 
27.10.2011 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında 
Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik”in, enerji verimliliğini 
artırıcı önlemler kısmı 10. Maddesi “b” bendi uyarınca; yıllık toplam 
enerji tüketimi 5.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler ile 
toplam inşaat alanı 20 bin metrekarenin üzerinde olan hizmet sek-
töründe faaliyet gösteren binalarda her dört yılda bir enerji etüdü 
yaptırılması gerekiyor.

Osman Kipoğlu: Enerji Etüdüyle Verimlilik Artarken 
Maliyetler Azalıyor

İlk olarak 2015 yılında yapılan zorunlu enerji etütleri için ikinci dö-
nemin 2019 yılında sona erdiğini hatırlatan Enervis Genel Müdürü 
Osman Kipoğlu, “Bu yılın sonuna kadar enerji etüdü yaptırmayan 
işletmelere 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca cezai işlem 
uygulanacak. İşletmelerindeki enerji verimliliği potansiyelini ortaya 
çıkartmak ve yasal yükümlülüklerini vakit kaybetmeden yerine ge-
tirmek isteyen firmalar için Enervis olarak enerji verimliliğinin her 

alanında; ölçüm, etüt, raporlama, danışmanlık ve uygulama hizmet-
leri veriyoruz. Firma yetkilileri, enerji verimliliği danışmanlık şirketi 
(EVD) olarak yetkilendirilen Enervis’ten destek alabilir” dedi. 

Sanayide ve binalarda enerji verimliliği danışmanlığı ve uygulama-
ları, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı, verimli tesis 
projelendirme ve uygulamaları (EPC) alanlarında tam kapsamlı hiz-
met verdiklerini, sanayide enerji verimliliği uygulamaları kapsamın-
da bugüne kadar 634 proje geliştirdiklerini söyleyen Osman Kipoğlu, 
“Almanya’nın dört büyük enerji şirketinden biri olan, sektöründe 85 
yılı aşkın tecrübeye sahip EWE AG’nin Alman teknolojisi, kalite an-
layışı ve know-how’uyla sanayiden kamuya, küçük işletmelerden 
organize sanayi bölgelerine kadar pek çok sektörde hizmet veriyo-
ruz. Enerji etütlerini Enervis’e yaptıran işletmeler enerji verimliliği 
alanındaki potansiyellerini ortaya çıkartırken enerji maliyetlerini 
azaltma yolunda da çok önemli bir adım atıyor” diye konuştu.

Enerji Etüdü Yaptırmayan Firmalara Uygulanan Cezai İşlemler

18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca;

•  Mevzuat hükümlerine uymayan yetkilendirilmiş üniversiteler, mes-
lek odaları ve EVD’ler için; yetki belgesi iptaline varan idari yaptı-
rımlar,

• Yetkilendirmeler, uygulamalar ve destekler konularında istenen 
bilgileri vermeyenler için; 2019 yılı itibarıyla 27.901 TL, yerinde in-
celeme imkanı tanınmaması halinde ise 139.542 TL idari para cezası,

•  Diğer konularda bilgi vermeyenler için; 2019 yılı itibarıyla 1.347 TL 
idari para cezası,

• Enerji yönetimi ile ilgili tedbirleri uygulamayan, enerji yöneticisi 
görevlendirmeyen ve enerji yönetim birimi kurmayanlar için; 2019 
yılı itibarıyla 55.808 TL idari para cezası uygulanıyor.

elektrik
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Enervis Genel Müdürü 
Osman Kipoğlu
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Çin’de Voltaj Yükseliyor

Cin, dünyada en fazla alternatif yakıtlarla çalışan hibrit, plug-in 
hibrit ve elektrikli otomobilin satıldığı ülke. 2018’de de bu du-
rum değişmedi. Jato verilerine göre, yılın dokuz ayında 811 bin 

adet alternatif yakıtla çalışan otomobil satışı gerçekleşti. Pazar 404 
bin adet aracın satıldığı 2017’e göre yüzde 100.7 büyüdü. 

2018 sonunda alternatif yakıtlarla çalışan araç satışının 1 milyon 150 
bin adet olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Ocak-eylül aylarında 
Çin’de 413 bin adet elektrikli otomobil satıldı. Aynı dönemde 202 bin 
adet hibrit, 192 bin adet ise plug-in hibrit satışı gerçekleşti. 2017 
Ocak-eylül aylarında 69 bin adet plug-in hibrit, 87 bin adet hibrit ve 
246 bin adet elektrikli otomobil satılmıştı. 

Bu arada Çin’in hibrit ve elektrikli otomobil pazarındaki yabancı 
markaların payı 4 puan artarak, yüzde 30’a yükseldi. Çinli markala-
rın pazar payı ise yüzde 70’e geriledi.

2018’de Dünyada 1.4 Milyon Satılacak

2017 sonu itibarıyla dünyada 3.2 milyon adet elektrikli otomobil bu-
lunuyor. Dünyada en fazla elektrikli otomobilin olduğu ülke ise 1.2 
milyon adetle Çin. İkinci sırada 750 bin adetle ABD var. Japonya 201 
bin adetle dünyada en fazla elektrikli otomobil olan üçüncü ülke. 

Dördüncü sırada 187 bin adetle araştırma şirketi EV-Volumes’ün 
tahminlerine göre 2018’de 1.4 milyon adet elektrikli otomobil satışı 
gerçekleşecek. 2017’de global elektrikli oto satışları 1.2 milyonla re-
kor kırmıştı. Kaynak: Sabah
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Ağrılı Çocuklar Kodlağrı Projesi Kapsamında Sunny 
Elektronik’in Fabrikasını Gezdi

Türkiye’nin 3’üncü büyük elektronik üreticisi ve ihracatçısı konu-
muna yükselen Sunny markası ile Türkiye’nin adını dünyaya du-
yuran Atmaca Elektronik, Ağrılı çocukları tesisinde ağırladı.  Ağrı 

Valiliği imzası taşıyan KODLAĞRI Projesi kapsamında elektronik alet-
lerin kodlama ve yazılımı konusunda eğitim gören çocuklar, Atmaca 
Elektronik’in Esenyurt’taki fabrikasında, TV ve elektronik aletlerin 
üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Yüzde yüz yerli üretim gücüyle Türkiye’nin adını dünyaya duyuran 
Atmaca Elektronik, Ağrı Valiliği tarafından hayata geçirilen KODLAĞ-
RI Projesi’nin bir parçası oldu. Ağrı’daki okullarında ve atölyelerde 
kodlama ve yazılım dersi öğrenen 13 çocuk, Atmaca Elektronik’in 
Esenyurt’taki fabrikasını ziyaret etti. TV ve diğer elektronik cihazların 
üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı bulan çocuklara, alanında 
uzman yetkililer tarafından üretim süreçleri ve merak ettikleri diğer 
konular hakkında bilgi verildi.

Adem Atmaca: “Çocuklara Bir Vizyon Sunmak İstiyoruz”

Sunny Elektronik markasını bünyesinde bulunduran Atmaca Şir-
ketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, Ağrı Valisi Sü-
leyman Elban’a teşekkür ederek, “Çünkü onların başlattığı bir proje 
ile şu anda Ağrı ölçeğinde 50 binden fazla çocuğa temel kodlama 
eğitimi dersi verilmiş durumda. Bu hakikaten heyecan verici” dedi.

Kendilerinin de bu projeye destek olmak adına ellerindeki mühen-
dislik ve Ar-Ge çalışmaları konusundaki imkânları sunacaklarını dile 
getiren Atmaca, “Bu proje kapsamında hakikaten gelecek vadeden 
öğrencilerin bir kısmına mümkün olduğunca elimizden gelen deste-
ği vermek için bu programı düzenledik” diye konuştu.

Adem Atmaca: “Kendini Kodlama ve Yazılıma Adamış Çocuk-
lara Tam Destek”

Atmaca, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Burada önemli olan 
bir vizyon sunmak. Ülkemizde neler yapılabildiğine dair onların 
ufuklarını açmak. Çocukların geleceğe dair planlarını daha sağlıklı 
yapmaları konusunda katkı sunmayı amaçlıyoruz. Şu anda dönem-

sel olarak 13 öğrenciye bu pratik eğitim verdik. Bu sayıyı gruplar 
halinde devam ettirerek projeye desteği sürdüreceğiz. Proje kapsa-
mında eğitim alan çocuk sayısı 50 bini aştı. Bunlar arasında kendini 
kodlama ve yazılıma adamış, bunu kendine yol olarak çizmiş çocuk-
lara destek olacağız. Bu çocukların Ağrı’da yazılım yapabilecekleri 
ve mühendis kabiliyetlerini geliştirecekleri bir ortamı onlara Ağrı’da 
sunmak istiyoruz.”

Selahattin Bilgiç:“51 Bin Ağrılı Çocuk Kodlama-Yazılım Öğrendi”

Ağrı İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve KODLAĞRI Projesi’nin yönetici-
lerinden Selahattin Bilgiç, projeye 1 Kasım 2017’de 20 bilgisayarla 
başladıklarını belirterek, bugüne kadar 51 bin öğrenciye kodlama ve 
yazılım eğitimi verdiklerini söyledi.

Bilgiç, “Şu anda 200 atölye ve 2 bin bilgisayarla projeyi sürdürüyoruz. 
Robotik kodlama malzemelerini vesaire de öğrencilere veriyoruz. Şu 
anda her sınıfta haftada 2 saat bilişim dersi veriyoruz. Hafta sonları 
da kurslarla, egzersiz çalışmalarıyla eğitimleri sürdürüyoruz.”

30 Yıldır TV Pazarında

Sunny markası altında televizyon, ses sistemleri, uygu sistemleri, 
mini ve ev tipi elektrik süpürgesi, çay makinesi, ketle,  aspiratör, 
derin dondurucu, buzdolabı, elektrikli şofben, klima gibi ürünle-
rin satış ve üretimini gerçekleştiren Atmaca Elektronik, 30 yıldır 
Türkiye’de televizyon pazarında faaliyet gösteriyor. Şirketin TV 
markası Sunny Elektronik, ekran üretiminde uzun süredir ilk üçte 
yer alıyor. Türkiye’de TV üreten üç fabrikadan biri olan şirket, bugün 
teknolojinin dev markalarına üretim yapıyor. 

elektrik
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 DS Techeetah Şampiyonadaki Liderliğini 
Güçlendiriyor

2019 ABB FIA Formula E Marakeş E-Prix yarışına, ikinci sırada 
start alan Jean-Éric Vergne’nin ilk virajdaki cesur hamlesi dam-
gasını vurdu. DS Tecteetah pilotunun bu cesur hamlesi istediği 

gibi sonuçlanmadı ve aracı spin attı. Bu talihsizlik karşısında araç 
sıralamasında sonunculuğa düşen Formula E Şampiyonu ünvanlı 
pilot, hızını kesmeden ve ses getiren  bir dönüş ile yarışı 5’inci sırada 
tamamladı.

2019 ABB FIA Formula E Şampiyonası bütün hızıyla devam edi-
yor. 2019 ABB FIA Formula E Marakeş E-Prix yarışına, Jean-Éric 
Vergne’nin cesur hamlesi damgasını vurdu. İkinci sırada start alan 
ve daha ilk virajda birinciliği hedefleyen deneyimli pilotun bu cesur 
hamlesi ona bir “spine” mal oldu. 

Bu talihsizlik karşısında sonunculuğa gerileyen Formula E Şampiyo-
nu ünvanlı pilot, hızını kesmeden yarışa devam etti ve yankılanan 
bir dönüş ile ek 2019 ABB FIA Formula E Marakeş E-Prix yarışını 5’inci 
sırada tamamladı. Takım arkadaşı André Lotterer talihsiz bir sırala-
ma turu yaşadığı için yarışa 20’inci sıradan başladı. İyi bir başlangıç 
yapan pilot sadece ilk tur sonunda 14’üncü sıraya ve yarışın yarısı 
tamamlanmadan 8’inci sıraya yükselmeyi başardı. 

Yarış boyunca yoğun bir araç geçme mücadelesi veren Jean-Éric 
Vergne ve André Lotterer yarışın son 10 dakikasına 6’ıncı ve 8’inci po-
zisyonda girdiler . Güvenlik aracının çektiği  “Nötraliszayon” süresinin 
ardından  son tura giren iki pilot, final hızlanmalarını gerçekleştir-
mek ve böylelikle 5’inci ve 6’ıncı sıraya yerleşebilmek için, ikinci kez  
Attack Modu’nu etkinleştirdi. 

Marakeş E Prix yarışında sekiz değerli puan alan André Lotterer, 
şampiyonada toplam 19 puana ulaştı ve genel klasmanda takım 
arkadaşının arkasında 4’üncü sıraya yerleşirken Jean-Éric Vergne ise 
toplam 28 puan ile şampiyonada 3’üncü sırada yer aldı. 2019 ABB 
FIA Formula E Marakeş E-Prix’sinden 18 puan alan DS Tecteetah Takı-
mı, 26 Ocak tarihinde Santiago’da gerçekleştirilecek yarış öncesinde 
en yakın rakibiyle arasında 7 puanlık bir fark açarak şampiyonadaki 
liderliğini güçlendirdi. 

DS Tecteetah Pilotu Jean-EricVergne #25 değerlendirmesinde: “Bu-
gün, kesinlikle olması gerektiği gibi bir gün değildi. Günün sonunda 
yarış pilotuyuz ve hedefimiz belli: boşluğu görmek ve değerlendir-
mek. 

Ben de boşluğu gördüğüm an değerlendirme kararı aldım. Ama o 
boşluğu dolduramayacağımı biraz geç fark ettim. Sam’a çarpıp onun 
da yarışını mahvetmemek için manevra yapınca aracım spin attı. 

Evet, bu benim hatamdı ama bugüne kadar Formula E’de yaptığım 
en büyük hata bu ise ve 5’inci sıradaysam hala mutlu olmak için bir 
neden var demektir. Günün sonunda 15 araç geçerek iyi bir yarış çı-
karttım ve zireveye 16 saniye kadar yaklaşmayı başardım. Son tur-
larda zirveye 4 saniye kadar yakındım. Buda aracımızın ve bizlerin 
mükemmel performansını gözler önüne seriyor” şeklinde konuştu

DS Tecteetah Pilotu Andre Lotterer #36 ise:  “Sıralama turları sonun-
da yarışa geriden başlamak aslında pek de isteyeceğiniz bir şey de-
ğil. Ama biz bununla eğlenmesini bildik. Ve bu eğlencenin sonunda 
6’ıncı sırada yarışı tamamlamak ise harika oldu. Sıralama turlarında 
hata yaptım ve bu nedenle yarışa geriden başlamak zorunda kaldım. 

Buna rağmen şampiyonada 5’inci sırada ve hala iddialı olmak harika. 
Şampiyonanın devamı için Güney Amerika’ya geçiyoruz ve mücade-
lemiz bütün hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Sanitiago’da ha-
rika bir yarış çıkartmış ve ilk iki sırada yer almıştık. Bu aynı zamanda 
Formula E tarihinde bir ilkti. Bakalım bunu tekrar edebilecek miyiz?” 
dedi. 

DS Tecteetah Takım Müdürü Mark Preston yapmış olduğu değerlen-
dirmede: “Bugün pilotlarımız inanılmaz bir performans sergilediler. 
Her iki pilotumuz da bugün arka sıralardan ön sıralarda kendine yer 
edinebilmek için çok mücadeleedip bunu başardılar.

Bu aynı zamanda otomobillerimizin sahip olduğu performansı da 
gözler önüne seriyor. Aslında bugün zafere ulaşamamış olmak çok 
ücüzü, ama neyseki çok kıymetli birkaç puan toplamayı başardık. 

Geçtiğimiz sezondan çok iyi biliyoruz ki; şampiyonluğa giden yolda 
her bir puanın büyük önemi var. Şampiyonada liderliğimizi sürdürü-
yoruz. En yakın rakibimizin 7 puan önündeyiz ve başarılı bir Santiago 
E-Prix yarışı için hazırız” dedi. 

DS Performance Direktörü Xavier Mestelan Pinon: “Takım olarak 
şampiyonadaki liderlerimizi pekiştirdik ve bugün DS E-TENSE FE19’u 
geliştirirken almış olduğumuz teknik kararların doğruluğunu bir an-
lamda teyit etmiş olduk. 

Gerek Jean-Éric, gerekse de André mükemmel bir iş çıkarttılar. Her 
ikisini de tebrik ediyorum. Bu önemli şampiyonanın bir parçası ve 
hala şampiyonluğun en iddialı adaylarından biriyiz. Önemli olan da 
bu” dedi.
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Schneider Electric, Kesintisiz Enerji için Kayseri 
Organize Sanayi Bölgesi’ne Tam Destek Sunuyor

Schneider Electric, 2004 yılından bu yana Türkiye’nin güçlü en-
düstri merkezlerinden Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin çö-
züm ortakları arasında yer alıyor. Şirketin yenilikçi çözümleri 

OSB’de yer alan bini aşkın üreticinin kesintisiz, güvenilir ve verimli 
enerjiye erişimine olanak tanıyor. 

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schnei-
der Electric; 1976 yılından beri hizmet veren Kayseri Organize Sanayi 
Bölgesi’nde enerjinin kesintisiz ve güvenilir kullanılabilmesi için tek-
noloji ve çözüm ortaklığı sunuyor. 1.179 adet fabrika ve 800 MVA ku-
rulu gücü ile Türkiye’nin önemli üretim ve cazibe merkezlerinden biri 
olan Kayseri OSB’nin elektrik dağıtım sistemleri Schneider Electric’in 
yenilikçi çözümleri ile güvence altına alınıyor. 

Kayseri OSB elektrik dağıtım sisteminde 370’den fazla dağıtım mer-
kezi bulunuyor. Tüm dağıtım merkezleri uluslararası tip-test, iç ark 
ve IEC yönergelerine uygun olarak ve tüm işletme koşullarında gü-
venli ve kesintisiz bir şekilde çalışıyor. 

Enerjinin üretimdeki öneminin farkında olarak kusursuz bir elektrik 
yönetimi sağlamaya odaklandıklarına değinen Kayseri OSB Elektrik 
İşletme Müdürü Nuh Sarp; “Ekibimizin en önemli görevi, tüm müşte-
rilerimize kesintisiz, kaliteli, sürdürülebilir, yönetilebilir ve izlenebilir 
enerji sağlamak. Bu nedenle aynı hedef doğrultusunda çalışabilecek 
güvenilir çözüm ortakları ile iş birliği içerisindeyiz. 

Schneider Electric ile 2004 yılından beri devam eden başarılı bir çö-
züm ortaklığımız var. Schneider Electric, OSB’lerdeki gücü, tecrübesi, 
teknik bilgisi ve geniş servis ekibi ile yanımızda. Bize mühendislik, 

sistem tasarımı, kaliteli ürün ve çözüm tedariğinden, periyodik 
servis bakım anlaşmalarına kadar her konuda tam destek veriyor. 
Schneider Electric’in OSB’lerdeki bilgi ve tecrübesine güveniyoruz, iş 
birliğimizin de bu güvenle güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz” 
dedi.

Schneider Electric OSB’lerden sorumlu satış yöneticisi Yücel Erkan 
ise; “Kayseri OSB, ülkemizin üretim, yatırım ve istihdam anlamında 
en önemli merkezlerinden biri. Yüzlerce üreticinin her gün kesintisiz 
ve güvenilir enerjiyle çalışabilmesi, bu kadar geniş bir dağıtım siste-
mini yönetebilmek için Schneider Electric Ecostruxure Power SCADA 
Operation çözümümüzle destek sunuyoruz. 

Böylece OSB ekibi, tüm elektrik, su ve güneş sistemini uzaktan izle-
yebilir, raporlayabilir ve yönetebilir durumda. Buradan elde edilen 
verimlilik ve kârlılık da OSB’nin hızlı gelişiminde önemli bir rol oynu-
yor. Schneider Electric olarak sanayinin yeni teknolojilerle gelişimi 
ve sürdürülebilirliği için çalışmayı bir misyon olarak ele alıyoruz ve 
Kayseri OSB ile imza attığımız başarılı ortaklıktan gurur duyuyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Kayseri OSB güneş enerjisine oldukça önem veriyor. Sistemde top-
lamda 51 MW GES aktif olarak üretimde. 43 adet GES trafo mer-
kezinin izlenmesi ve yönetilmesi yine SCADA kontrol merkezinden 
yapılıyor. 

Ayrıca Schneider Electric ve Kayseri OSB ekipleri tüm selektivite he-
saplarını tamamlanmış ve koruma rölelerinin koordinasyonu sağla-
mış bulunuyor.

elektrik
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Rüzgar Türbinlerinin Bakımları Drone İle Yapılıyor

Rüzgar enerji santrallerinin bulunduğu yerlerdeki hava şartların-
dan dolayı türbinlerin kanatlarında yeterli derecede ve düzenli 
olarak inspection yapılamıyor. Inspection ve sonrasında yapıl-

ması gereken bakım ve onarım çalışmalarının hiçbirinin uygulanma-
masından dolayı işletme ömürleri azalan türbinlerin enerji üretim 
verimliliği düşüyor. Türkiye ve çevresindeki rüzgar enerji santralle-
rine yönelik inspection, bakım, onarım ve retrofit hizmetleri sunan 
Ülke Enerji, drone teknolojisini kullandığı 3DX  platformu sayesinde 
rüzgar türbini kanatlarına hızlı ve güvenli denetimi otonom şekilde 
uyguluyor.

Planlamadan uygulamaya, raporlama ve iyileştirmeye kadar her 
aşamasında oldukça zahmetli geçen rüzgar türbini bakım süreçle-
rinde uygulanan geleneksel yöntemler, oluşturdukları zaman ve 
maliyet kaybına rağmen hata oranı oldukça yüksek sonuçlar veriyor. 
Yeterli ve sağlıklı verinin toplanamaması ve aynı zamanda hasarlı 
türbinlere doğru müdahalenin yapılamaması gibi nedenlerle işlevsiz 
hale gelen kanatlar, kısa süre içinde rüzgar türbinlerinin bile işlevsiz 
hale gelmesine yol açabiliyor.

Rüzgar türbini kanat bakımlarına son teknolojiyi adapte eden Ülke 
Enerji, sunduğu 3DX inspection platformu sayesinde yükseklik ve 
zorlu kış şartlarında bile rüzgar türbinlerinde eksiksiz çalışma yapa-
biliyor. Binlerce kanadın tek bir ara yüz üzerinden takip edilebildiği 
bu platform, kanatlara dair pek çok önlemin en kısa sürede ve en 
etkili şekilde alınmasını sağlarken tamir ihtiyaçlarını da optimum 
zamanda belirleyerek ekonomik şekilde onarılmasını sağlıyor.

Rüzgar Türbini Kanat Bakımı, Drone Teknolojisiyle Fark Yaratıyor

Rüzgar türbini kontrol ve denetim sistemleri, şimdiye kadar kulla-
nıcıların ihtiyaçlarına ve çeşitli senaryolara uyum sağlayabilecek, 
özelleştirilebilir özelliklere sahip değildi. Rüzgar türbini bakımına en 
verimli ve güvenilir yöntemi adapte ettiklerini belirten Ülke Enerji 
Genel Müdürü Ali Aydın, drone teknolojisinden faydalandıkları 3DX 
inspection platformunun nasıl fayda yarattığını açıklıyor.

Verimlilik: Rüzgar türbini kanat bakım sürecinde öncelikle saha 
planlaması yapılarak otonom uçuş gerçekleştiriliyor, sonrasında top-
lanan veriler kanat uzmanları tarafından incelenerek raporlanıyor ve 
bulut sisteminde saklanıyor. 

3DX inspection platformu, rüzgar türbinine yönelik kapsamlı bir 
inspection işleminin 1 saat içerisinde tamamlanmasını sağlıyor. 
Bu sayede türbin duruş süresi minimize edilerek maksimum enerji 
üretimine destek sağlanıyor. Ortalama 700 fotoğrafın elde edildiği 
sistemde bu sürede 3 kanatın inspection işlemi yapılmış oluyor.

Güvenilirlik: Rüzgar türbini kanatlarında 6 farklı açıdan %100 ta-
rama ile kör nokta bırakmayan bu yeni teknoloji, topladığı yüksek 
çözünürlüklü görsellerle en küçük hasarları bile algılıyor. Yapay zeka 
desteği ve drone teknolojisinin bir araya geldiği platformda kanat-
lardaki hasarlar ile ilgili doğru, hızlı ve otonom bir değerlendirme 
oluşturan 3DX, fark edilen kusurları da hasar öncelik durumuna göre 
sıralıyor. Böylece onarım aşamasına nereden başlanılması gerektiği 
ve hasarın derecesinin ne olduğuna dair türbin kanatları hakkında 
veri sağlayan platform, kıyaslama ve trend analizi için güvenilir bil-
gilerle dolu, aksiyon almaya uygun dataların olduğu bir veri tabanı 
oluşturuyor. Veri tabanının bulut servislerinde tutulması da verilerin 
güvenliğini ve hızlı ulaşılabilirliğini sağlıyor.

Ülke Enerji Genel Müdürü
 Ali Aydın
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Volkswagen Grubu Elektrik Tedarikçisi 
Olmaya Hazırlanıyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, enerji tedarik ede-
cek ve elektrikli arabalar için şarj hizmetleri verecek gruba bağ-
lı bir şirket kurduğunu bildirdi. Volkswagen Grubu tarafından 

yapılan açıklamada, Elli Group GmbH (İngilizce electric life/elektrik 
hayat kavramının kısaltması Elli) isimli yeni şirketin Volkswagen’in, 
sürdürülebilir hareketlilik konusunda lider bir tedarikçi olma strate-
jik hedefinin bir parçası olduğu belirtildi. 

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, enerji tedarik edecek 
ve elektrikli arabalar için şarj hizmetleri verecek gruba bağlı bir şir-
ket kurduğunu bildirdi.

Volkswagen Grubu tarafından yapılan açıklamada, Elli Group GmbH 
(İngilizce electric life/elektrik hayat kavramının kısaltması El-li) 
isimli yeni şirketin Volkswagen’in, sürdürülebilir hareketlilik konu-
sunda lider bir tedarikçi olma stratejik hedefinin bir parçası olduğu 
belirtildi.

Elli Group GmbH’nin merkezinin Almanya’nın başkenti Berlin’de 
olacağı belirtilerek, şu anda 100 çalışanı olan şirketin Volkswagen 
Grubu’nun markaları için enerji ve elektrikli otomobillerin şarjına 
yönelik ürün ve hizmetler geliştireceği ifade edildi.

Açıklamada, Volkswagen markasının e-hareketlilikten sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Ulbrich, yeni şirketin yenilenebilir 
kaynaklardan ve akıllı şarj çözümlerinden gelen enerjiyi müşteri-
lere sunacağını belirterek, “Bu şekilde, mevcut müşterilerle bağları 
kuvvetlendirecek ve tamamen yeni müşteri gruplarına erişmek için 
önemli fırsatlar sunan stratejik ve son derece heyecan verici bir iş 
alanına giriyoruz” ifadesini kullandı.

elektrik
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Volkswagen e-hareketlilikten Sorumlu 
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Hedef, Elektrik Kesintisi Yaşanmayan Türkiye

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Serhat Çeçen, 2016-2020 yıllarını kapsayan üçüncü tarife 
dönemi için elektrik dağıtım sektörü adına taahhüt edilen 20 

milyar liralık yatırımın büyük bir kısmının şimdiden tamamlandığını 
belirterek, “Amacımız, 2020 yılında elektrik kesintisinin yaşanmadı-
ğı bir Türkiye. Bunun için önümüzdeki tarife döneminde de yatırım-
larımıza arttırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı 
Serhat Çeçen, 2016-2020 yıllarını kapsayan üçüncü tarife dönemi 
için elektrik dağıtım sektörü adına taahhüt edilen 20 milyar liralık 
yatırımın büyük bir kısmının şimdiden tamamlandığını belirterek, 
“Amacımız, 2020 yılında elektrik kesintisinin yaşanmadığı bir Tür-
kiye. Bunun için önümüzdeki tarife döneminde de yatırımlarımıza 
artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ELDER’ den yapılan açıklamaya göre  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ile organize edilen “Elektrik Dağıtım Şirketleri Yıllık Değerlendirme 
Toplantısı” Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin ev sahipliğinde Gazi-
antep’te gerçekleştirildi.Toplantıda, müşteri memnuniyeti, 2018 
yılı yatırımlarının değerlendirilmesi, 2019 yılı yatırım hedefleri ve 

planları ile hizmet kalitesi, denetim ve genel aydınlatma konuları 
masaya yatırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdul-
lah Tancan’ın başkanlığındaki oturumlara birçok kamu ve özel sektör 
temsilcisi katıldı.

Tancan, toplantıda, vatandaşların kaliteli ve kesintisiz olarak elekt-
rik enerjisine erişimlerinin sağlanması için tüm kamu ve özel sektör 
paydaşlarıyla 2018’i tamamladıklarını dile getirerek, “2019 yılı içerisinde 

müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için hep birlikte 
çalışacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Çeçen ise 2016-2020 yıllarını kap-
sayan üçüncü tarife dönemi için elektrik dağıtım sektörü adına 
taahhüt edilen 20 milyar liralık yatırımın büyük bir kısmının şim-
diden tamamlandığını belirterek, “Amacımız 2020 yılında, elektrik 
kesintisinin yaşanmadığı bir Türkiye. Bunun için önümüzdeki tarife 
döneminde de yatırımlarımıza artırarak devam edeceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Pınar ise kesintisiz ve ka-
liteli hizmet hedefiyle 2019’da proje ve yatırımlara özenle devam 
edeceklerini kaydetti. İstanbul AA

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen
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Basit Yöntemlerle Enerji Tüketiminizde 
%30 Tasarruf Edin

Enerji verimliliği danışmanlık ve uygulama şirketi Enervis, kış ay-
larının gelmesiyle birlikte artan enerji tüketimine karşı alınabi-
lecek önlemleri paylaşıyor. Basit önlemlerle konut faturalarında 

yüzde 30’a varan tasarruf sağlanabileceğine dikkat çeken Enervis 
Genel Müdürü Osman Kipoğlu, enerji verimliliği ve tasarrufu için ev-
lerde ve işyerlerinde kolayca uygulanabilecek önlemlerle hem enerji 
tüketimi hem de maliyetten nasıl tasarruf edebileceğimizi açıkladı. 

Kipoğlu “Binanın toplam inşaat maliyetinin sadece yüzde 3’ünü 
oluşturan ısı yalıtımı ile yıllık yakıt tüketiminde en az yüzde 50 ta-
sarruf sağlayabiliriz” dedi. 

Enerji Verimliliği Haftası kapsamında enerji verimliliği ve tasar-
rufun önemine dikkat çeken, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı 
azaltmak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak için 
enerjiyi evde, okulda, işyerinde, trafikte kısacası her yerde verimli 
kullanmamızın önemli olduğunu vurgulayan Enervis Genel Müdürü 
Osman Kipoğlu; “Dünyamızda, en önemli enerji kaynağı olan petrol 
ve kömür gibi fosil yakıtlar hızla tükeniyor, enerji üretim ve tüketim 
süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları küresel ısınma ve ik-
lim değişikliğinin en önemli nedenleri arasında. 

Bunun yanında kullandığımız enerjinin yüzde 70‘ini yurtdışından 
döviz ödeyerek satın alıyoruz. Evimizde ve ulaşımda tükettiğimiz 
enerjinin faturası aile bütçemizin en önemli kalemlerinden birini 
oluştururken, ülkemizin bütçesinde de enerji en yüksek harcama 
kalemimiz durumunda” dedi. 

Tüketim Alışkanlıklarımızdaki Ufak Değişiklikler Bizlere 
Neler Kazandırır?

Yapılan araştırmalara göre yalıtımsız binaların, pencereleri, duvarla-
rı, merdivenleri, tavanları, eşyaları ve zemin döşemeleri bile ısı kay-

bında önemli bir yere sahip. Bu da faturaların yüksek gelmesindeki 
en önemli sebep. 

Binanın toplam inşaat maliyetinin sadece yüzde 3’ünü oluşturan ısı 
yalıtımı, yıllık yakıt tüketiminde en az yüzde 50 tasarruf sağlıyor ve 
bütçeye önemli katkıda bulunuyor. 

Isı yalıtımı, çevre dostu olmasının yanı sıra binanın ömrünü de uza-
tan bir işlem. Isı yalıtımıyla hem binanızın ömrü uzuyor hem de pa-
ranız cebinizde kalıyor. 

Büyük Yatırımlara Gerek Kalmadan Tasarruf Mümkün

Binadan kaçan ısı miktarını azaltan ısı yalıtımı, enerji tasarrufu 
için ilk ve en önemli adım olarak öne çıkıyor. Ancak yatırım gerek-
tirmeyen, basit yöntemlerle de enerji tüketimini en aza indirmek 
mümkün. Özellikle ısıtmada gün ışığından mümkün olduğunca çok 
yararlanmak gerekiyor. 

Güneşli günlerde ısınmak için ısıtıcı kullanmak yerine perdeleri 
açarak evin güneşle ısınmasını sağlamak çok basit bir yöntem gibi 
görünse de,  önemli miktarda tasarruf sağlıyor.  

Enerji tasarrufu için uygulanabilecek diğer basit yöntemlerden ba-
zıları ise şöyle:

• Kuzeye bakan pencerelerinizin perdelerini, varsa panjurlarını kışın 
kapalı tutun.

• Oda sıcaklığını 1 derece azaltarak yüzde 6 enerji tasarrufu yapmak 
mümkün. Oturma odaları için 22 °C, yatak odaları için de 20 °C olan 
ideal oda sıcaklıklarını tercih edin.

• Radyatörlerinizin önünü uzun perde ve/veya mobilyalarla kapat-
mayın.

• Evinizi havalandırmak için güneşli veya öğlene yakın zaman dilimi-
ni tercih etmeye çalışın.

• Buzdolaplarınızın arkasında hava sirkülasyonu için yeterli boşluk 
bırakın.

• Beyaz eşya veya ısıtma soğutma amaçlı cihaz alırken, ihtiyacınıza 
uygun kapasitede ve enerji verimli olanları tercih edin.

• Kapı ve pencere kenarlarındaki boşlukları yalıtım bantlarıyla kapatın. 

• Isı verimliliği yüksek çift cam kullanarak ısı kaybını yüzde 50 ora-
nında azaltabilirsiniz. 

• Gereksiz durumlarda lambaları söndürerek tasarruf edin. Özellikle 
çocuklar bu konuda daha duyarlı hale getirilebilir.

• Bir akkor lamba, kompakt floresan veya LED’li lamba ile değiştiril-
diğinde, aydınlatma maliyeti  yüzde 80’e varan oranlarda azalır.

elektrik
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Enervis Genel Müdürü 
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Schneider Electric, EcoStruxure Mimarisiyle 
IT Güç Sistemlerine Yenilikçi Çözümler Sunuyor

Schneider Electric, artan enerji ihtiyacı ve ortaya çıkan IT güç 
sistemleri problemlerine çözüm olarak EcoStruxure mimarisini 
sunuyor. Yüksek entegrasyon gücüyle müşterilerin değişen ihti-

yaçlarına çözüm sağlayan EcoStruxure sayesinde sistem yöneticileri 
artık her türlü sorundan anında haberdar oluyor ve bunlara anında 
müdahale edebiliyor. 

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schne-
ider Electric, artan enerji ihtiyacı ve ortaya çıkan IT (Bilgi Teknoloji-
leri) güç sistemleri problemlerine yenilikçi EcoStruxure mimarisiyle 
çözüm sunuyor. 

Günümüzde yaşanan teknolojik atılım beraberinde birtakım prob-
lemleri getiriyor. Bunların belki de en önemlisi temiz ve sürekli ener-
ji üretimi. Çünkü tüm bilişim cihazları elektrikle çalışıyor ve bu da 
elektriği üreten, ileten ve dağıtan enerji altyapısının stabilitesini çok 
daha ciddi bir noktaya çekiyor. 

Dolayısıyla iş sürekliliği üzerinde doğrudan etkiye sahip olan enerji 
üretimine dair altyapıya talep artıyor. 2035 yılına gelindiğinde IT 
güç tüketimi üzerindeki etkisinin, mutlak tüketim değeri dört katına 
çıkacak olan elektrikli araçların etkisinin iki katı olacağı öngörülüyor.  

Bu nedenle de IT sektörü çözüm sağlayıcılarının, IT sistemlerinden 
fazlasını sunması ve modernize güç ve enerji bileşenleri sağlamaları 
gerekiyor. Kısacası kritik güç ekipmanlarının da geliştirilmesi gereki-
yor. Böyle bir değişim kullanıcılar açısından güvenilirlik ve kullanıla-
bilirlik sunmakla birlikte, IT yoğun piyasalara satış yapan şirketlere 
yeni gelir getirici fırsatlar da sağlıyor.

Bunun yanında Edge bilişiminin gelişmesi güç ile IT arasındaki iliş-
kiyi iki önemli açıdan etkiliyor. Öncelikle kurulu ağlara giderek daha 
fazla cihaz bağlanarak daha yüksek hacimlerde IP trafiğine yol açı-
yor. Böylece ileri geri hareket eden, artan veri hacimlerini sürdüre-
bilmek için bunlara eşlik eden güç altyapısının da artması gerekiyor. 

Ayrıca bu ağların son düğümleri (Edge bilişimin gerçekleştiği yerler) 
daha yüksek bilişim kapasitesi talep ettikçe stabil bir güç altyapısına 
sahip olmak, IT sisteminin çalışma zamanını ve iş sürekliliğini sür-
dürmek için kritik hale geliyor.

Yeni Teknolojilerle Birlikte Ortaya Çıkan Sorunlara 
Esnek Çözümler

Schneider Electric, iş ortaklarına ve son kullanıcılara dijital çözümler 
geliştirmeleri ve entegre etmeleri için açık bir platform olan EcoSt-
ruxure mimarisini sunuyor. EcoStruxure açıklığa ve sadeliğe öncelik 
vererek IT çözüm sağlayıcılarının, endüstriyel siteler ve binalar bo-
yunca yeni operasyon teknolojisi (OT) piyasalarına hizmet sunan 
edge bilişim kurulumlarını desteklemesini sağlıyor. Ayrıca değişen 
müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ortaklar ve satıcılar ekosis-
teminin birlikte çalışmasını kolaylaştırıyor. 

EcoStruxure, fiziksel IT ve OT altyapısının yanı sıra, edge uygulama-
ları merkezi olmayan yerel personele daha hızlı müdahalede bulu-
nacak şekilde tasarlandı. Bu sayede daha iyi kararlar vermek için 
gerekli yetki ve fikri yerel personele vermiş oluyor. Bu da kurumsal 
karlılığı arttırıyor. 

Schneider Electric’in bu amaçla kurduğu ortaklıklardan biri Hewlett 
Packard Enterprise ile oldu. Bu ortaklıkla, bulut temelli veri merkezi 
altyapı yönetimi (DCIM) çalıştırabilen edge mikro veri merkezi çö-
zümleri sunmak amaçlanıyor. 

Bu sayede Edge çözümlerine sahip müşteriler DCIM kullanarak fi-
ziksel altyapı, uygulama yazılımları ve IT ekipmanı yöneten hizmet 
sağlayıcılardan ve satıcılardan verimli ve sorunsuz bir şekilde destek 
alabiliyorlar. 
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Enerjide Milli ve Yerli İmkanlar Arttırılmalı

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Baş-
kanı Zafer Yıldırım, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında açıkla-
malarda bulundu. Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında; enerji 

kullanımının Ankara ve Türkiye ekonomisindeki yerine dair değer-
lendirmelerde bulunan Zafer Yıldırım “Enerji tüketimi ile büyüme 
arasındaki çift yönlü ilişkiyi dikkate alırsak, son çeyrekte enerji tüke-

timindeki küçülmeler, büyüme rakamlarının olumsuz olabileceğini 
gösteriyor. 

Enerji maliyetleri döviz kurundan çok fazla etkilendiği için milli ve 
yerli imkânların artırılması oldukça önemli. Enerji maliyetinin üretici 
nezdinde azaltılması için yerli üretimin aynı zamanda çevreye zarar 
vermeyecek şekilde yenilenebilir ve nükleer kaynaklarla sağlanması 

yolunda projeler ortaya koymak gerekiyor. Tabi bir diğer önemli me-
sele ise enerjinin israf edilmeden tüketilmesi” ifadelerini kullandı. 

“Enerji Verimliliği Noktasında Duyarlı Olmalıyız”

5,445 milyon nüfusu ile Ankaralılara enerji kaynaklarını doğru 
kullanma noktasında çağrıda bulunan Başkan Zafer Yıldırım; “ Bu 

kaynağın verimli bir biçimde katma değer yaratacak şekilde kulla-
nılması ekonomimiz açısından çok mühim; bu sebeple de, bireysel 
ve kurumsal olarak gereken ve tavsiye edilen tüm tedbirleri alma-
lıyız. Enerji verimliliği konusundaki duyarlılık bir vatandaşlık görevi. 
Hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Gereksiz yere 
kullanılan enerji ile gelecekten çalmamalıyız” dedi. 
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Türkiye Genç İş Adamları Derneği 
(TÜGİAD) Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım
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Orta Doğu Pazarına Türk Plastik Sektörü Damgası

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İK-
MİB), 5-8 Ocak 2019 tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen 
ArabPlast 2019’un bu yıl dördüncü kez Türkiye milli katılım orga-

nizasyonunu gerçekleştirdi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) böl-
gesindeki plastik, petrokimya, ambalaj ve kauçuk endüstrisinin en 
büyük ticaret fuarı olan ArabPlast 2019’da 33 Türk firması, plastik ve 
mamullerinden oluşan ürünlerini tanıttı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin plastik, kauçuk, plastik-kauçuk makine-
leri ve hammaddeleri sektöründe 2 yılda bir düzenlenen ArabPlast 
Fuarı’nın 14’üncüsü 5-8 Ocak 2019 tarihleri arasında Dubai World 
Trade Center’da gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından sektör-
deki kilit oyuncu ve uzmanları bir araya getiren fuara, İKMİB milli 
katılım organizasyonu ile 10 firma, bireysel olarak 23 firma olmak 
üzere toplam 33 Türk firması katıldı. 

T.C. Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç, Dubai Ticaret Ataşeleri 
Hasan Önal ve Ahmet Canlı, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pe-
lister, İKMİB Genel İdare Kurulu Üyesi Halil Gökhan Can ve İKMİB TİM 
Delegesi Mehmet Uysal’ın yer aldığı heyet Türk katılımcı firmaları 
ziyaret etti. 

Yeni İş Birlikleri Hedefleniyor

ArabPlast 2019’un, kimyanın alt sektörlerinden plastik sektörüne 
yönelik Mena bölgesinin en büyük fuarlarından biri olduğuna dikkat 
çeken İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Arabplast Fuarı’na 
katılımımızın, Türk ihracatçılarının gerek sektörün gelişimini izleme 
ve dünyanın en önde gelen satınalmacılarıyla iş birliği fırsatı yakala-
maları, gerekse ihraç potansiyelimizin fiili ihracata dönüştürülmesi 
yönünde önemli katkıları olacağına inanıyoruz. 

Bu sene 10’u birliğimiz organizasyonuyla olmak üzere toplam 33 
firmamızla Türkiye’yi temsil ettik. 2017 yılında B.A.E’ye yaptığımız 
plastik ve mamulleri ihracatımız 47 milyon dolar iken, 2018 yılın-
da yüzde 6,80 artışla 50.4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birleşik 
Arap Emirlikleri Altyapı Geliştirme Bakanı Sayın Abdullah Al Nuaimi 
ve Dubai Başkonsolosu Sayın İlker Kılıç ile bir araya gelerek, Birleşik 
Arap Emirlikleri’ne ihracatımızı arttırmanın yolları hakkında görüş-
meler yaptık. Firmalarımızın Orta Doğu pazarında sürdürülebilir, 
yeni iş birlikleri oluşturmalarını ve ülkemiz ihracatına önemli katkı-
lar sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’den 33 Firma Katıldı

ArabPlast 2019 Fuarı’na, İKMİB’in 4’üncü kez düzenlediği milli ka-
tılım organizasyonu ile Türkiye’den Anadolu Mikronize Madencilik, 
Dupatech Makine İmalat San., Gema Elektro Plastik Ve Elektronik, 
Maskom Plastik, Moritech Robot Teknolojileri Otomasyon, Remak 
Makina Sanayi, Renk Master Plastik Ve Kimya Endüstri, Teknodak 
Plastik Kalıp Ve Makine, Uzman Kalıp Plastik Ambalaj ve Yapraksan 
Plastik olmak üzere 10 firma katıldı.

Bireysel olarak ise Akdeniz Kimya Sanayi, Ataç Teknik ve Plastik Mak., 
Detay Termoform Makinaları, Domeks Makine, Dikey Oto. Müş. Mak. 
Amb. Tek., Eryıldız Makine, Feydaş Makina ve Mühendislik, Gür-İş 
Makine, İnpak Makine, Kerem Plastik Elektrik, Korsini Saf Ambalaj, 
Lider Makine, Melos Kauçuk ve Plastik, Mert Yazılım Bilgisayar Elekt-
ronik, Mikrons Mikronize Mineral, Mikrosan Makina ve Kalıp, Niğtaş 
Mikronize Kalsit, Özgülmak Plastik Mak., Sarem Makine, Sisan Plas-
tik, Takımsan Dişli Kesici Takım Mak., TCE Makine, Tepe Kimya olmak 
üzere 23 firma katıldı.
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Schneider Electric, Innovation Talks Anatolia 
Buluşmalarıyla Anadolu’ya Yenilik Aşıladı  

Schneider Electric, Innovation Talks Anatolia etkinlikleri ile Ga-
ziantep, Mersin, Malatya ve Elazığ’da inovasyon ve yeni nesil 
teknolojileri Anadolulu sektör temsilcileriyle buluşturdu. Semi-

nerlerde yeni enerji ve otomasyon gündemi kapsamında iş yapma 

biçimlerini değiştirmenin yolları konuşuldu. Schneider Electric iş 
ortaklarının katkılarıyla düzenlenen toplantılara sektör temsilcileri 
büyük ilgi gösterdi. Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında 
uzman olan Schneider Electric, Innovation Talks Anatolia etkinlikleri 
ile değişen enerji ve otomasyon gündemini Anadolu’ya taşıdı. 

Schneider Electric’in bölgedeki iş ortakları ile birlikte düzenlediği 
etkinlik kapsamında katılımcılar, yeni teknolojilere, en yeni iş trend-
lerine ve inovasyonun sanayiyi nasıl dönüştürdüğüne tanıklık etme 
şansı yakaladılar. Schneider Electric, Innovation Talks Anatolia ile 
Kasım ve Aralık aylarında Gaziantep, Mersin, Malatya ve Elazığ’da 
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Schneider Electric, via Innovation Talks Anatolia brought together 
innovation and next-generation technologies with representatives 
of the Anatolian sector with the events held in Gaziantep, Mersin, 
Malatya and Elazığ.

Ways to change the manner of working in the context of the new en-
ergy and automation agenda were discussed in the seminars.

Sector representatives showed great interest in the meetings that were 
organized with the contributions of Schneider Electric business part-
ners. 

Schneider Electric, a worldwide expert in energy management and au-
tomation, has moved the changing energy and automation agenda to 
Anatolia through Innovation Talks Anatolia activities. Within the scope 
of the event, which were organized by Schneider Electric together with 

Schneider Electric Instilled Innovation to Anatolia with Innovation 
Talks Anatolia Meetings 
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sektör mensuplarıyla bir araya geldi. Toplamda 600’e yakın katı-
lımcının yer aldığı etkinlikler Schneider Electric ve bölge partnerleri 
Anel Elektronik, Er Elektrik, Doğanateş Elektrik ve Elzem Elektrik iş 
birliğiyle düzenlendi. 

Etkinlikler iki gün sürdü ve sektörün ileri gelen, deneyimli isimleri 
Innovation Talks Anatolia seminerlerinde konuşmacı olarak yer aldı. 
Oldukça yoğun bir çalışma ardından etkinlikler, canlı müzik eşliğinde 
akşam yemeği ile son buldu.

EcoStruxure’a Anadolu’dan Yoğun İlgi

Sektör temsilcilerinin büyük beğenisini toplayan buluşmalarda 
EcoStruxure, sağladığı çözümlerle öne çıkan teknoloji oldu. IoT özel-
likli, açık ve entegre çalışmaya uygun mimari platformu: EcoStru-
xure, güvenlik, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik noktasında 
gelişmiş değerler sunuyor. 

Aynı zamanda Her Seviyede İnovasyon sunmak için IoT, mobilite, bu-
lut bilişim, analitikler ve siber güvenlik alanlarındaki gelişmelerden 
faydalanıyor. EcoStruxure, sayıları 20.000’i geçen sistem entegratö-
rünün desteğiyle 1,5 milyondan fazla cihaz arasında bağlantı kura-
cak şekilde 480.000’den fazla kurulumda uygulandı.  

business partners in the region, participants had the chance to witness 
new technologies, newest business trends and how innovation trans-
formed industry.

In November and December, Schneider Electric met with industry 
members in Gaziantep, Mersin, Malatya and Elazığ with Innovation 
Talks Anatolia. A total of around 600 participants took part in the 
events that were organized in collaboration with Schneider Electric 
and its regional partners Anel Elektronik, Er Elektrik, Doğanateş Elek-
trik and Elzem Elektrik. The events lasted two days and the leading and 
experienced names of the sector took part as speakers in the seminars 
of Innovation Talks Anatolia. After a very busy work, the events ended 
with dinner accompanied with live music. 

Intense interest in EcoStruxure from Anatolia 

EcoStruxure  became the highlight of the technology with its solutions 
in the meetings that received with much acclaim of the sector repre-
santatives.

The IoT-enabled, open and integrated working architecture platform: 
EcoStruxure offers enhanced values for safety, reliability, efficiency, 
and sustainability. At the same time, IoT benefits from improvements 
in mobility, cloud computing, analytics and cyber security to deliver in-
novation at all levels. EcoStruxure has been implemented in more than 
480,000 installations with the support of more than 20,000 system 
integrators, establishing connection between more than 1.5 million 
devices.
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Panasonic’ten Hayata Değer Katan  Enerji Verimliliği 
Projesi, 7 Yılda 620 Bin Öğrenci

Energy Efficiency Project That Adds Value To Life From Panasonic,
620.000 Students In 7 Years
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Toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin artırılmasına 
yönelik olarak 1981 yılından bu yana her yıl Ocak ayının ikinci 
haftası Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanıyor. Bu konudaki 

en duyarlı markalar arasında ise sektörünün güçlü şirketi Panasonic 
Eco Solutions Türkiye geliyor. 

Panasonic Eco Solutions Türkiye, 2012 yılından bu yana sürdürdüğü 
‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği’ projesi kap-
samında oluşturulan VİKO by Panasonic Çocuk Tiyatrosu ekibi ile 
ilkokul çağındaki öğrencilere enerji verimliliği, doğal kaynakların 
korunması, geri dönüşüm ve elektrikli ev kazalarına karşı korunma 
konularında bilinç kazandırmak üzere ücretsiz oyunlar sergiliyor. 

Hedef, 1 Milyon Öğrenciye Ulaşmak

Her geçen gün tükenen doğal kaynaklar ve kirlenen çevre, dünya-
mızın ve insanlığın geleceğini tehlikeye atıyor. Enerji için ödenen 
bedeller ise her geçen gün artıyor. Bu bağlamda geleceğimizin te-
minatı olan çocuklarımızın enerji kullanımı ve tüketimi konusunda 
bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. 

The second week of January is celebrated as Energy Saving Week to 
raise awareness energy culture and efficiency consciousness in so-
ciety since 1981. As the strong company in the sector, Panasonic Eco 
Solutions Turkey is one of the most sensitive brands in this regard. 
Panasonic Eco Solutions Turkey has presented free plays with VIKO 

by Panasonic Children’s Theatre team created within the scope of ‘En-
ergy Efficiency at Schools for a Bright Feature’ project in order to raise 
awareness of the primary education students about energy efficiency, 
conservation of natural resources, recycling and protection against the 
electrical hazards at home since 2012. 

The Goal Is To Reach 1 Million Students

Natural resources wasting day by day and environmental pollution 
puts our world and the future of humankind at risk. Costs of energy 
are increasing day by day. In this regard, it is very important to raise 
awareness about energy usage and consumption in our children. VIKO 
by Panasonic Children’s Theatre created by Panasonic Eco Solutions 
Turkey, known with its model projects on corporate social responsibil-

www.sektorumdergisi.com        Şubat  February  2019



haber elektrik
electric

95www.sektorumdergisi.comŞubat  February  2019

Kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki örnek projeleri ile tanınan 
Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin oluşturduğu VİKO by Panasonic 
Çocuk Tiyatrosu, teması enerji verimliliği olan ‘Aydınlık Bir Gelecek’ 
isimli oyununu sergileyerek çocukları bu konuda bilinçlendiriyor. Pa-
nasonic Eco Solutions Türkiye, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
birlikte yürütülen ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimli-
liği’ projesinde yaklaşık 7 yılda 620 bin ilkokul öğrencisine ulaşarak 
bir rekora imza attı. Büyük hedef ise 1 milyon öğrenciye ulaşmak. 

“Doğal Kaynakların Bilinçli Tüketimi Konularında Daha 
Sorumlu Yaklaşımlar Sergilemeliyiz”

Enerji verimliliğinin önemine vurgu yapan Kurumsal Marka Yönetim 
Genel Müdürü Aysel Özaltınok “İçinde bulunduğumuz dönemde, 
gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin 
ortak sorumluluğu. Hepinizin bildiği gibi doğal kaynaklarımız tüke-
niyor, küresel ısınma giderek daha büyük bir tehdit haline geliyor, 
çevre kirleniyor. 

Ülke olarak enerjinin büyük bir bölümünü ithal ettiğimizi de özel-
likle belirtmek istiyorum. Ve tüm bu nedenlerle toplumun tüm ke-
simleri olarak enerji verimliliği ve doğal kaynakların bilinçli tüketimi 
konularında daha sorumlu yaklaşımlar sergilemeliyiz.” şeklindeki 
sözleri ile projeye verdikleri önemi ifade ediyor. 

Gereksizse Kapat, Geleceği Aydınlat

Panasonic Eco Solutions Türkiye bu proje kapsamında ayrıca, öğret-
menlerin de projeye katılım ve desteğini sağlamak amacıyla ‘Okul 
Enerji Yöneticisi’ eğitimi gerçekleştiriyor. Enerji verimliliği konu-
sundaki sorumluluğun, kalıcı bir bilinç haline gelmesi için her yıl 
okullarda uygulanan proje, önümüzdeki süreçte de İstanbul’daki ilk 
ve ortaokulların enerji tüketiminde anlamlı bir azalma gerçekleşme-
sine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Okullarda gerçekleştirilen proje 
uygulamalarının pekişmesi için farkındalık afişleri ve tüm elektrik 
anahtarlarına ‘Gereksizse Kapat, Geleceği Aydınlat’ uyarı yazısı ası-
lıyor. Öğrencilerin projeye etkin katılımlarını sağlamak amacı ile 
oluşturulan Enerji Verimliliği Kulüpleri’nde görev alan öğrenciler, 
öğretmenleri ile birlikte enerji verimliliği konularında birçok çalışma 
gerçekleştiriyor. Her öğretim yılı sonunda ise projeye katılan okullar 
arasında düzenlenen yarışma ile projedeki örnek okullar ödüllendi-
rilirken, diğer okulların da özendirilmesi sağlanıyor. 

ity, raises awareness on children by presenting its energy efficiency 
themed play named ‘A Bright Future’. Panasonic Eco Solutions Turkey 
broke a record in ‘Energy Efficiency at Schools for a Bright Future’ pro-
ject conducted with Istanbul Provincial Directorate of National Educa-
tion by reaching 620,000 primary education students in about 7 years. 
The big goal is to reach 1 million students. 

We Should Show More Responsible Approaches On Consumption 
Of Natural Resources

Aysel Özaltınok, General Manager of Corporate Brand Management, 
who emphasized on the importance of energy efficiency stated how 
they paid attention on the project by saying “Leaving a more livable 
world to future generations is our common responsibility.  As you all 
know, our natural resources are wasting, global warming is becoming 
a bigger threat day by day, our environment is becoming polluted. I 
want to point that our country imports the large part of the energy. 
And all for these reasons, we, all parts of the society, should show more 
responsible approaches on energy efficiency and conscious consump-
tion of natural resources”. 

 Turn Off If Unnecessary, Brighten the Future

Within the scope of this project, Panasonic Eco Solutions Turkey also 
executes a ‘School Energy Manager’ training in order to make teachers 
participate and support the project. The project, which is conducted 
every year at schools to turn the responsibility on energy efficiency into 
a permanent awareness, aims to contribute the significant increase in 
energy consumption of primary and secondary schools in İstanbul 
in the long view. Awareness banners and ‘Turn Off If Unnecessary, 
Brighten the Future’ warning sign are hanged on all switches in order 
to support project implementations carried out at schools. Students, 
who participated in Energy Efficiency Clubs created to provide active 
participation of students, perform several studies with their teachers 
on energy efficiency. At the end of every school years, model schools 
are rewarded and other schools are encouraged with a competition ar-
ranged among the schools participating the project.  
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Prysmian Kablo’ya, “Sektör Liderleri” Ödülü

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 45’inci-
si düzenlenen “Ekonomiye Değer Katanlar-2018 Ödül Töreni” 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile 

gerçekleştirildi. 25 Aralık Salı günü gerçekleştirilen ödül töreninde, 
Prysmian Kablo “Sektör Liderleri” kategorisinde birincilik ödülünün 
sahibi oldu.

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında li-
deri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Prysmian Kablo, Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından gerçekleştirilen, ‘Ekonomi-
ye Değer Katanlar-2018 Ödül Töreni’nde “Kurumlar Vergisi” kategori-
sinde dokuzuncu sırada yer alırken, “Sektör Liderleri” başlığı altında, 
“Elektrik-Elektronik” kategorisinde birincilik ödülünü aldı. 

“Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonu ile çalışmalarına devam 
eden Prysmian Kablo, Bursa’nın büyümesine katkı sağlayan “Ekono-
minin Kahramanları” arasında öne çıktı. Prysmian Kablo’nun ödül-
lerini, firmanın CEO’su Erkan Aydoğdu ve Yönetim Kurulu Başkanı & 
Fabrika Direktörü Halil Kongur aldılar. 

Türk Ekonomisine Değer Katmak

Prysmian Kablo, aldığı ödülle Bursa’nın en başarılı şirketleri arasında 
olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye’yi gelecek he-
deflerine taşıyacak en önemli kaynağın üretim yeteneği olduğunu 
vurgulayan Prysmian Kablo CEO’su Erkan Aydoğdu, “Türkiye’yi Yarın-

lara Bağlıyoruz’ misyonumuz doğrultusunda her gün daha sağlam 
adımlarla ilerliyoruz. 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bize verilen bu ödüller, bi-
zim için çok değerli. Büyük bir özveri ile çalışan, son derece dene-
yimli bir ekibe sahip olmanın avantajlarını aldığımız ödüllerle bir kez 
daha görüyoruz” dedi.

Törende; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, İhracat, Vergi Özel Ödülleri 
ve Sektör Liderleri kategorilerinde 59 ödül sahiplerini buldu. Bursa 
iş dünyasının gurur gecesinde ödüller, BTSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur’un yanı sıra Bakan 
Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri 
Hakan Çavuşoğlu ve Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın tarafından 
takdim edildi.
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Kartal Belediyesi ve ELDAY’dan Önemli İşbirliği

ELDAY ve Kartal Belediyesi e-atıkların geri dönüşüm zincirine ka-
zandırılmasını teşvik etmek ve bu konudaki farkındalığı artırmak 
için yeni bir kampanya başlatıyor. “Getirin birlikte değerlendire-

lim, otizmli çocuklara destek olalım”  kampanyasıyla 15 Mart’a kadar 
elektronik atık toplayan herkese 1 adet sinema bileti hediye edecek, 
bu atıklardan elde edilen gelir ise otizmli çocuklar için harcanacak.

Bugüne kadar tüm Türkiye’de 15 bin tondan fazla atık elektrikli ve 
elektronik eşyayı (AEEE) geri dönüşümle ülke ekonomisine kazan-
dıran ELDAY ve İstanbul’un öncü belediyelerden Kartal Belediyesi 
yaptıkları işbirliğiyle e-atık toplama kampanyası başlatıyor. 

Elektronik atıklar konusunda farkındalığı artırmak ve hem çev-
reye zarar veren hem de ülke ekonomisi için kayıp anlamı taşıyan 
e-atıkların geri dönüşüm zincirine kazandırılmasını teşvik için ger-
çekleştirilen kampanya, “Getirin birlikte değerlendirelim, otizmli 
çocuklara destek olalım” adını taşıyor. 

Kampanya çerçevesinde 15 Mart’a kadar elektronik atık toplayan 
herkese İST Marina Alışveriş Merkezi’nde geçerli olmak üzere 1 adet 
sinema bileti hediye edilecek. ELDAY ve Kartal Belediyesi’nin işbirliği 

ile başlatılan kampanyadan elde edilen gelir ise Kartal’da yasayan 
otizmli çocuklara destek için harcanacak.

Elde Edilen Gelir Otizmli Çocuklar İçin Harcanacak

ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç, kampanyaya ilişkin şunları 
söyledi: “Elektronik atıkların geri dönüşümü konusunda hala yeterli 

farkındalığa sahip değiliz. Bu çerçevede Kartal Belediyesi ile birlikte 
yürüttüğümüz bu kampanya hem e-atıkların geri dönüşümü hem 
de otizmli çocuklarımıza destek anlamında  çok kıymetli. 

Ülkemizde yıllık ortalama 500 bin e-atık üretiliyor. Bu e-atıklar uy-
gun şekilde geri dönüştürülmediğinde içeriklerinde bulunan cıva, 
kurşun, krom, CFC gazı gibi zararlı maddeler çevreye büyük zarar 
veriyor. Oysa e-atıklar uygun şekilde geri dönüştürülürse dünyamız 
için iyi bir şey yapmış oluyoruz. 

Ayrıca televizyon, bilgisayar, çamaşır makinesi, kablolar gibi 
e-atıkların plastik, metal gibi kısımları fiziksel yollarla ayrılarak ikin-
cil ham madde olarak kullanılabiliyor. Bu da ekonomimiz için büyük 
bir kazanç.”
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Türkiye İMSAD Aralık 2018 Sektör Raporu Açıklandı

İç pazarda daralma yaşanırken ihracat ivme kazandı  Son bir yıllık 
ihracat 20 milyar doları aştı. Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve eko-
nomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu 

açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Aralık 2018 Sektör Raporu’nda; iç pazarda 
daralma yaşanırken ihracatın ivme kazandığı vurgulandı. 

İnşaat sektörüne yönelik yeni desteklerin gerektiğine dikkat çekilen 
raporda, inşaat malzemeleri ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 27,3 arttığı ve böylece Ekim 2017-Ekim 2018 aralığında yıllık 
ihracatın 20 milyar dolar seviyesini aştığı belirtildi. 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin, 
sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı ‘Aralık 2018 Sektör 
Raporu’nda şu tespitler yer aldı; inşaat sektöründe büyüme 2018 
yılının üçüncü çeyrek döneminde tersine döndü ve sektör yüzde 5,3 
küçüldü. 

Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde büyümeler yüzde 6,7 ve 1,0 olarak revize 
edildi. Böylece yılın ilk 9 ayında inşaat sektörü yüzde 0,8 büyüdü. 
2017 yılı ilk 9 ayında ise inşaat sektörü yüzde 9,7 büyümüştü. Yılın 
son çeyreğinde de küçülmenin devam ettiği ve inşaat sektörünün 
2018 yılını küçülme ile kapattığı tahmin ediliyor. 

İnşaat Sektörü Genel Büyüme Performansından Negatif Ayrıştı 

Yılın üçüncü çeyreğinde inşaat sektörünün büyüme performansı 
ekonominin genel büyüme performansından negatif ayrıştı. Ekono-
mide sınırlı bir büyüme yaşanmış olmasına karşın diğer sektörlerden 
farklı olarak inşaat sektöründe önemli bir küçülme yaşandı. 

Bu ayrışma inşaat sektöründe yaşanan iç sorunlardan kaynaklandı. 
Türkiye ekonomisi 2018 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü. 
Gayrimenkul sektöründe büyüme 2018 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 
2,3 oldu. Ekonomi ve gayrimenkul sektöründeki büyümelere karşın 
inşaat sektörü üçüncü çeyrekte yüzde 5,3 küçüldü. Söz konusu ayrış-
manın dördüncü çeyrekte de sürdüğü tahmin ediliyor.  

Mevcut İnşaat İşleri 50,8 Puan Seviyesine Geriledi    

İnşaat sektöründe mevcut işler seviyesi Aralık ayında 50,8 puana 
inerek, TÜİK İnşaat Sanayi Güven Endeksi’nin başlangıcı olarak ka-
bul edilen 2010 yılı seviyesine göre yarı yarıya geriledi. Aralık ayında 
mevcut işlerin tamamlanmadığı ve yeni işlere başlanmadığı için 
mevcut işler seviyesinin giderek daraldığı görüldü. Mevcut inşaat 
işleri seviyesini ölçen endeks Aralık ayında 4,8 puan daha düşerek 
2010 yılından bu yana en düşük seviyesine indi. 
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İnşaat işlerinin gerilemesinde iki önemli neden bulunuyor. İlki talep 
tarafındaki küçülme iken, diğer önemli neden ise finansman mali-
yetlerinin geldiği seviyeler ile finansman olanaklarının kesilmesi 
oldu. Mevcut inşaat işlerinde toparlanma için bu iki koşulda iyileşme 
sağlanması bekleniyor. 

İnşaat Faaliyetlerini Sınırlayan Finansman Sıkıntıları Sürüyor     

İnşaat sektörü birkaç yönden mali sıkışıklık yaşıyor. Öncelikle talep-
teki ve satışlardaki gerileme ile birlikte nakit akışlarında önemli bir 
daralma bulunuyor. İkinci olarak mevcut banka kredi borçlarının geri 
ödenmesinde artan döviz kurları ve faizler nedeniyle sıkışıklıklar ya-
şanıyor. 

Üçüncü olarak yeni banka kredilerinin kullanım olanağının hemen 
hemen kalmadığı görülüyor. Son olarak da artan inşaat maliyetleri 
nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacı yükseliyor. Bu mali sıkışıklıklar 
çözülmeden inşaat sektöründe kalıcı bir iyileşme yaşanması da ge-
cikiyor. 

TÜİK İnşaat Sektörü Güven Endeksi’nde müteahhitlerin finansman 
sorunları Aralık ayında da artışını sürdürdü. Finansman alanında 
yaşanan mali sıkıntılar, inşaat sektöründe genele yayılma ve inşaat 
malzemeleri sanayisine bulaşma riski de taşıyor. Satışların ve işlerin 
en durgun olduğu kış aylarında inşaat sektörü ve inşaat malzemesi 
sanayisini zorlu bir dönem bekliyor.        

İnşaat Malzemesi Sanayi Üretimi Ekim Ayında Yüzde 13,5 Geriledi

2018 yılı Ekim ayında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretimi 
2017 yılı Ekim ayına göre yüzde 13,5 azaldı. Ağustos ve Eylül ayın-

dan sonra Ekim ayında da üretimde düşüş yaşandı. Üretimdeki bu 
gerilemede iç talepteki daralma etkili oldu. 

Yaz ayları sonrası geleneksel olarak yüksek üretim yapılan Ekim 
ayında yaşanan gerileme endişe verici olarak değerlendirildi. Ekim 
ayında iç talebin hızla küçülmesi ve alınan siparişlerdeki düşüş, 
önümüzdeki aylarda da üretimin zayıf kalacağı endişesi yaratıyor. 
İç talepteki küçülmeye karşın ihracat, üretim artışını desteklemeye 
devam ediyor. 2018 yılı Ekim ayında 23 alt sektörden 5’inde üretim 
geçen yılın Ekim ayına göre artarken, 18 alt sektörde üretim aynı dö-
neme göre geriledi. 

Yıllık İhracat 20,32 Milyar Dolara Yükseldi

İnşaat malzemesi sektöründe, iç pazarda daralma yaşanırken ihracat 
ivme kazandı. İnşaat malzemesi ihracatı Ekim ayında önemli bir sıç-
rama gösterdi ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,3 artarak 1,99 
milyar dolar oldu. 

Böylece 2018 yılının en yüksek aylık ihracatı Ekim ayında gerçekleşti. 
2018 yılının ilk 10 ayında ise ihracat yüzde 21,2 artarak 17 milyar 
dolara ulaştı. Yıllık ihracat ise 20 milyar dolar seviyesini aştı ve Ekim 
ayında 20,32 milyar dolar oldu. 

Pazarlardaki iyileşmelerin ihracat üzerindeki olumlu etkisi tüm yıl 
genelinde sürmeye devam ediyor. Yakın ve komşu pazarlarda göre-
celi iyileşme ile AB pazarı ihracat artışına katkı veriyor. Ayrıca döviz 
kurlarındaki artışın da ihracatı desteklediği görülüyor. 

İnşaat Sektöründe Kalıcı İyileştirmeler Bekleniyor 

İnşaat sektörü 2019 yılına biriken yapısal sorunları ile giriyor. Bu çer-
çevede inşaat ve konut sektörlerinde talep ve finansman tarafında 
süreli ve geçici destekler yerine, kalıcı bir dengenin kurulması için 
yeni politikalara ihtiyaç duyuluyor. 

Nitekim TÜİK İnşaat Sektörü Güven Endeksi verileri, sektördeki za-
yıflamanın devam ettiğini ortaya koyuyor. Mevcut destekler sadece 
konut sektörüne yönelik talebi geçici olarak artıran önlemlerden 
oluşuyor. 

Ayrıca konut kredilerine dayalı olarak bankaların varlığa dayalı men-
kul kıymet ihracı gerçekleştiriliyor. Ancak esas sorunun inşaat firma-
larının borç yükünde ve bozulan mali yapılarından kaynaklandığı 
görülüyor. İnşaat sektöründe geri dönmeyen krediler ile ilgili olarak 
bir yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyuluyor. İnşaat sektörü, mev-
cut koşullar ve mali yapıları ile faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor.

Şimdiye kadar alınan önlemlerin de doğrudan inşaat sektöründeki 
firmaların mali yapılarını iyileştirmeye yönelik olmadığı görülüyor. 
Varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarının bankaları rahatlatan bir 
uygulama olduğu değerlendiriliyor. 

Esas ihtiyacın inşaat firmalarına taze finansman girişi sağlanması 
olduğu düşünülüyor. Bu çerçevede, inşaat firmalarının konut satışla-
rından elde ettikleri kıymetli evraka dayalı olarak çıkartabilecekleri 
varlığa dayalı menkul kıymetler uygulamasının daha yararlı olaca-
ğına inanılıyor. 

İpotek finansman kurumu gibi görev yapacak Kalkınma Bankası’nın 
bu ihraçları satın alması veya satışlara tam garanti vermesi yöntem-
lerinin de kullanılması gerektiği savunuluyor. 
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Ekonomi Bakanlığı Hannover Messe’ye Yerli ve Milli 
Üretimle Katılan Türk Markalarını Destekleyecek 

Dünyanın en büyük sanayi fuarı Hannover Messe, 2019 yılı ana 
temasını “Entegre Endüstri-Endüstriyel Zeka” olarak belirledi. 
200’ü aşkın Türk markasının da katılacağı fuar öncesi Ekonomi 

Bakanlığı’ndan önemli bir duyuru yapıldı. Bakanlık, yerli ve milli 
üretim yapan ve fuara katılacak olan firmalara, metrekare bazında 
1.264 TL’lik destek sunacak.  Bakanlık, bu girişimi ile ihracatın arttı-
rılmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Hannover Messe 2019, 1 -5 Nisan 
tarihleri arasında Hannover’de yapılacak. 

Dünyanın önde gelen sanayi kuruluşlarının Almanya’da buluştuğu 
“Hannover Messe” fuarı, “Entegre Endüstri – Endüstriyel Zeka” ana 
temasıyla kapılarını açmaya hazırlanıyor. Her yıl endüstriyel tekno-
lojide bir sonraki adımın ne olacağına odaklanan fuar, 2019 yılında 
IAMD–Entegre Otomasyon, Hareket ve Kuvvet, Dijital Fabrika, Ener-
ji, Endüstriyel Tedarik, ComVac, Araştırma & Teknoloji bölümlerinden 
oluşacak. Endüstriyel teknolojilerin entegrasyonu, dijitalleşmesi, 

birbiriyle bağlantısı ve dünyadaki üretim endüstrileri için fuarda 
önemli bir alan ayrıldı. 

Ekonomi Bakanlığı Fuara Katılan Türk Markalara Teşvik 
Vereceğini Duyurdu

Dünyanın önde gelen sanayi kuruluşlarının Almanya’da buluştuğu 
“Hannover Messe” fuarına Türkiye’den yerli ve milli markalarıyla katı-
lacak olan firmalara Ekonomi Bakanlığı’nın teşvik vereceği duyuruldu. 

Fuara katılacak olan Türk markalara bakanlığın metrekare bazında ve-
receği teşvikin bedeli ise 1.264 TL olarak belirlendi. 

Endüstri alanında ürün ve çözümler sunan fuara, 2018 yılında 200’ü 
Türk olmak üzere 5000’i aşkın firma katılmıştı. 75 ülkeden 210 bin 
sektör profesyoneli ise yeni işbirlikleri yakalama amacıyla fuarı zi-
yaret edilmişti. 
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Türkiye Sanayisinin İhtiyaç Duyduğu Teknoloji Bu Fuarda 

Türkiye sanayisinde en çok tartışılan konuları arasında yer alan En-
düstri 4.0’ın üretim alanında geleceğini şekillendiren yeni nesil tek-
nolojiler Hannover Messe 2019’da sahne alacak. Türkiye sanayisinde 
teknolojiye yatırım yapmayı hedefleyen 200’ün üzerinde önemli şir-
ketin de katılacağı fuar, yapay zeka ve makine eğitiminin; enerji ve-

rimliliği ve kullanımı ile otonom üretim süreçleri dahil olmak üzere, 
üretim ve enerji sektörlerinde artan önemine vurgu yapacak.  Fuarda 
ayrıca ara yüz, protokol ve güvenlik açısından yaşanan zorluklar ele 
alınacak. Yapay zeka ve endüstri sektörlerinin düşünce liderleri, Han-
nover Messe’de bir araya gelerek geleceğin çözümlerini geliştirecek. 

“Entegre Otomasyon ve Hareketli Sürücü Sistemleri” (IAMD) için, 
“Hannover Messe” bünyesinde 14 sergi salonu ayrıldı. Fabrika ve 
proses otomasyon sistemleri, endüstriyel BT, robotik, akıllı sürücü 
sistemleri, akıllı hidrolik ve pnömatik sistemleri başta olmak üzere 
geleceğin fabrikaları için tam kapsamlı ürün ve çözümler bu özel 
alanın içeriğini oluşturacak. 

Akıllı Makinelere Akıllı Enerji Sistemleri

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.  Katılım 
üretim, iletim, depolama, akıllı dağıtımı, dijital enerji yönetimi ve 
mobilite çözümlerini kapsayan “Entegre Enerji”, elektrik enerjisi ve 
termal enerjinin makineler arası entegrasyonuna odaklanacak. 

5 Günde 90’I Aşkın Konferans ve Forum Düzenlenecek

Bütün bir yıl boyunca firmaların ve ziyaretçilerin büyük bir merakla 
beklediği Hannover Messe, konferans ve forum programı ise bütün 

ihtiyaçlara cevap verecek biçimde hazırlandı. Fuar programında 
90’dan fazla konferans ve forum yer alıyor.

“Hidrojen ve Yakıt Hücreleri Avrupa”, “Dijital Enerji”, “Entegre Enerji 
Plazası”, “Hayat Enerjiye İhtiyaç Duyar” ve “Elektrikli Taşıt Altyapısı” 
fuarın en dikkat çeken ve merakla beklenen konferans başlıkları ola-
rak ön plana çıkıyor.

Hidrojen, Dijital Enerji, Entegre Enerji Tartışılacak!

Avrupa kıtasında türünün lider etkinliği konumundaki “Hidrojen ve 
Yakıt Hücreleri Avrupa” özel gösteriminde gündem yenilenebilir kay-
naklardan türetilen enerji için bir depolama ortamı olarak hidrojen 
olacak. 

Enerji verimliliğini arttırırken maliyetini düşüren yapay zeka tekno-
lojileri “Dijital Enerji” özel bölümünde ele alınacak. Bu alanda enerji 
altyapısının sayısallaştırılması, özellikle de enerji akışlarının dijital 
kontrolü ve takibine odaklanılacak. 

Ziyaretçilere merkezi bir bilgi kaynağı sunabilmek amacıyla hayata 
geçirilen “Entegre Enerji Plazası” ve “Hayat Enerjiye İhtiyaç Duyar” 
forumlarında endüstriden, bilimden ve siyasetten uzmanlar bir ara-
ya gelerek yarının enerji sistemlerini ve dijital fabrikalarda güvenilir 
enerji çözümlerine olay ihtiyacı tartışacaklar. 

“Elektrikli Taşıt Altyapısı” sergisinde, şarj teknolojisine, otonom sü-
rüşe, yeni faturalama sistemlerine ve alternatif mobilite ve taşıma 
çözümlerine odaklanılacak. 

Bu sergiye eşlik edecek forumda önde gelen uzmanlar yarının mobi-
lite sistemlerinin ön şartlarını ele alacak. 
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Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Yıllık Değerlendirme 
Toplantısı Gerçekleştirildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ELDER’in organize ettiği, 
Toroslar EDAŞ’ın ev sahipliğini yaptığı “Elektrik Dağıtım Şirket-
leri Yıllık Değerlendirme Toplantısı” Gaziantep’te gerçekleştirildi. 

Toplantıda müşteri memnuniyeti, 2018 yılı yatırımlarının değerlen-
dirilmesi, 2019 yılı yatırım hedefleri ve planları ile hizmet kalitesi, 
denetim ve genel aydınlatma konuları konuşuldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri 
Derneği-ELDER’in her yıl düzenlediği “Elektrik Dağıtım Şirketleri 

Yıllık Değerlendirme Toplantısı” kamu ve özel sektör temsilcilerinin 
katılımı ile bu yıl Gaziantep’te yapıldı. Toroslar EDAŞ’ın ev sahipliğini 
üstlendiği toplantının başkanlığını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan üstlendi. 

Toplantının açılış konuşmalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, ELDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Serhat Çeçen ve Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat 
Pınar gerçekleştirdi. EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ Genel Müdürlük-
lerinin ve 21 elektrik dağıtım şirketinin katılım gösterdiği toplantıda 
yaklaşık 150 kişi hazır bulundu. Toplantıda; müşteri memnuniyeti, 
2018 yılı yatırımlarının değerlendirilmesi, 2019 yılı yatırım hedefleri 
ve planları ile hizmet kalitesi, denetim ve genel aydınlatma husus-
ları konuşuldu. 

Sektör temsilcileriyle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, müşteri memnuniyetine 

vurgu yaptığı konuşmasında “Vatandaşlarımızın kaliteli ve kesintisiz 
olarak elektrik enerjisine erişimlerinin sağlanması için tüm kamu ve 
özel sektör paydaşlarımızın çalışmalarıyla 2018’i tamamladık. 2019 
yılı içerisinde müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için 
hep birlikte çalışacağız”  dedi. 

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, içinde bulunduğumuz 
3. tarife dönemi için elektrik dağıtım sektörü adına taahhüt edilen 
20 milyar TL’lik yatırımın büyük bir kısmının şimdiden tamamlan-

dığını söyleyerek “Amacımız 2020 yılında, elektrik kesintisinin ya-
şanmadığı bir Türkiye. Bunun için önümüzdeki tarife döneminde de 
yatırımlarımıza artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, kesintisiz ve 
kaliteli hizmet hedefiyle 2019 yılında yapılacak projelere ve yatırım-
lara özenle devam edileceğine vurgu yaptı. Pınar şöyle konuştu: 

“AYEDAŞ, Başkent ve Toroslar bölgeleri olmak üzere 14 ilde 20 mil-
yon insanımıza elektrik dağıtım hizmeti veriyoruz. Bu kadar büyük 
bir coğrafyada hizmet vermenin ardında büyük sorumluluk ve her 
zaman daha iyisini hayata geçirme tutkusu var. En iyi hizmeti sunma 
hedefimizle yola çıkarken müşteri ihtiyaçlarını tüm süreçlerimizin 
odağına alıp, tüm çalışmalarımızda müşteri memnuniyeti esasına 
göre planlarımızı yaptık. 2019 yılı içerisinde de bölgelerimizde de 
hep daha iyiyi hedefleyerek kaliteli ve sürdürebilir elektrik dağıtım 
hizmeti için yatırımlarımıza devam edeceğiz.” 

elektrik
electric
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Türkiye’nin Yerli Panel Kullanılan İlk Lisanslı 
GES’inde Smart Energy Tercih Edildi

Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Akfen Yenilenebilir 
Enerji’nin yatırımcısı olduğu Konya MT-Doğal ve Yaysun GES pro-
jelerinin panel tedarikçisi Smart Energy oldu. Türkiye’nin yerli 

panel kullanan ilk lisanslı GES’i olan 24 MW’lık projenin kurulumu 6 
ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. EPC hizmeti Asunim tarafından 
sağlanan mega projede, Smart Energy’nin Gebze’deki fabrikasında 
üretilen Phono Solar marka güneş panelleri tercih edildi.

Güneş enerjisi sektörüne yaptığı yatırımlarla adını duyuran Smart 
Energy, Türkiye’nin en önemli güneş enerjisi projelerine ürettiği yük-
sek kaliteli güneş panelleri ile imzasını atmaya devam ediyor. Akfen 
Yenilenebilir Enerji’nin yatırımcı rolünü üstlendiği Konya Ereğli’de 
kurulan ve yerli panel kullanılan ilk lisanslı GES projesi olma özelliği 
taşıyan Konya MT-Doğal ve Yaysun GES projelerinin panel tedariği 
Smart Energy tarafından sağlandı. 

Projede; Smart Energy’nin Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fab-
rikasında üretilen 325 Wp’lik Polikristal Phono Solar marka, yerli ve 
premium kaliteye sahip güneş panelleri kullanıldı. 

6 ay gibi kısa bir sürede kurulumu tamamlanarak güneş enerjisi 
üretimine başlayan 24 MW’lık projenin EPC hizmeti Asunim Türki-
ye tarafından sağlanırken, bakım ve onarımı da Asunim Türkiye’nin 
iştiraki, 200 MW’lık portföyü ile bu alanda lider olan Maxima Enerji 
tarafından yürütülecek.

Projenin başlangıç aşamasından kabul aşamasına kadar, Dünya 
Bankası Kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) dünya çapında temsilcisi olan ARUP 
bağımsız denetim şirketi tarafından üç fazda gerçekleştirilen dene-
timlerin başarı ile tamamlandığı proje hakkında Smart Energy Yö-
netim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, şu açıklamaları yaptı: “Smart 
Energy olarak hem panel üreticisi hem de yatırımcı kimliğimiz ile 

Türkiye’nin en önemli ve stratejik GES projelerinde yer almaya devam 
ediyoruz. Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait Konya Ereğli’de kurulan li-
sanslı proje; ürettiğimiz panellerin sergilendiği büyük projelerden 
biri olarak hayata geçti. 

Ülkemizin yerli panel kullanan ilk lisanslı GES projesinde üstün ka-
liteli panellerimiz ile yer almaktan onur duyuyoruz. Bu önemli pro-
jede bizi tercih ettikleri için hem Akfen Yenilenebilir Enerji’ye hem 
de Asunim Türkiye’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güneş enerjisi 
sektörü oyuncusu olarak Türkiye’de güneşi daha da büyütmek için 
hep birlikte çalışmayı devam edeceğiz.”

2020 yılına kadar yerli ve yenilenebilir enerjide 1000 MW’lık ku-
rulu güce ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait bu 
2 proje ile 120 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Her biri 12 
MW kapasitesinde olan bu iki santral; 25 yıl boyunca yaklaşık 1 TWh 
elektrik üreterek, 0.6 milyon ton CO2 (karbondioksit) emisyonunu da 
engellemiş olacak. 
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Duru Beytepe Düsseldorf’a Taşınıyor

Cevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İs-
texpo Fuarcılık ortaklığı ile yurtdışında gayrimenkul fuarları 
düzenlenecek. Ankara’nın en başarılı konut projelerinden Duru 

Beytepe projesi de gerçekleşecek olan fuarda yer alacak. 

Türk gayrimenkul sektörü temsilcilerinin yurtdışında yaşayan Türk-
lerle buluşacağı Evim Türkiye Fuarı’nın ilki Almanya’nın Essen ken-
tinde gerçekleşecek. 8-10 Şubat tarihleri arasında Messe Essen Fuar 
Merkezi’nde düzenlenecek fuarda birçok firma yer alacak, binlerce 
ziyaretçi katılım gösterecek. 

Tona Yapı ve Safe İnşaat ortaklığı ile Ankara Beytepe’de yükse-
len Duru Beytepe projesinin 3 milyondan fazla Türk’ün yaşadığı 
Almanya’da tanıtılacağını aktaran Tona Yapı ve Safe İnşaat İcra Ku-
rulu Başkanı İlhan Erdal “ Geride bıraktığımız 2018 yılında özellikle 
yurt dışından gelen birçok ziyaretçiyi ağırladık.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen projemiz 2018 yılında çok güzel 
dönüşler aldı. Şimdi de bizler Düsseldorf’da gerçekleşecek olan fuar 
ile başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa’da yaşayanlarla bir araya 
geleceğiz. Evim Türkiye fuarı Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yap-

mak isteyen ve projeleri yakından incelemek isteyen yatırımcılar için 
çok büyük fırsat” ifadelerini kullandı. 

Betonarme imalatlarında sona gelinen ve 2020 yılında teslim edile-
cek olan proje; Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Mutluluk projesi DURU 
Beytepe’den daire alanlar, Dünyanın kayak merkezi Alpler’de kayak 
yolculuğuna çıkıyor. 484 daireden oluşan proje, bünyesinde barın-
dırdığı çocuk oyun alanları, sosyal yaşam alanları ve sağlıklı yaşam 
alanları ile keyifli bir ortam sunuyor. 2+1’den 5+1’e kadar olan ko-
nut seçenekleri ile modern yaşamın yansımalarının detaylandırıldığı 
proje, aynı zamanda doğanın huzur veren yapısı ile birlikte vatan-
daşların ilgisine sunuluyor. 
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Schneider Electric Go Green in the City Yarışması İle 
Gençleri Geleceği Tasarlamaya Davet ediyor 

Schneider Electric, daha akıllı, daha verimli ve daha sürdürüle-
bilir şehir fikirleri için Go Green in the City yarışmasını 9. kez 
gerçekleştiriyor. Yarışma kapsamında her yıl binlerce üniversite 

öğrencisi sürdürülebilir bir gelecek için fikirler üretiyor ve bunları 
Schneider Electric uzmanları ile geliştirme fırsatı yakalıyor.

Son başvuru tarihi 25 Mayıs 2019 olan yarışmanın finali, 2-3 Ekim 
2019’da Barselona’da gerçekleştirilecek. Enerji yönetimi ve otomas-
yonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric’in üniversite 
öğrencilerini sürdürülebilirlik odaklı fikirlerle geleceği tasarlamaya 
teşvik etmek üzere düzenlediği Go Green in the City yarışmasınin 
finali bu yıl 2-3 Ekim tarihlerinde, Barselona’da gerçekleştirilecek. 
Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi ise 25 
Mayıs 2019.

Schneider Electric uzmanları ile dünyanın önde gelen sektör lider-
lerinin rehberliğinde bu sene dokuzuncusu düzenlenen Go Green 
in the City 2019’da, Dijital Ekonominin Güçlendirilmesi alanındaki 
zorluklar ve fırsatlara dair cesur fikirler yarışacak. Her sene olduğu 
gibi bu sene de katılımcı öğrenciler bir iletişim ağı kurma ve sektör 
uzmanlarından mentorluk alma şansı yakalayacaklar. Yarışmanın 
kazananları ise Schneider Electric’te çalışma fırsatı elde edecekler.

Yarışmanın, Schneider Electric’in sürdürülebilirlik BM Sürdürülebilir 
Gelişme Hedefleri (SDG) ile ilgili taahhütleri doğrultusunda hazırla-
nan kategorileri ise şu şekilde; “Geleceğin Binaları”, “Geleceğin Tesis-
leri”, “Geleceğin Şebekeleri” ve “Sürdürülebilirlik ve Enerjiye Erişim”. 

Ayrıca katılımcı takımların akredite işletme, mühendislik, fizik, 
bilgisayar, matematik ve diğer bölümlerde eğitimini sürdüren iki 
öğrenciden oluşması gerekiyor. Bunun yanı sıra öğrencilerin yarış-
ma boyunca aynı ülkede veya bölgede olmaları da ön koşul olarak 

sunuluyor. Schneider Electric’in önem verdiği konulardan biri de cin-
siyet eşitliği. Bu doğrultuda ise her takım Çeşitlilik ve Katılımı teşvik 
ilkelerine uygun olarak en az bir kadın üye barındırmak zorunda.

Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Olivier Blum, 
Go Green in the City 2019 hakkında şunları ifade etti; “Bugünün 

gençleri, kendileri için daha parlak bir gelecek inşa etme anlamında 
çeşitli zorluklarla karşı karşıyalar. Sürdürülebilir bir gelecek yalnızca 
gençlere fırsat verilmesi ve inovasyonun arkasındaki itici güç olma-
larına yardım edilmesiyle mümkündür. Go Green in the City’nin daha 
iyi bir gelecek için fikirler geliştiren öğrencilere yönelik bir platform 
haline gelmesinden gurur duyuyorum.” 

Go Green İn The City’e İlgi Giderek Büyüyor

Go Green in the City 2018’e 163 ülke ve 3.000 üniversiteden yaklaşık 
24.000 yenilikçi öğrenci katıldı ve katılımcıların %58’i kadınlardan 
oluştu. Bu sene de benzer bir şekilde yarışmaya güçlü bir katılım 
bekleniyor.

Go Green in the City 2018 global finalistleri olan Cezayir, Pan African 
Üniversitesi, Su ve Enerji Bilimleri Enstitüsü’nden Zvirevo Chisadza 
ve Tariro Cynthia Mutsindikwa geçen bir yıl içindeki deneyimlerinin 
onlar için yeni fırsatlar yarattığını vurguladılar. Cynthia; “Benim Go 
Green in the City 2018 yarışması maceram harika bir deneyimdi. Her 
şey küçük bir fikir olarak başladı ancak Schneider Electric’ten men-
torlarımın yardımıyla büyüdü ve dünya çapında açlık ile mücadele 
açısından önem kazandı,” şeklinde deneyimini paylaşırken, Zvirevo 
ise şunları ifade etti; “Yarışma sayesinde Schneider Electric uzman-
ları ile güçlü iletişim kurduk ve sürdürülebilirlik ile ilgili zorluklar 
hakkında deneyim kazandık.”
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Tıbbi Ekipman ve Endüstriyel Cihazlar İçin Yeni 
Ekran Teknolojisi

Mitsubishi Electric 12.3-inç geniş HD renkli TFT-LCD modülünü 
geliştirdi. Yüksek parlaklıkta ve canlı renklerde net görüntü-
lemeyi çok yüksek çözünürlükte sağlayabilen ileri teknoloji 

çözümler sunan Mitsubishi Electric, aralarında tıbbi ekipman ve 
makinelerin de bulunduğu çok sayıda endüstriyel uygulamada kul-
lanılmak üzere yeni bir 12.3-inç geniş HD TFT-LCD modülü geliştirdi. 

Yeni ürün; ekstra geniş ekran, süper geniş 176 derece yatay/dikey 
görüntüleme açıları, yüksek çözünürlük, 1,920 × 720 nokta Geniş 
HD, 1,600cd/m2 süper yüksek parlaklık, 1000:1 yüksek kontrast 
oranı ve -40 ila 80°C çok amaçlı işletim ısısı aralığı gibi özelliklerin 
benzersiz bir kombinasyonunu sunuyor. 

LED ekran teknolojisi alanındaki köklü deneyimi ışığında inovatif 
ürünler geliştiren elektronik devi Mitsubishi Electric; ekstra geniş 
ekran ve görüntüleme açıları, yüksek çözünürlük, ekstra yüksek par-
laklık, yüksek kontrast ve ekstrem ısı direnci gibi özelliklere ihtiyaç 
duyan tıbbi ekipman ve makineler başta olmak üzere çok sayıda en-
düstriyel uygulamada kullanılmak üzere yeni bir 12.3-inç geniş HD 
TFT-LCD modülü geliştirdi. 

Hali hazırda süper geniş görüntüleme açılarına sahip 35 TFT-LCD 
modülünü sunan Mitsubishi Electric’in cıva içermeyen bu ekran mo-
delleri, 2011/65/EU sayılı Elektrikli ve Elektronik Cihazlarda Belirli 
Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması Yönetmeliği’ne 
(RoHS) uygun olarak üretiliyor.

Ekstra Geniş Ekran 

Mitsubishi Electric’in 8:3 ekran boyutuyla tasarlanan geniş ekrana 
sahip yeni ürünü, çoklu pencere kullanımı sayesinde fazla miktarda 
bilginin görüntülenmesini sağlıyor. Ekstra geniş ekran, mevcut Mit-
subishi Electric AA modelleri kadar güçlü olduğu testlerle kanıtlanan 
ideal bir mekanik tasarıma sahip.

Süper Yüksek Parlaklık 

Yeni ekran hem yatay hem de dikey düzlemde 176 derece süper ge-
niş görüntüleme açıları ile çok farklı kurulumlarda mükemmel görü-
nürlük sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü 1,920 (H) × 720 (V) Geniş HD 
ekran fazla miktarda bilginin yönetimine imkan tanıyor. 

1,600cd/m2 süper yüksek parlaklık ve 1000:1 yüksek kontrast ora-
nı parlak ortamlarda dahi mükemmel görünürlük sağlarken, yüzde 
1’den yüzde 100’e kadar uzanan karartma özelliği her türlü ortam 
ışığında rahat görünürlüğü destekliyor. 

Aşırı soğuk ve sıcak dış ortam koşullarına dayanıklılık sağlayan -40 
ila 80°C arasındaki benzersiz işletim ısısı aralığı ise dünya genelinde-
ki ihtiyaç ve taleplere rahatlıkla yanıt verebiliyor. 
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Spesifikasyonlar AA123AD11

Ekran boyutu (çözünürlük)
31.2cm (12.3-inç) Geniş 

HD
Ekran alanı (mm) 292.32 (H)×109.62 (V)
Noktalar 1920 (H)×720 (V)
Piksel aralığı (mm) 0.15225 (H)×0.15225 (V)
Kontrast oranı 1,000:1
Parlaklık (cd/m2) 1,600
Görüntüleme açıları (°) (U/D), (L/R) 88/88,88/88

Renkler
262k (6-bit/renk) / 

16.77M (8-bit/renk)
Renk skalası (NTSC; %) 50
Arka ışık ünitesi LED
Elektriksel arayüz LVDS 6/8-bit

Ebat (mm)
314.5 (G)×129.5 

(Y)×10.4 (D)
İşletim sıcaklıkları (°C) -40 ila +80
Saklama sıcaklıkları (°C) -40 ila +80
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LG’nin OLED Şelaleleri CES Katılımcılarını 
Hayrete Düşürüyor

CES 2019’daki LG Standı’na gelen ziyaretçileri, benzersiz üç bo-
yutlu tasarımdan yansıtılan hayranlık uyandırıcı OLED şelaleleri 
karşılıyor. LG Electronics’in (LG) kıvrılabilir ekranlardan oluştur-

duğu hayranlık uyandırıcı ve benzersiz tasarımı CES 2019 ziyaretçile-
rini şaşkınlık içinde bırakıyor. 

260 adet LG OLED digital signage ekranının düz ve kavisli biçimlerde 
bir araya gelmesinden oluşan “LG OLED Şelaleleri”, doğal güzellikleri 
on binlerce CES ziyaretçisine hiç görmedikleri kadar etkileyici bir şe-
kilde sunuyor. 
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Amazing OLED waterfalls, reflected from the unique three-dimension-
al design, welcomes the visitors of LG Stand in CES 2019. 

The stunning and unique design of LG Electronics’ (LG) made up from 
flexible displays leaves the CES 2019 visitors in amazement. “LG OLED 
Waterfalls”, which consist of a flat and curved form of 260 of the LG 

OLED digital signage displays, offer the natural beauties to tens of 
thousands of CES visitors as impressive as they have never seen. 

Standing next to the main entrance of the Las Vegas Convention Center, 
LG’s stand area welcomes visitors to the LG OLED Waterfalls show fea-

LG’s OLED Waterfalls Astonish CES Participants
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Las Vegas Kongre Merkezi’nin ana girişinin yanında yer alan LG’nin 
stand alanı, ziyaretçileri 76 içbükey, 72 dışbükey ve 112 düz 55 inç’lik 
LG OLED ekranlardan oluşan LG OLED Şelaleleri gösterisiyle karşılıyor. 

LG OLED Şelaleleri, CES 2018’deki LG OLED Kanyonu ve CES 2017’deki 
LG OLED Tüneli’nden sonra yine CES’in mutlaka görülmesi gereken 
gösterilerinden biri. 

LG OLED Şelaleleri’ni gören CES katılımcılarının gerçekten ağızları 
açık kalıyor. 6 m’den fazla yüksekliği ve 20 m’ye yakın genişliğiyle 
çöllerin engebeli kum tepelerini, şelaleleri, okyanusu ve ışığı yan-
sıtan ekranların yaşattığı inanılmaz video deneyimi, 2019 LG OLED 
TV’lerin gelişmiş ve sürükleyici sesi ile destekleniyor.  

LG OLED teknolojisi, diğer LCD / LED ekranların aksine, her açıdan gö-
rülebilen mükemmel siyahlar ve benzersiz renklere sahip büyüleyici 
görüntüler sunan benzersiz bir ekran kategorisi yaratıyor. OLED’in 
üstün görüntü kalitesi, parlaklıklarını kendi kendine kontrol eden 
OLED pikselleri sayesinde oluşuyor.  

Bu pikseller yüksek dinamik aralıklı içerikler için en uygun hale geti-
rilmiş sonsuz kontrast oranı sağlıyor. Ayrı bir ışık kaynağına sahip ol-
mayan ekranlar oldukça ince ve hafif olmasının yanında rulo haline 
getirilecek kadar da esnek.  

turing 76 concave, 72 convex and 112 flat 55-inch LG OLED displays. LG 
OLED Waterfalls are again one of the must-see shows in CES 2019 after 
the LG OLED Canyon in CES 2018 and the LG OLED Tunnel in CES 2017. 

When CES participants see the LG OLED Waterfalls, their mouth re-
ally fell open. The incredible video experience reflecting deserts’ rough 
dunes, waterfalls, ocean and light with more than 6 m height and a 

width of 20 m is supported by the advanced and immersive sound of 
2019 LG OLED TVs.  

Unlike other LCD / LED displays, LG OLED technology creates a unique 
display category that offers stunning images with superb blacks and 
unique colors that can be seen from any angle. OLED’s superior image 
quality is due to OLED pixels that self control their brightness. These 
pixels provide an infinite contrast ratio optimized for high dynamic 
range contents. The screens that do not have a separate light source 
are very thin and lightweight and besides these features they are flex-
ible enough to be rolled as well.
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Hedef 2023: Türkiye’nin Aydınlatması İhracat İle Büyüyor 
Target 2023: Lighting of Turkey Grows with Exportation

Her yıl İSO ve AGİD işbirliğinde düzenlenen 50. Grup Aydınlat-
ma Donanımları Sanayii Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektör 
Toplantısı, bu yıl 9 Ocak 2019 Çarşamba tarihinde ISO, Odakule 

Meclis Salonunda gerçekleştirildi. 

İhracat yolunda ilk adımın kaliteli ürün üretmek olduğu bilinci ile 
toplantının açılış konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi 
Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü, Mehmet Bozdemir 
tarafından yapıldı. Ürünlerin kalitesi için Ürün Güvenliği ve Denetimi 
konusunda bilgiler aktaran Sn. Bozdemir, 2017 yılından itibaren ger-
çekleştirdikleri denetimlerde 1.000’den fazla ürün üzerinde inceleme 
yaptıklarını ve aydınlatma ürünleri için ortalama % 32 uygunsuzluk 
oranı tespit edildiğini açıkladı. Standartlara uygun üretilen her ürün 
için ihracat kapısının açılacağını belirterek, bu oran için ortak hede-
fimizin sıfır olması gerektiğini vurguladı. Hedefe ulaşmak adına da 
denetimlerden daha çok kök analiz ile sebepleri tespit etmeye bu 
doğrultuda sektör paydaşları ile ortak çalışmalar sonucunda tespit 
edilecek eylem planları ile çözüme odaklandıklarını sözlerine ekledi. 

The 50th Group Lighting Equipment Industry Professional Committee 
Extended Sector Meeting, that is held every year in corporation with 
İSO and AGİD, is held this year on the date of 9th of January, 2019, 
Wednesday at ISO, Odakule Assembly Hall.

With the awareness that the first step towards exportation is to pro-
duce quality products, the opening speech of the meeting was made 
by Mehmet Bozdemir, General Manager of Industrial Products Safety 
and Inspection, Ministry of Industry and Technology. Informing about 
Product Safety and Inspection for the quality of products Mr. Bozdemir 
declared that as of the year 2017, they carried out inspections on more 
than 1,000 products and an average of 32% non-compliance rate 
for lighting products has been detected. Stating that the export door 
will be opened for each product manufactured in accordance with the 
standards, he emphasized that our common goal for this ratio should 
be zero. In order to reach the target he added that they have focused on 
determining the causes with root analysis rather than inspections and 
accordingly on the solution together with the action plans that will be 
determined as a result of joint studies with sector stakeholders.

aydınlatma
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Toplantının ikinci oturumunda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Mü-
dürlüğü Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanı, Gözde 
İnaneri söz alarak İhracat Destekleri ile İhracata Hazırlık, Pazarlama 
ve Markalaşma konu başlığı altında ihracata yönelik olarak Ticaret 
Bakanlığı’nın destekleri hakkında detaylı bilgiler aktardı ve yurtdı-
şına açılma sürecinde firmalara her safhada destek sağlanmasını 
amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla çalışmaların devam ettirildi-
ğini belirtti. Özellikle istihdam ve tasarım konusundaki destekleri 
sektör paydaşları tarafından ilgi ile karşılandı. 

Ürün güvenliği tam ve başarılı bir ihracat için bütün şartlar hazır, 
ancak yurt dışındaki müşterilerin alım gücünü kuvvetlendirmek 
sürecin önemli ve tamamlayıcı unsurudur. Bu bilinç ile ihracat yol-
culuğunda üreticimizin önemli bir pazarlama aracı olan finansal çö-
zümler hakkında bilgi vermek üzere Eximbank Pazarlama Müdürü, 
Müge Deste söz aldı. 

Toplantıda son olarak Türkiye’nin rekabet gücünü artırma çaba-
larında yine Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan küçük ve 
orta ölçekli işletmelere odaklanmak üzere son söz KOSGEB İstanbul 
Boğaziçi Müdürlüğü Uzman Yardımcısı, Tuğçe Türkoğlu’nun oldu. 
Halen taslak halinde olan Uluslararasılaştırma Desteği hakkında 
bilgi aktarıldı ve bu desteğin de önemli bir fırsat olduğu konusunda 
farkındalık oluşturuldu.

In the second session of the meeting, Ministry of Trade Export General 
Directorate Branding and Design Supports Department Head, Gözde 
İnaneri took the floor and gave detailed information about the support 
of the Ministry of Trade for export under the title of Export Support, Ex-
port Preparation, Marketing and Branding, she stated that the studies 
were carried out with a holistic perspective aimed at providing support 
to firms in every phase during their process of expanding abroad. In 
particular, their support for employment and design has been wel-
comed by sector stakeholders.

All conditions are ready for a complete and successful export, but 
strengthening the purchasing power of customers abroad is an im-
portant and complementary part of the process. With this awareness, 
Marketing Manager of Eximbank, Müge Destik took the floor to give 
information about financial solutions which is an important market-
ing tool of our producer in export journey.

Finally, the last word at the meeting to focus on small and medium-
sized enterprises which again form the backbone of Turkey’s economy 
in Turkey’s efforts to increase competitivity power was Tuğçe Turkoğlu’s, 
KOSGEB İstanbul Bosphorus Department Assistant Expert. Information 
was given on the Internationalization Support which is still in the form 
of a draft and awareness was raised on the issue that this support is 
also an important opportunity.
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Pelsan’ dan Marketler için Optimum Çözüm Sunan 
Yeni LED Lineer Armatür Serisi “Multiline”

Offering Optimum Solution for Markets from Pelsan
New LED Linear Armature Series “Multiline”

aydınlatma
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Bir süpermarketin dekorasyonu, raf yerleşimi kadar dikkat edil-
mesi gereken en önemli faktörlerden biri de aydınlatmadır. 
Market içi aydınlatma seviyesinin doğru seçilmesi müşterile-

rin konforlu bir ortamda alışveriş  yapmasını sağlarken, mağazada 
bulunma süresini uzatır. Doğru aydınlatma ile vurgulanan ürünlere 
müşteriler yönlendirilir. Az ışığın oluşturduğu olumsuz ortam kadar, 
fazla ışık da ortam üzerinde olumsuz bir etki yaratır. Fazla ışık altında 
müşteriler ve çalışanlar rahatsız olur, gereksiz ışık patlamaları sebe-
bi ile ürünler geri planda kalır. Tüm bu sebeplerden dolayı market 
aydınlatmasında doğru ışığı seçmek performans arttırıcı bir kriter 
haline dönüşmüştür.

Pelsan AR-GE mühendisleri tarafından özel olarak tasarlanan Mul-
tiline LED lineer armatür serisi, bir süpermarket aydınlatması için 
gereken tüm detayları bünyesinde bulundurarak tasarlanmış özgün 
dizayna sahip son teknoloji ürünlerdir. 

Multiline LED lineer armatür ışığın istenen yöne iletilmesini sağla-
yan hareketli kanat sistemi ve modern endüstriyel tasarımı ile sade-
ce süpermarket değil, aynı zamanda her türlü perakende ve toptan 
satış mağazaları, depolar ve ofisler için de uygun aydınlatma sağlar. 

Müşteri ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmış 7 kademeli yönlen-
dirilebilir kanatları ile (0° -115°arası) ışığı istediği noktaya yönlen-
direbilir. Bu özelliği ile perakende ve toptan satış mağazalarında 
bulunan raf ve reyonlara taze ve canlı bir görünüm kazandırır. Ürün-
lerin rafta bulunması kolaylaşırken, raf aralarında istenen aydınlığı 
sağlar. Optik mühendisleri tarafından tasarlanmış bu özel hareketli 
kanatlar ve reflektörü sayesinde farklı raf yükseklikleri için optimum 
çözüm sunar. 

Multiline kamaşma kontrollü özel difüzöre sahiptir. Bu özel difüzör 
uzun süreli, rahatlatıcı bir ambiyans oluşturur. Ofis ve yönetim alan-
larında sarkıt olarak kullanılabilen Multiline’ın yönlendirilebilir ka-
natları 7. kademede endirekt aydınlatma sağlayarak, göz konforunu 
maksimum seviyeye ulaştırır ve verimli bir çalışma ortamı yaratır.

One of the most important factors that should be paid attention as 
decoration of a supermarket and shelving is lighting. Choosing the 
right level of in-market lighting allows customers to shop in a com-
fortable environment while extending their presence time in the store. 
Customers are directed to products highlighted with correct lighting. 
As much as the negative environment caused by low light, too much 
light also creates a negative impact on the environment. Under ex-
cess light, customers and employees will be uncomfortable, due to 
unnecessary light bursts, the products remain in the background. For 
all these reasons, choosing the right light in the market lighting has 
become a performance-enhancing criterion.

Designed specifically by Pelsan R&D engineers, the Multiline LED Lin-
ear Luminaire series are state-of-the-art technology products that 
have authentic design incorporating all the details required for a su-
permarket lighting.

Multiline LED linear luminaire with its moving wing system and mod-
ern industrial design that ensures the light to be transmitted in the 
desired direction provides suitable lighting not just for supermarkets 
but also for all types of retail and wholesale stores, warehouses and 
offices.

With its 7-stage steerable blades (between 0 ° -115 °) designed ac-
cording to customer needs, it can direct the light to the desired point. 
With this feature, it gives the shelves and stall displays in retail and 
wholesale stores a fresh and vibrant look. While the products are easy 
to find on the shelf, it provides the desired illumination between the 
shelves. Designed by optical engineers, these special moving blades 
and reflectors provide the optimum solution for different rack heights.

Multiline has a special diffuser with glare control. This special diffuser 
creates a long-lasting, relaxing ambience. Multiline’s steerable blades, 
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Multiline armatürler, lineer bağlantıya uygun tasarlanmış modern 
yapısı ile kesintisiz ışık sunar. Bu sayede sürekli lineer aydınlatma 
sağlayarak ray boyunca kesintisiz bir aydınlatma elde edebilirsiniz. 
Hareketli kanatları ile her bir armatürü istediğiniz yöne yönlendi-
rerek vurgulamak istediğiniz ürünlerin bulunduğu rafları ön plana 
çıkartabilirsiniz.

Süpermarketlerde doğru aydınlatma için dikkat edilmesi gereken bir 
diğer noktada renksel geri verim indeksidir. Doğru aydınlatma ile yi-
yecekler daha taze, renkler daha parlak, ürünler daha çekici görünür 
ve ürünlerin kalitesi vurgulanır. Bu sebeple kullanılacak ışık kaynağı-
nın yüksek geri verime sahip olması gerekmektedir. Multiline lineer 
armatürler CRI>90 opsiyonu ile mağazalarınızda ürünleri ön plana 
çıkarmanıza yardımcı olur.

İşletmeler için önemli olan bir diğer nokta da enerji giderlerini kont-
rol etmektir. Multiline, T5 floresan lambalara göre %57’ye varan 
enerji tasarrufu ile retrofit uygulamalar için en uygun çözümdür. 
110lm/W’ı aşan armatür verimliliği ve düşük amortisman süresi sa-
yesinde Multiline ile işletmenize kazanç sağlayabilirsiniz. Tüm bun-
lara ek olarak, geleneksel market armatürlerine göre 2,5 kat daha 
fazla ömre sahiptir. 50.000 saati aşan uzun ömürlü, Avrupa menşeili 
komponentleri sayesinde bakım gerektirmez, işletme giderlerini dü-
şürmeye katkı sağlar.

2 parçadan oluşan modüler gövde tasarımı ile ürünün montajı ol-
dukça kolaydır. Montaj esnasında hem zaman  kazandırır, hem de 
tek kişi monte edebilecek yapıda olduğu içi montaj maliyetleri düşük 
olur. Elektriksel bağlantı için tasarlanmış jaklı yapısı ile montajdan 
kaynaklanan hataları sıfıra düşürür. 

Yüksek ışık kalitesine sahip Multiline LED lineer armatürler, market 
aydınlatması için tasarlamış profesyonel yetkinliğe sahip modern 
armatürlerdir.

which can be used as stalactites in the office and management areas, 
by providing indirect lighting at level 7, maximizes eye comfort and 
creates an efficient working environment.

Multiline luminaires offer uninterrupted light with its modern struc-
ture designed to fit the linear connection. In this way, you can achieve 
continuous illumination throughout the rail by providing continuous 
linear lighting. With its movable wings, you can orient each armature 
in the direction you want to highlight the shelves where you want to 
highlight the products on these shelves.

Another point to be considered for the correct lighting in supermarkets 
is the color rendering index. Foods with accurate lighting look fresher, 
colors are brighter, products appear more attractive, and the quality of 
the products is highlighted. For this reason, the light source to be used 
must have high rendering efficiency. Multiline linear armatures with 
CRI>90 option help you to highlight products in your stores.

Another important point for businesses is to control energy costs. Mul-
tiline is the optimal solution for retrofit applications with up to 57% 
energy savings compared to T5 fluorescent lamps. With Multiline you 
can derive profit in your business with its luminaire efficiency exceed-
ing 110lm / W and low depreciation period. In addition to all of these, 
it has 2.5 times more lifetime than traditional market fixtures. Thanks 
to its long-lasting, European-origin components that exceed 50,000 
hours, it is maintenance-free and contributes to lower operating costs.

2-piece modular body design makes it easy to install the product. 
During installation, it saves both time and can be assembled individu-
ally and this makes the installation costs low. With its jack structure 
designed for electrical connection, it reduces the errors caused by the 
installation to zero.

Multiline LED linear luminaires with high light quality are modern lumi-
naires that have professional proficiency designed for market lighting.
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Philips Hue Evin Dışı İçin Sunduğu Seçenekleri
 Artırmayı Sürdürüyor

Philips Hue Continues to Increase Options for Out-of-Home
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Philips Hue serisine geçtiğimiz yıl dış mekan aydınlatması için 
seçenekler eklenmişti. 2019 ile birlikte bu seçeneklerdeki artış 
sürüyor. Projektörler, duvara monte edilen seçenekler, sokak 

lambaları ve ışıkları otomatik olarak açacak hareket sensörü, Hue’nin 
2019 dış mekan portföyünün üyeleri arasında bulunuyor.

Hue Outdoor adını taşıyan hareket sensörü, önümüzdeki ay 50 do-
larlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Yaklaşık 12 metre uzaklıktaki 
hareketleri bile algılayabilen sensör, pil ile çalışacak ve ev sahipleri 
tarafından istenilen noktaya yerleştirilebilecek. İnsanların dış me-
kan aydınlatmalarını genellikle ev veya apartmanlarının girişlerinde 
ya da otoparklarında kullandığını düşününce bu sensör, Hue’nin dış 
mekan seçeneklerini desteklemek adına oldukça mantıklı görünüyor.

Philips Hue’nin yeni dış mekan aydınlatma seçenekleri, önümüzde-
ki ay 110 ila 140 dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak. 
Serideki en uygun fiyatlı seçenek olarak beyaz ışıklı projektör öne 
çıkarken, renk değiştiren sokak lambaları orta segment seçenekler 
oluyor. En üst kademede ise renk değiştiren projektör bulunuyor.

Yeni seçeneklerin Hue serisi için boşlukları dolduran küçük ekleme-
ler olduğu söylenebilir. Bu yeni seçenekler sayesinde Philips Hue’nin 
akıllı aydınlatma alanındaki liderliğini sürdürmesi bekleniyor.

Philips Hue ailesi yeni aydınlatma seçeneklerinin yanı sıra yeni Go-
ogle Asistan özelliklerine de kavuşuyor. Bu özellikler sayesinde ay-
dınlatmayı çalıştırmak veya kapatmak kolaylaşıyor. Hue lambalarını 
sabah alarmıyla eş zamanlamak ve bu şekilde alarm çalmadan önce 
etrafı hafiften aydınlatmaya başlamak mümkün oluyor. Aynı ayar, 
gece uyumadan önce ışıkları kademeli olarak kısacak şekilde de 
yapılabiliyor. Tüm bu özelliklerin Mart ayı içinde kullanıcılara sunul-
ması planlanıyor.

Options have been added to Philips Hue range last year for outdoor 
lighting. The increase in these options continues along with 2019. Pro-
jectors, wall-mounted options, street lights and motion sensors that 
automatically turn on lights are among the members of Hue’s 2019 
outdoor portfolio.

The motion sensor with the brand name Hue Outdoor will be put up 
for sale next month with a price tag of 50 dollars. The sensor, which 
can detect movements from approximately 12 meters can be operated 
by the battery and placed at the desired point by the homeowners. 
Considering that people often use outdoor lightings at the entrance or 
parking lot of their homes or apartments,  this sensor seems quite logi-
cal as it supports Hue’s outdoor options.

Philips Hue’s new outdoor lighting options will be put up for sale next 
month ranging from 110 to 140 dollars. As the most affordable option 
in the series, the white light projector comes to the forefront, color-
changing street lights are the middle segment options. At the top level 
there is the color changing projector.

It can be said that the new options are small additions that fill the 
spaces in the Hue series. It is expected that Philips Hue will maintain 
leadership in the intelligent lighting technology thanks to this new 
technology 

In addition to new lighting options, the Philips Hue family also offers 
new Google Now (Google Assistant) features. These features make it 
easier to turn on or off the lighting. It is possible synchronize the Hue 
lamps with the morning alarm and then start to light up before the 
alarm sounds. The same setting can be set to gradually dim the lights 
before going to sleep at night. All of these features are scheduled to be 
available to users during the month of March.
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Tago Architects “Tasarım Merkezi” Unvanını Aldı

Ulusal ve uluslararası ölçekte, farklı yapı tipolojilerinde ürettiği 
global projelerle tanınan Mimar Gökhan Aktan Altuğ önderli-
ğindeki Tago Architects; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 

ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya 
kavuşturulması hedefiyle ortaya koyduğu teşvik desteğini alarak 
“Tasarım Merkezi” unvanının sahibi oldu.

Kuruluşundan bu yana, İstanbul merkez ofisinin dışında Tokyo, Bük-
reş, Kiev ve Dubai’deki ofislerinde Avrupa, Orta Asya ve Uzakdoğu’da 
mimari ve iç mimari alanlarda 700’ün üzerinde proje üreten, Mimar 
Gökhan Aktan Altuğ önderliğindeki Tago Architects, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak 
yeterlilik belgesini aldı ve “Tasarım Merkezi” unvanını almaya hak 
kazandı.

Tago Architects Kurucusu Mimar Gökhan Aktan Altuğ; Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Tasarım Merkezi olarak ilan edil-
melerinin ardından yaptığı açıklamada kurulduğu 1997 yılından 
beri yurtdışında da hizmet veren bir firma olarak uluslararası are-
nada geleceğe dair uzun soluklu planlar yapan tasarımcıların ko-
nuya bir adım önde başladıklarını gözlemlediklerine dikkat çekti ve 
ekledi: “Global rekabet içinde daha güçlü olabilmeyi ana hedefimiz 
olarak tanımlıyoruz. Tago Architects olarak bu hedefimizi şimdiye 
kadar kendi kaynak ve planlamalarımız ile gerçekleştirmeye çalıştık. 
Proje teslim ve çalışma standartlarımızı, kullandığımız programları 
uluslararası standartlar ile karşılaştırarak iyileştirme gayreti içinde 
olduk. Tasarım Merkezi olduktan sonra bu gayretlerimiz daha da ar-
tarak devam edecektir.”

Tasarım Merkezi olma sürecinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın Tago Architects’i akademik ve sektörel bakış açılarıyla 
değerlendirmesinin mimari ofis içinde bir kendine dönme ve öz-
denetim süreci oluşturduğunu belirten Altuğ, bu durumun rutinin 
dışına çıkmayı sağlayarak mimari ekibe bir moral ve motivasyon 
kaynağı olduğunun altını çizdi. Ofis içindeki çalışma standartlarını 
sıkı denetim altına alarak çalışma sistemini güçlendirmenin yanı 
sıra, güncel projelerini zaman ve kalite yönleriyle daha net ölçme 
fırsatı bulduklarını da ekledi.

Günümüzde bilgiye ulaşmaktan çok bilginin nerede, nasıl kullanıl-
dığının önemini ve mesleki deneyimin en değerli bilgi birikimi oldu-
ğunu vurgulayan Gökhan Aktan Altuğ,  “Tasarım Merkezi” unvanının 
ardından bir eğitim merkezi kurarak genç ve yeni mezun mimarları 
bir araya getirmeyi ve meslekte daha hızlı ilerleyebilecekleri bir 
ortam sağlamayı planlıyor: “Yaşadığımız bilgi çağında değerler yer 
değiştirmekte. Bilgiye ulaşmak bir önceki jenerasyonda en önemli 
ve zor edinimken artık günümüzde bilgi her yerde ve siz bu bilgiyi 
nasıl kullandığınız ile değerlendiriliyorsunuz. Bu da mesleki dene-
yimin her zamankinden daha değerli hale gelmesini sağlıyor. Biz 
bu anlamda kendi deneyimlerimizi mesleğe yeni adımını atmış 
arkadaşlara rahatça aktarabileceğimiz bir eğitim merkezi kurmayı 
hedefliyorduk. Bu isteğimiz tasarım merkezi olduktan sonra gerçek 
bir plana dönüştü.”

Türk firmalarının uluslararası arenada hizmet verebilecek kalitede 
eğitim ve deneyime sahip olduğunu vurgulayan Tago Architects 
Kurucusu Mimar Gökhan Aktan Altuğ, “Tasarım Merkezi” unvanını 
alarak mimarlık ve inşaat sektörlerinde hizmet verebilmek için gere-
ken sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerinin, nitelikli 
ve uluslararası normlarda tasarım yapmak için de gerekli eğitimleri 
planlayacaklarının altını çiziyor ve ekliyor: “Tago Architects olarak 
bundan sonraki süreçte vizyoner bir bakış açısı ile bugünün değil 
geleceğin teknolojilerini odak noktasına alarak kendi yatırımlarımızı 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” 
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 Enerji Verimliliği Haftası’nda Türkiye İMSAD’dan 
Açıklama “Enerjiyi Tüketirken Olduğu Kadar 

Üretirken de Verimlilik Önemli”

Enerji Verimliliği Haftası’ dolayısıyla açıklama yapan Türkiye İM-
SAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, enerji tüketiminde 
olduğu kadar üretiminde de verimliliğin önemine dikkat çekti. 

Türkiye’de mevcut binalarda enerji verimliliğinin hızla yaygınlaşma-
sı gerektiğini belirten Ferdi Erdoğan, “Yüksek gibi görünen yatırım 
maliyetini kısa sürede karşılayan enerji verimliliği uygulamalarıyla, 
mevcut binalarımızda uzun yıllar enerji israfını önlemek elimizde” 
dedi. 

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yö-
netim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, ‘Enerji Verimliliği Haftası’ do-
layısıyla yaptığı açıklamada; enerji ihtiyacının yüzde 75’inin ithalat 
yoluyla karşılandığı ve tüketilen toplam enerjinin yüzde 40’a yakını-
nın binalarda kullanıldığı Türkiye’de, yeni binaların yanı sıra mevcut 
binalarda sağlanacak enerji verimliliğiyle cari açığın düşürülebilece-
ğini vurguladı. 

Enerji verimliliğini artırmak için ‘Enerji Performansı’ hesaplama yön-
temlerinin geliştirilmesi gerektiğini savunan Ferdi Erdoğan, “Enerji 
Performans Sözleşmeleri; enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji 
projeleri sayesinde elde edilen maliyetteki azalmaları kullanarak, bu 
tür projeleri finanse edebilmek için sermaye oluşturmayı sağlayan 
bir finansman yöntemidir. Örneğin Almanya’da enerji performans 
sözleşmelerinin %75’i, ABD’de ise %82’si kamu tarafından uygula-
nıyor” diye konuştu.  

Kamu Özel Sektöre Örnek Olmalı

Kentsel dönüşüm sürecinin konutlarda enerji verimliliğinin artırıl-
ması açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Ferdi Erdo-
ğan, şunları söyledi: “Özellikle enerji performansının Türkiye’de hızla 
benimsenerek yaygınlaşması için kamu, özel sektöre örnek olmalı.  

Ayrıca tüm stratejilerin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla 
özel sektörü de kapsayacak bir Enerji Verimliliği Ajansı’nın yapılan-

dırılması, sistemin başarısı için ilk uygulamalar arasında görülmeli. 
Kentsel dönüşüm projelerini yapan ve anlatan, önemli projelerin 
sözcüleri ile konuştuğumuzda dahi, bunların büyük çoğunluğunun 
iklim değişikliği, enerji verimliliği ve sera gazı salımı konularını birer 
pazarlama aracı olarak kullandıklarını görüyoruz.

‘Peki, o halde nasıl yaptınız? Binalar dönüşmeden önce ne kadar 
enerji tüketip havaya ne kadar sera gazı salıyorlardı? Sizin projeniz 
sonrası durum nedir?’ sorularına tatmin edici bir yanıt alamıyoruz. 
Özellikle belediyelerin yaptığı dönüşümlerde, binaların, konutların 
Enerji Kimlik Belgesi konusunda karşılaştığımız tablo üzücü. 

Dolayısıyla ülkemizde hala bu konuda bilgi eksikliği var. Başta uygu-
lamacılar olmak üzere mimarlar, mühendisler ve müteahhitlerin de 
içinde olduğu sektör temsilcilerine yönelik, enerji verimliliği konu-
sunda güncel bilgi ve gelişmeleri aktarmaya ağırlık vermeliyiz.” 

Son yayınlanan ‘Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023’ün, 
önemli bir mevzuat olduğunun altını çizen Ferdi Erdoğan, şöyle ko-
nuştu: “2018-2023 arasında uygulanacak 55 Eylem Planının 12’si, 
binaları kapsıyor. 

Söz konusu 12 eylem, yeni yapılacak ve mevcut binaların verim sı-
nıflarının iyileştirilmesi, kamu sektöründeki verimlilik potansiyeli-
nin hayata geçirilmesi, binalarda yerinde üretimin ve yenilenebilir 
enerji kullanımının yaygınlaştırılması, kapsamlı bir bina envanteri 
çalışmasının yapılması ve bütün kesimlere hitap eden farkındalık 
çalışmalarını kapsıyor. 

Türkiye’de birincil enerji tüketimi 2015 yılında 129,7 MTEP olarak 
gerçekleşerek, 2005’ten 2015’e kadar %46 oranında artış gösterdi. 
Son eylem planı ile Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14 azal-
tılması hedefleniyor. Ayrıca 2023 yılına kadar %23,9 MTEP verimlilik 
sağlanması ve bu verimlilik için 10,9 milyar dolar yatırım yapılması 
öngörülüyor.”

Enerjinin Verimli Kullanılması Son Derece Önemli

İmalat sanayisinin ve hizmetler sektörünün en önemli girdilerinden 
birini enerjinin oluşturduğuna dikkat çeken Ferdi Erdoğan sözlerinde 
şu ifadelere yer verdi: “Ülkemiz enerjide büyük oranda dışa bağımlı. 
Toplam enerji tüketiminin sadece %25’i yerli kaynaklardan elde edil-
mektedir. %75’i doğalgaz petrol gibi ithalata dayalı. 

Sanayimiz %25, konutlarımız %35 olmak üzere toplam enerjinin 
%60’ını tüketmektedir. Keza sera gazı salınımlarını da düşündü-
ğümüzde, ülkemizin her geçen gün artan enerji talebinin yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması, enerjinin verimli 
kullanılması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istikrar için son 
derece önemlidir. 
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Örneğin, ülkemizde konutlarda ortalama enerji tüketimi yıllık 350 
kWh/m2’dir. Enerji verimliliği gelişmiş ülkelerin standardı olan yıl-
lık 100 kWh/m2 altına düşürüldüğünde bir enerji verimliliğinden 
bahsedebiliriz. Bu uygulama toplam enerji ithalatında en az %20 
tasarruf sağlayacaktır.”

Ferdi Erdoğan sözlerine şöyle devam etti “Bunun yanı sıra enerji 
tüketiminde verimliliğe gösterdiğimiz hassasiyeti, enerji üretirken 
de göstermeliyiz. Bu doğrultuda gereken tedbirler alınarak doğru 
planlama ve doğru modelleme ile enerji üretimindeki verimlilik de 
önceliklerimiz arasında yer almalıdır.”

Enerji Tüketimi Yüksek Sektörlere Yönelik İyileştirici Adımlar 
Atılmalı

Enerji verimliliği konusunda en yoğun çalışma yapan sektörlerin ba-
şında; seramik, demir-çelik, çimento gibi yüksek enerji tüketimi olan 
sanayi sektörlerinin olduğunu belirten Ferdi Erdoğan, buna rağmen 
enerji arzında yaşanan sorunlar ve iklim değişikliği nedeniyle özel-
likle enerji tüketimi yüksek olan sektörler için enerji verimliliğine 
yönelik politikaların hayata geçirilmesinin önem kazandığını vur-
guladı. 

Terminoloji Sorunu Giderilmeli

Binalarda enerji verimliliğinde terminoloji sorunu yaşandığına dik-
kat çeken Ferdi Erdoğan, “’Yeşil Bina’, ‘Sıfır Enerjili Bina’, ‘Pasif Ev’ ve 
diğer benzer tanımlar net değil. Birbirinin yerine kullanılan bu ta-
nımlar netleşmeli, herkes aynı dili kullanmalı. Eğitim ve bilinçlen-
dirme çalışmaları aralıksız sürmeli” dedi. 

Sürdürülebilirlik için  Üniversite-STK-Sanayi İş Birliği Gerekiyor

Sürdürülebilirlik kavramının daha iyi ve daha kalıcı olması adına, 
üniversite ve sanayi iş birliğinin çok önemli bir iyi uygulama örneği 
olduğuna inandıklarını ifade eden Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferdi Erdoğan, sürdürebilirliğin sağlanması için atılması ge-
reken adımları şöyle özetledi: 

“Enerji verimliliği konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları 
aralıksız sürmeli. İyi uygulama örneklerinin devamlılığı sağlanmalı 
ve eğitim çalışmaları pekiştirilmeli, enerji mühendisliği yaygınlaş-
tırılmalı. Enerji verimliliği konusunda mesleki (mimarlar, makine ve 
inşaat mühendisleri) ve genel eğitimi ayırmak lazım. Üniversitelerde 
enerji verimliliği ve yapı malzemeleri dersleri ile ilgili yapılan ve ya-
pılacak çalışmaların önemi büyük. Bu amaçla ‘Üniversite-STK-Sanayi’ 
iş birliği etkin olarak kullanmalı” diye konuştu. 

Türkiye İMSAD olarak, enerji verimliliği alanında birtakım çalışmalar 
yürüttüklerini belirten Ferdi Erdoğan, şöyle konuştu: “Sektörel ihti-
yaçlara çözüm arayan 16 adet çalışma komitemiz, hem özel sektör 
hem üniversiteler hem de kamu ile işbirliği yapıyor. Örneğin, Türkiye 
İMSAD Binalarda Enerji Verimliliği Komitesi 2016 yılından beri bir 
yandan yurtiçindeki ve yurtdışındaki gelişmeleri takip ederken, di-
ğer yandan yıllık iş planına göre eğitim konusuna ağırlık verdi. 

Özellikle özel üniversitelerin mimarlık, inşaat mühendisliği ve ma-
kine mühendisliği bölümlerinden mezun olan öğrencilerin inşaat 
malzemeleri konusundaki bilgilerini artırmak, sektördeki gelişmeler 
hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Okan Üniversi-
tesi ve Özyeğin Üniversitesi ile işbirliği yapıldı. 

Çevre Dostu Malzeme ve Sürdürülebilirlik Komitelerinin yürüttüğü 
çalışmalar kapsamında projelendirilen “Yapı Ürünlerinin Üretim-
Kullanım Döngüsü Dersi” de Yıldız Teknik Üniversitesi’yle yapılan 
işbirliği çerçevesinde 2015 yılından beri Mimarlık Fakültesi’nde ger-
çekleşiyor. 

Yaşar Üniversitesinde ise İnşaat Malzemeleri Dersi devam ediyor. 
Türkiye İMSAD olarak, bu çalışmaların sürdürülebilirlik kavramı çer-
çevesinde üniversite ve sanayi işbirliğine önemli bir iyi uygulama 
örneği olduğuna inanıyoruz.”

Konut Sahipleri Kendi Güvenliği, Konforu ve Enerji Verimliliği 
İçin Evini Yenilemeli

“Türkiye’de güçlendirme/yenileme çalışmalarının ihmal edildiğini ve 
Avrupa’ya göre geride kaldığımızı görüyoruz” diyen Ferdi Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Her ne kadar deprem güvenliği ve enerji verim-
liliği konusunda alınması gereken önlemlerin yenileme pazarının 
önünü açması beklendiyse de, pazar gelişmeyip tam tersine geriledi. 

Deprem sonrası alınan kentsel dönüşüm kararı ile 20 milyon konu-
tun 7 milyona yakınının yeniden yapılacağı ifade edildi. Son günler-
de yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda bu rakamın 5 milyona 
indiği belirtildi. 

Fakat kentsel dönüşüm kapsamına girebilecek öncelikli bölgeler net 
olarak belli olmadığından, birçok konut sahibi kendi konutunu da bu 
7 milyonun içinde zannettiğinden, konutlarının yıkılacağı beklentisi 
ile mecbur olmadıkça yenilemekten kaçınıyor ve kentsel dönüşüm 
rüzgarıyla kendi binasının da yıkılıp yeniden yapılacağını hayal ede-
rek kapısını çalacak ‘Beyaz atlı müteahhidini’ bekliyor. 

Oysa hem her bina yeniden yapılmayacak hem de müteahhitlerin 
her binayı yenileyip eski sahiplerine bedelsiz verebilecekleri bir 
planları yok. Bu nedenle Türkiye İMSAD olarak konut sahiplerinin 
kendi konforları, sağlıkları ve enerji-su-atık giderlerini yönetmek 
için evlerini yenilemelerinin daha rasyonel olacağına inanıyoruz. 

Bunu da elimizden geldiğince her platformda dile getiriyoruz. 
Türkiye’de 30 bine yakın satış noktası var. Tahsilat ve nakit akışının 
doğru yönetilebilmesi adına yenileme pazarının tekrar canlanmasını 
istiyoruz.“
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Çocuklar Enerji Tasarrufunu Öğreniyor

Cocuklar Ülkesi KidZania, çocukları enerji tasarrufu hakkında bi-
linçlendirmeyi sürdürüyor. 100’den fazla mesleğin deneyimlendiği   
KidZania’da  Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında farklı etkinlikler 

de düzenlenecek. Çocuklar bu etkinliklerde günlük hayatın her alanın-
da yer alan enerjinin ne olduğunu ve tasarruf yöntemlerini eğlenerek 
öğrenecek.

Şimdiye kadar, Sepaş Enerji Elektrik Merkezi’ndeki aktiviteye katılan 
20 bini aşkın çocuğu enerji yolculuğuna çıkaran KidZania, 9-16 Ocak 
‘Enerji Tasarrufu Haftası’ kapsamında farklı aktivite alanlarında da 
çocukları bilinçlendirmeyi sürdürüyor. 

Sepaş Enerji Elektrik Merkezi’nde çocuklara günlük hayatın her ala-
nında yer alan enerjinin ne olduğu ve enerji tasarruf yöntemleri an-
latılıyor. Çocuklar karbon ayak izi hakkında bilgi alırken, elektriğin 

şehre nasıl dağıtıldığını gözlemliyor ve “Enerji Tasarrufu Gönüllüsü” 
sertifikasının sahibi oluyor.

Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında, çocuklar evlerinde kullanmak 
üzere El Sanatları Atölyesi’nde üzerinde “Suyunu Boşa Harcama” ve 
“Enerjini koru” uyarılı kapı askıları hazırlıyor. Böylece, tasarruf konusun-
da çevrelerini de bilinçlendirmiş oluyorlar. KidZania Üniversitesi’nde 

enerji tasarrufu eğitimi alan minikler ardından Sepaş Enerji Elektrik 
Merkezi’nde görevlendirilerek elektriğin şehre dağıtıldığı alanları göz-
lemliyor.

KidZania radyo ve gazetesinde de Enerji Tasarrufu Haftası’na vurgu 
yapan yayınlar yapılıyor. Toplam dört aktivitede görev alan KidZania 
ziyaretçileri çalışmalarının sonunda “Enerji Tasarrufu Gönüllüsü” eti-
keti almaya hak kazanıyor. 
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Şehirlerde Artık Geceleri Samanyolu’ nu Göremiyoruz

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir:  Işık 
kirliliği, yeryüzünde üretilen aşırı ve yanlış ışıklandırmanın bir 
sonucu olarak gökyüzünün aydınlanmasıdır. Bugün şehir mer-

kezlerinde, hatta köylerde bile insanların birçoğu geceleri, içinde ol-
duğumuz galaksiyi yani Samanyolu’nu hiç göremiyorlar, bilmiyorlar. 

Samanyolu diye bir şeyi tanımıyor. Kendi galaksimizin kollarını gö-
remiyoruz. Bu noktada bir ulusal aydınlatma politikası yasası çıkarıl-
ması lazım. Böyle bir yasamız yok. Aydınlatmalar yasaya uygun bir 
şekilde yapılarak ışık kirliliği daha az düzeyde tutulabilir, ifadelerini 
kullandı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, 
yapay ışık kaynakları nedeniyle şehirlerde, hatta köylerde bile artık 
Samanyolu’nun görülemediği bildirildi.

TUG Müdürü Prof. Dr. Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
teknolojik imkanların da gelişmesiyle yerleşim yerlerinin artık daha 
iyi aydınlatıldığını fakat suni ışık kaynaklarının insanların geceleri 
Samanyolu’nu, yıldızları görmesini engellediğini belirtti.

Yaklaşık 50 yıl önce Türkiye’nin birçok şehrinde Samanyolu’nun görü-
lebildiğini, şimdi ise hiçbir şehirde, hatta köylerde bile görülemedi-
ğini ifade eden Özdemir, şunları söyledi:

“Işık kirliliği yeryüzünde üretilen aşırı ve yanlış ışıklandırmanın bir 
sonucu olarak gökyüzünün aydınlanmasıdır. Işık kirliliği gökyüzü-
nün parlaklığını artırıyor, yani gökyüzü beklenen karanlık görün-
tüsünden farklı olarak beyazlaşmaya veya sarılaşmaya başlıyor. O 
yüzden bugün şehir merkezlerinde, hatta köylerde bile insanların 
birçoğu geceleri Samanyolu’nu hiç göremiyorlar, bilmiyorlar. Sa-
manyolu diye bir şeyi tanımıyorlar. Kendi galaksimizin kollarını gö-
remiyoruz. Bence insan görebilmeli, iç içe yaşadığı evreni biraz olsun 
tanımalı insan.”

Işığın insanlar için artık vazgeçilmez olduğunu, güvenlik nedeniyle 
de aydınlatmaya mecbur kalındığını aktaran Özdemir, “Ama bu nok-
tada bir ulusal aydınlatma politikası yasası çıkarılması lazım. Böyle 
bir yasamız yok. Aydınlatmalar yasaya uygun bir şekilde yapılarak 

ışık kirliliği daha az düzeyde tutulabilir. Astronomi alanında çalışma-
lar yapan gözlemevlerinin etkilenmesi de daha az düzeyde tutulmuş 
olur.” diye konuştu.

Bakırlıtepe’deki Işık ve Toz Kirliliği

Astronomi alanında önemli çalışmalar yapılan Saklıkent Bakırlı-
tepe’deki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde 2’si küçük, 2’si de orta öl-
çekte 4 teleskop bulunduğunu dile getiren Özdemir, tüm şehirlerde 
olduğu gibi Antalya’da da aydınlatmaların hızla arttığını, bunun da 
gözlemevini etkilediğini anlattı.

Genel aydınlatmanın yanı sıra eğlence yerlerindeki lazerlerin de göz-
lemevini olumsuz etkilediğine işaret eden Özdemir, “Bununla ilgili 
bilgilendirmeyi gerekli yerlere yaptık. Lazerler özellikle yazın oluyor, 
bu da bizi etkileyen faktörlerden biri.” dedi.

Avcıların gözlemevi bölgesinde yasak olmasına rağmen bulunduk-
larını vurgulayan Özdemir, avcıların geceleri yaptıkları ışıklandır-
maların da çok güçlü olduğunu, bunun da gözlemevini etkilediğini 
söyledi.

Gözlemevini etkileyen diğer bir faktörün de bölgedeki taş ve mer-
mer ocaklarından kaynaklanan toz kirliliği olduğunu belirten Özde-
mir, kirlilik nedeniyle 2018 yılında ilk defa 2 yıl aradan sonra teles-
kop aynalarını yıkatmak zorunda kaldıklarını aktardı. Özdemir, “İlk 
kurulduğu yıllarda teleskopları 5 yılda bir yıkatıyorduk, sonra bu 3 
yıla düştü. Geçen yıl ise iki yıl ara ile yıkatmak zorunda kaldık. Optik 
aksamına zarar verebileceği için teleskopların yıkanması zor ve riskli 
bir iş. Ayrıca yıkama işlemi teleskopların ömrünü kısaltıyor. Fakat çö-
züm yolu yok, yıkatmak durumunda kalıyoruz.” diye konuştu.

Şimdi teleskopların temizlenmesi konusunda yeni metotların araştı-
rıldığına dikkati çeken Özdemir, daha pratik ve etkili temizlik metot-
larını araştırdıklarını, polimer malzemeyle temizlenmesi yöntemini 
kullanmayı düşündüklerini kaydetti. Kaynak: AA
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TP Vision, Philips Audio Markasının 
Avrupa Relansmanına Hazır

Haziran 2018’de Philips Audio’nun tasarım, pazarlama ve global 
satış haklarını alan TP Vision, 2019 yılında Philips Audio marka-
sının relansman sürecine başlıyor. 

Philips markası, Audio global satış haklarını; Philips TV markasını 
yeniden tüketici televizyon pazarında lider, yenilikçi ve A sınıfı bir 
marka haline getirmekteki üstün başarısı üzerine TP Vision’a verdi. 

Yeni organizasyon; en iyi Avrupa tasarımını, üstün ürün performan-
sını ve paranızın tam karşılığını vererek Philips TV işletmesinin ortak 
değerlerini paylaşmayı hedefliyor.

Radyonun ilk zamanlarına kadar giden uzun bir inovasyon geçmi-
şine sahip olan Philips Audio’nun, şirketin doğal ve işlenmemiş ses 
üretebilen ürünlere odaklanması nedeniyle gerek tüketiciler gerekse 
ticaret dünyası ve medya açısından her zaman son derece başarılı bir 
marka olarak kabul ediliyor.

Philips Audio’nun en popüler ürün serilerinden seçili modelleri he-
men satışa sunmayı hedefleyen TP Vision, 2019 yılının ilk yarısında 
hem Philips Audio hem de üst segment Philips Fidelio markalarıyla 
taşınabilir ses sistemi, kablosuz ses sistemi, saatli radyo, akıllı ağa 

bağlı ürünler, ev ses sistemleri, soundbar hoparlörler ve kulaklıklar 
başta olmak üzere ses sistemleri pazarının tüm alanlarını kapsayan 
geniş bir ürün portföyüyle ilerlemeyi planlıyor.

“Philips Audio Bizim İçin Çok Heyacan Verici ve Nadir 
Bulunabilir Bir Fırsat”

Yeni gelişmelerin kendileri için son derece heyecan verici olduğunu 
dile getiren TP Vision Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Mar-
tijn, konuyla ilgili “Bu, ses sistemleri pazarının lider markalarından 
birini doğru bir şekilde yeniden ortaya çıkarmak ve oluşturmak için 
son derece heyecan verici ve nadir ele geçecek bir fırsat. TP Vision’ın 
benimsediği uzun süreli görüş, hem Philips TV’yi hem de Philips 
Audio’yu Avrupalı tüketicilerin en popüler ev ses sistemi ve TV mar-
kalarından birisi olarak hak ettiği yere getiren başarılı bir işletme 
oluşturmayı amaçlıyor.” dedi.

TP Vision, Eylül 2019’da gerçekleştirilecek Berlin IFA Fuarı’nda inova-
tif ve şirket içerisinde tasarlanmış yeni ürün serilerini tanıtmayı da 
planlıyor.

aydınlatma
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Avrupa’nın Önde Gelen Markaları, Import by 
Lamp 83 Farkı İle Hizmetinizde
Europe’s Leading Brands Are At Your Service with 

Import by Lamp 83 Difference

aydınlatma
lighting

Lamp 83, Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Selux, Regent ve 
Goccia markalarını, ‘Import by Lamp 83’ platformu altında bir 
araya getirdi.  “Doğru Aydınlatma“ felsefesi ile 1963’ten beri Türk 

aydınlatma sektöründe öncülük yapan Lamp 83, global bir marka 
olma hedefiyle oluşturduğu uluslararası iş modelleri çerçevesinde 
Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği uluslararası markalar, Alman 
Selux, İsviçreli Regent ve İtalyan Goccia’yı, Import by Lamp 83 çatısı 
altında toplayarak yeni bir iş modeline imza attı.

Import by Lamp 83 platformu sektörde ithal ürünlerle ilgili müşteri-
lerin, düzenli tedarik, lojistik, projelendirme, farklı fiyatlamalar, satış 
sonrası hizmetler vb. konularda sıklıkla yaşadığı sorunlara nihai bir 
çözüm bulmak amacıyla, Lamp 83 güvencesi altında oluşturuldu.

Import by Lamp 83 sayesinde, İsviçreli Regent’in 100 yılı aşkın de-
neyimi ve son teknoloji eseri iç mekan ürünleri; Alman Selux’ün 
uzun yıllardır dünyanın dört bir köşesindeki sembol meydanlarını 
aydınlatan benzersiz ürün gamı ve İtalyan tasarım çizgileri sayesin-
de peyzaj aydınlatmasında fark yaratan Goccia’nın estetik çözümleri, 
Türkiye’deki nitelikli projelerle buluşuyor.

Platform çerçevesinde Import by Lamp 83 ekibi, temsil ettiği mar-
kaların bütün ürün gamını sunmanın yanı sıra, bu firmaların verdiği 
proje danışmanlığı, ürün eğitimleri ve teknik destek gibi tüm satış 
öncesi ve satış sonrası hizmet çeşitlerini de müşterilerine bire bir 
yansıtarak, benzersiz, sorunsuz ve sürdürülebilir bir deneyim sunuyor.

Bu farkın tadını çıkarmak için, sizleri de Import by Lamp 83 platfor-
muna bekliyoruz.

Lamp 83, Turkey distributor of Selux, Regent and Goccia brands, 
brought these brands together under the Import by Lamp 83 platform. 
Lamp 83, which has been leading the Turkish lighting industry since 
1963 with its “Correct Lighting“ philosophy, undertaking the Turkey 
distributorship of international brands German Selux, Swiss Regent 
and Italian Goccia, has signed a new business model by gathering 
these brands under the roof of Import by Lamp 83, within the frame-
work of international business models created with the goal of becom-
ing a global brand.

The Import by Lamp 83 platform was created under the guarantee of 
Lamp 83 in order to find a final solution to the problems in issues such 
as regular supply, logistics, project planning, different pricing, after-
sales services and so on that customers experience frequently with 
import goods. 

Thanks to Import by lamp 83, over 100 years of experience and state-
of-the-art interior design products of the Swiss Regent, German Se-
lux’s unique product range that have been illuminating the world’s 
four corner symbol squares for many years and the aesthetic solutions 
of Goccia which have made a difference in landscape lighting thanks to 
its Italian design lines, meet with qualified projects in Turkey.

Within the framework of the platform, the Import by Lamp 83 team 
offers its customers a unique, seamless and sustainable experience, 
reflecting all types of pre-sales and after-sales services, such as project 
consultancy, product training and technical support provided by these 
companies as well as offering the entire product range of the brands 
it represents.

To enjoy this difference, we welcome you to the Import by Lamp 83’ 
platform.

Şubat  February  2019
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Akıllı Lambalarda Kullanıcıları Bekleyen 
Gizli Tehlike

Son günlerde üreticilerin yavaş yavaş kullanıcıların karşısına çı-
karmaya başladığı akıllı lambalar, pek kimse farkında olmasa da 
önemli bir güvenlik sorununu da beraberinde getiriyor. Güvenlik 

uzmanlarının iddiasına göre akıllı ampuller kolayca hack’lenebiliyor 
ve kullanıcının evindeki Wi-Fi şifresinin çözülmesi saniyeler sürüyor.

Nesnelerin İnterneti hayatımızı iyiden iyiye değiştirmeye devam edi-
yor. Her şeyin akıllanmaya başladığı bu çağda ampullerin de ‘akıllan-
ması’ şaşırtıcı değil. Ancak internetin girebildiği her nesne, aynı za-
manda başlı başına bir güvenlik sorununu da beraberinde getiriyor. 
Akıllı aydınlatma sistemleri SSID ve Wi-Fi şifresi ile birlikte kablosuz 
ağa bağlanarak kullanılabiliyor. Pratikte kullanıcılar nerede olurlar-
sa olsunlar evindeki lambaları diledikleri gibi yönetebiliyorlar. Diğer 
yandan güvenlik uzmanı olan Michael Steigerwald, akıllı aydınlat-
ma sistemlerindeki güvenlik sorununa dikkat çekiyor. Steigerwald’a 

göre akıllı aydınlatma sistemlerinde güvenlik seviyesi oldukça düşük 
ve Wi-Fi şifresinin doğrudan akıllı ampulün kendisinden ya da ağ iz-
leme yazılımı aracılığıyla yerel ağ üzerinden nasıl çözülebileceğini 
anlatıyor. 

Araştırmalarını daha da derinleştiren Steigerwald, ilk olarak Çinli 
üretici Tuya’dan satın aldığı akıllı ampulü ağa bağlayarak uygulama 
aracılığı ile ışığını yakıp söndürdüğünü söylüyor. Daha sonrasında ise 
ampulü sökerek içindeki flaş belleği okumayı başarmış.

Steigerwald, böylece kısa sürede 1 MB’lık hafızada şifrelenmemiş 
Wi-Fi erişim bilgilerine kolayca ulaştığını söylüyor. Gerçekten de 
inanılmaz.

aydınlatma
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KOBİ Destek Kredileri Piyasaları Hareketlendirecektir
SME (Small And Medium Sized Enterprises) Subsidy Loans Will Activate Markets

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Baş-
kanı Zafer Yıldırım açıklanan KOBİ destek paketine dair açık-
lamalarda bulundu.  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 

KOBİ Değer Kredisi tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. 
Albayrak, “Cirosu 25 milyon TL’nin altındaki şirketlere finansman 

desteği sağlanacak. İhracat ve imalat sektörüne azami 1 milyon TL, 
diğer sektörlere azami 500 bin TL kredi verilecek. Bu pakette 6 ay 
kredi geri ödemesi olamayacak” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’ın KOBİ Değer Kredilerine ilişkin açıklamasının piyasada 
olumlu etkileri olacağını söyleyen Zafer Yıldırım “Sayın Bakanımız 
Albayrak’ın bugün müjdesini verdiği KOBİ destek kredileri piyasala-
rı hareketlendirmek için önemli bir adımdır. Ankara ve genelde de 
Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan ve gün geçtikçe sayıları artan 
KOBİ’lerimize kredinin 6 ay ödemesiz olması, küçük üreticiyi bir neb-
ze rahatlatacaktır” dedi. 

“OVP Tedbirleri Göz Ardı Edilmemeli”

Genç iş insanları olarak açıklanan paketin olumlu etkilerinin olacağı-
nı anlatan Zafer Yıldırım “Bu süreci iyi değerlendirmeli, OVP’de vaat 
edilen tedbirlere riayet edilmesi hususunda hepimiz dikkatli olmalı-
yız. Genç iş adamları olarak yapacağımız yatırımlarda ve atacağımız 
adımlarda ülke ekonomisinin çıkarlarını düşünmeliyiz. Atılan bu 
adımlar sayesinde özellikle 2019 yılının ilk çeyreğinde etkili olacağı-
nı düşündüğümüz daralmanın şiddeti azalmış olacaktır” ifadelerini 
kullandı. 

Turkish Youth Businessmen Association (TÜGİAD) Ankara Branch 
President Zafer Yıldırım made statements about the announced SME 
(Small and Medium Sized Enterprises) subsidy package. Treasury and 
Finance Minister Berat Albayrak made statements at the SME Value 
Loan introductory meeting. Albayrak stated that “ financial support 

will be provided to companies whose turnover is under 25 million TL. 
A maximum loan of 1 million TL will be given to exports and manufac-
turing sectors and a maximum 500 thousand TL to other sectors. The 
credits won’t be refunded for 6 months within this package” he said. 
Zafer Yıldırım remarked that the Treasury and Finance Minister Berat 
Albayrak’s statement on SME Value Loans will have positive effects on 
the market. Our Minister Albayrak’s today’s statement on SME support 
loans is an important step to mobilize markets. Since the loan to SMEs 
that are the backbone of Ankara and in general Turkey’s economy and 
whose numbers increase day by day has a grace period of 6 months, 
this will ease small producers a bit.”

“MTP (Medium-Term Programme) Measures Should not Be Ignored” 

Stating that the announced package will have positive effects on 
young business people, Zafer Yıldırım pointed out: “We should evalu-
ate this process well and be careful on the issue about complying with 
the promised measures in MTP. As young businessmen, we should 
consider the interests of the country’s economy in our investments and 
the further steps we will take. Thanks to these steps, the severity of 
the contraction that we assume to be particularly effective in the first 
quarter of 2019, is going to be reduced.”

aydınlatma
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Totan Led Aydınlatma Kamerun Fuarı’nda Türkiye’yi 
Temsil Edecek!

Totan Led Lighting will Represent Turkey at the Cameroon Fair!

aydınlatma
lighting

Türkiye’nin “%100 Yerli Üretim” hedefi ile yola çıkan Led Aydınlat-
ma sektörünün öncü firması Totan Led, 18-22 Şubat 2019 Tarih-
leri arasında Afrika – Kamerun’da gerçekleşecek olan “Promote 

2019” fuarına katılacaktır. 

Uluslararası birçok ülkenin iştiraki ile gerçekleşecek olan Promote 
2019 Fuarı’nda Led Aydınlatma alanında ülkemizi temsil edecek 
olan Totan Led, yerli üretim ve otomasyon tesisinde ürettiği geniş 
ürün yelpazesini söz konusu fuarda sergileyecektir. 

Katıldığı fuarlarda profesyonel ziyaretçilerin ve birçok firmanın yo-
ğun ilgisini cezbeden Totan Led Aydınlatma ürünleri, dünyanın pek 
çok yerinden katılımcı firma ile gerçekleşecek olan Promote 2019, 
Kamerun Fuarı’nda da, kaliteli ve en uygun fiyat hassasiyeti ile ürün-
lerini tanıtıma sunacaktır. 

Sadece Türkiye değil, uluslararası pazarda da her geçen gün büyüyen 
sermaye ve marka bilinirliği ile ön plana çıkan Totan Led Aydınlatma, 
dünyada gelişen yeni teknolojileri yakından takip eden ve uygulayan 
bir firma olarak tecrübelerini uluslararası proje ve işbirlikleri ile pay-
laşmaya hazırdır. 

Totan Led, Turkey’s leading company of Led Lighting industry, which 
set out with the goal of “100% domestic production” will participate in 
the“Promote 2019” exhibition in Africa -Cameroon between February 
18-22, 2019. 

Totan Led Lighting, which will represent our country in Led Lighting 
field at Promote 2019 Fair, which will take place with the participation 
of many international countries, will exhibit its wide product range 
produced in its domestic production and automation facility at this 
fair.

Attracting the intense interest of professional visitors and many com-
panies at exhibitions, Totan Led Lighting will exhibit its products with 
the highest quality and best price sensitivity at Promote 2019 Cam-
eroon Fair, which will be held with the participating companies from 
many parts of the world. 

Coming into prominence not only in Turkey but also in the internation-
al market with its increasing capital and brand awareness, Totan Led 
Lighting is ready to share its experiences with international projects 
and collaborations as a company that closely following and imple-
menting new technologies developing in the world.

Şubat  February  2019
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Akıllı Aydınlatma ve Dimleme

Akıllı aydınlatma kontrolünün kurulumu korkutucu gibi görü-
nebilir dimleme kadar basit bir şeyi kontrol ederken bile akıllı 
bir aydınlatma kontrol çözümü kurmak için gereken beceriler 

konusunda çok fazla kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Bir işletmeye 
akıllı aydınlatma kontrolü gibi yeni bir servis eklemek göründüğün-
den daha streslidir. Ancak, artık piyasada mevcut olan basit tak ve 
çalıştır sistemleriyle durum kontrol altında.

Dimleme sağlayan kurulumu kolay akıllı aydınlatma kontrolü sunan 
teknolojiler mevcut. Elektrik tesisatçılarının ek eğitim veya program-
lama bilgisi olmadan kullanabileceği bir çok çözüm var. Akıllı aydın-
latma kontrolü karmaşık olmak zorunda değil.

Akıllı Aydınlatma ve  Akıllı Kontrol

Bir tesisat profesyoneli olarak yetkin bir programlama ya da bilgisa-
yar becerisine sahip olmanız gerekmiyor. Evet, bazı akıllı aydınlatma 
kontrol sistemlerinin programlanması gerekir, ancak bunlar çok özel 
bir işlevsellik gerektiren karmaşık projelerle başa çıkmak için çok 
yüksek spesifikasyon sistemleri olma eğilimindedir. 

Bu konsept, üst seviye özel kurulumcu tarafından yapılabilir. Bu özel 
durumlar dışında, geleneksel elektrikçiyi sektörünün dışında tutma-
ya yönelik bu tür söylemler geçerli değildir. Kontrol sistemlerinden 
korkmayın, sistemi anlamaya çalışın. Bir çok üreticinin sunduğu 
ücretsiz eğitimlerden yararlanarak bu alanda da kendinizi geliştire-
bilirsiniz. 

Akıllı aydınlatma kontrolleri gelişmeye devam ettikçe ve kurulum 
daha erişilebilir hale geldikçe, kurulum ve kontrol bir bütün olarak 
ele alınacaktır. Bu nedenle yeni teknolojilerden korkmak yerine yeni 
teknolojilere adapte olmayı deneyin.

Daha Fazla Kontrol, Daha Düşük Faturalar

Aydınlatma kontrolü, tüketicilere% 80’e varan mükemmel enerji 
tasarrufu sağlayan bir işlevsellik sunar. Hatta dimleme ile LED’leri 
PIR’lerle eşleştirildiğinde daha da arttırılabilen% 20-30’luk ener-
ji tasarrufu sağlayabilir, böylece aydınlatma yalnızca kullanımda 
olan alanlarda açık kalır. Ek olarak, daha yumuşak akım geçişi için 
yumuşak bir başlangıç ayar anahtarı kullanmak lamba sıcaklığını 
azaltarak arıza ve bakımı azaltmak için bir LED’in tipik 25.000 saatlik 
ömrünü uzatabilir.

Sadelik İyidir

Bu avantajları ve artan talep  sonucu aydınlatma kontrolünün daha 
popüler hale gelmesi şaşırtıcı değil. Akıllı aydınlatma kontrolünü 
daha erişilebilir hale getirmek için üreticileri sistemleri basitleşti-
riyor. Kurulum sırasında herhangi bir uzmanlık programlaması ge-
rektirmeyen bir açık protokol sistemi geliştirdi bile. Sadece bir CAT5 
kablo beslemesi ile ardından tak ve çalıştır özelliğine sahip program 
ve uygulamalar mevcut. Modüler sistem dört kanal veya devrenin 
kontrolünü sağlar ve sekiz kanal gerektiğinde iki dört kanallı kutuyu 
birbirine bağlamak kolaydır. 

İşte size basit bir örnek:

• Aydınlatma kontrol devrelerini kontrol paketlerine bağlayın

• CAT5 kablosunu her duvar plakasından her pakete bağlayın

• Bir CAT5 kablosunu paketten pakete bağlama

Ardından duvar plakasındaki dip anahtarlarını pakete uygun olacak 
şekilde ayarlayın, devrelere bir ila dört, beş ila sekiz vb. Verin. İşte 
bu - programlama gerekmez

Kaliteli LED Kullanın

LED’leri dimlerken göz önünde bulundurulması gereken bir şey 
daha var, bu da lamba uyumluluğu. Çoğu uzmanın bildiği gibi, ucuz 
LED’ler yanlış karardır ve dimleme sırasında titremeye neden olabi-
lir, bu nedenle kaliteli  LED’ler kullanılmalıdır. Tutarlı ışık kalitesi ve 
rengini sağlamak için kurulum boyunca aynı markayı kullanmaya 
çalışın. Kaynak: Voltimum

aydınlatma
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Antalya’dan 42 Ülkeye “Yerli LED” İhracatı

Türk mühendisliği ve tasarımıyla Antalya’da üretilen akıllı ve yerli 
LED aydınlatmalar Rusya’dan Fransa’ya, Hollanda’dan Dubai’ye 
kadar 42 ülkeye ihraç ediliyor.

Türk mühendisliği ve tasarımıyla Antalya’da üretilen akıllı ve yerli 
LED aydınlatmalar, iç pazarın yanı sıra 42 ülkeye ihraç ediliyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 20 bin metrekarelik alan-
da faaliyet gösteren firma, 40’ı Ar-Ge mühendisi 250 çalışanıyla fark-
lı tasarımlarda ledler üretiyor.

Galata Köprüsü’nden Danıştay binasına, Rusya’da havalimanına, 
Dubai’deki metro istasyonlarına birçok önemli noktaya özel tasarım 
aydınlatma sağlayan firma, ürünlerinin yüzde 42’sini farklı ülkelere 
ihraç ediyor.

Yıllık 75 milyon liralık cirosu bulunan firma, Rusya, Fransa, Hollan-
da, Suudi Arabistan ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere 42 ülkeyi 
aydınlatıyor.

Fiberli PSL Elektronik, LED ve Fiberoptik Aydınlatma Teknolojileri Yö-
netim Kurulu Başkanı Cengiz Şentürk, yaptığı açıklamada, üretimde 
son teknolojiyi kullanarak özgün tasarımlar yaptıklarını söyledi.

Toplam satış miktarlarının yüzde 42’sinin ihracata gittiğini belirten 
Şentürk, “Yıllık 75 milyon liralık ciromuz var. 250 çalışanımızla Rus-
ya, Dubai ve Avrupa ülkeleri ağırlıklı olarak 42 ülkeye led satıyoruz. 
Türkiye’de de birçok yerin aydınlatmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

Mevcut aydınlatmasını yaptıkları Galata Köprüsü’nün revizyonunu 
da yaptıklarını ifade eden Şentürk, Dubai’de birçok metro istasyonu-
nun zeminini aydınlattıklarını belirtti.

Rusya’da alışveriş merkezleri, havalimanı aydınlatmalarını sağladık-
larını vurgulayan Şentürk, “Bugüne kadar 500’ün üzerinde komple 
bitirdiğimiz proje var. Bir milyon dolar ve üzerindeki projeler bunlar” 
dedi.

Ürünlerinin yerli tasarım, yerli montaj ve üretim olduğunu anlatan 
Şentürk, İtalya’dan tasarım ödülü aldıklarını söyledi.

Ödüllü ledlerinin ihracatını artırmaya çalıştıklarını bildiren Şentürk, 
“Daha fazla ülkeye satmak yerine, mevcut ülkelerde daha çok ge-

nişlemeyi planlıyoruz. Avrupa’ya daha çok yüklenmek istiyoruz. 
Rusya’da seraları aydınlatmaya yönelik çalışmalarımız var.” bilgisini 
paylaştı.

“Yerli Üretim Önem Kazandı”

Şirketin Yönetim Kurulu üyesi Tufan Gürbüz ise Antalya’da öz serma-
yeyle kurulan ve büyüyen 28 yıllık bir firma olduklarını ifade etti.

Türkiye’de LED aydınlatmanın öncüsü olduklarını aktaran Gürbüz, 
“İhracat temelli ve yerli üretim vizyonumuz var. Avrupa ve çevre 
ülkelerine uzun yıllar yatırım yaptık. Nihayetinde üretimin yüzde 
42’sini yurt dışına ihraç eden, her yıl ülkemize gelir kazandıran bir 
firmayız” değerlendirmesinde bulundu.

LED aydınlatmaların gıda üretiminde anahtar rol oynamaya başla-
dığını bildiren Gürbüz, ürünlerinin tarım sektörü için de önemli ol-
duğunu kaydetti.

Pazarları içinde Avrupa ülkeleri, Hollanda, İngiltere, Fransa, Rusya, 
Ortadoğu ve Afrika’nın büyük yer kapladığını belirten Gürbüz, şöyle 
konuştu:

“Artık dünyada tek başına her şeyi yüzde 100 yerli yapmak mümkün 
değil, ama yerli katkı oranını yüzde 80’lere çıkaran üretim yapıyoruz. 
Yerli üretim bu dönemlerde önem kazandı. Tamamen Türk mühen-
disliği, tasarımcılığı ve üretim teknolojisini kullanarak üretiyoruz. 
Hedefimiz, daha fazla istihdam daha fazla ihracat” dedi.

aydınlatma
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Isı Sayaçlarına Damga ve Muayene 
Zorunluluğu Getirildi

Isı sayaçlarına damga ve muayene zorunluluğu getirildi. 5 Yaşını 
Doldurmuş Isı Sayaçlarının Periyodik Muayenesi için Son Başvuru 
Tarihi 28 Şubat Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 30470 sayılı Isı 

Sayaçları Muayene Yönetmeliği, 6 Temmuz 2018 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle merkezi 
sistemle ısıtılan binalarda, enerji maliyetlerinin paylaştırılmasında 
kullanılan ısı sayaçlarına muayene şartı getirildi. 

Muayene şartı bilindiği üzere elektrik, gaz, su, taksimetre vb. sayaç-
lar için de uygulamada olan bir şarttır. Üretildiği tarih itibarıyla 5 
yılını doldurmuş ısı sayaçlarının, yetkilendirilmiş akredite kuruluşlar 
tarafından, cihaz performansının ve doğru ölçümleme yapabilir-
liğinin, Isı Sayacı Standardı EN 1434’e uygunluğunun test edilerek 
onaylanması gerekiyor. 

5 yaşını doldurmuş ısı sayaçlarının periyodik muayenesi için akredite 
test laboratuvarına başvuruda bulunma ve muayene işlemini yap-
tırmak sorumluluğu; bina yönetim kurulu, bina yönetimi ve bina 
sahibine ait olacak. Başvuru süresi 1 Ocak 2019 itibarı ile başladı ve 
28 Şubat 2019 tarihinde son bulacak. Bu tarihten sonra periyodik 
muayene için başvuru kabul edilmeyecek. Başvurusu alınan cihaz 
için testi yapacak kuruluş, başvuru alındı belgesi verecek ve başvu-

rusunu aldığı cihazların testini 2019 yılı sonuna kadar tamamlaya-
cak. Isı sayacı için periyodik muayene başvurusunu yapan mükellef, 
Bakanlığın Metroloji ve Standardizasyon birimi tarafından yapılacak 

denetimde, başvuru alındı belgesini ibraz ederek her hangi cezai 
müeyyideye maruz kalmayacak. Başvuruda bulunmayan mükellef-
ler ise her bir ısı sayacı için 2.598 TL ceza ödeyecek ve ısı sayaçlarına 
Bakanlık tarafından el konacak (3516 Ölçüler ve Ayar Kanunu 15c 
bendi).

“Test Sonuçlarının Güvenilirliği, Testi Yapan Kuruluşun Ta-
rafsız Ve Bağımsız Oluşuna Bağlı”

Isı sayaçlarının periyodik muayene başvurusu için son bir aylık süre-
nin kaldığına dikkat çeken QLAB Isı Sayaçları Akredite Test Labora-
tuvarı Yöneticisi Ergun V. Taşdemiroğlu, testi yapacak laboratuvarın 
tarafsız ve bağımsız olması gerektiğinin altını çiziyor. 

Taşdemiroğlu, Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği’nin gecikmiş ama 
mutlaka olması gereken bir yönetmelik olduğunu, konuya ilişkin 
titiz çalışmaları için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TSE’yi takdir ve 
teşekkürle anmak gerektiğini söylüyor ve yönetmeliğin Türkiye’ye 
kazandıracağı faydaları şöyle özetliyor: “Türkiye’de satılan ısı sayaç-
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larının önemli bir kısmı ithalat yoluyla tedarik ediliyor. Yerli üreticiler 
de cihazlarında kullanmak üzere önemli ölçüde komponenti ithal 
ediyor. Yani bu cihazlar için göz ardı edilemez miktarda döviz öde-
mesi yapılıyor. 

Periyodik bakımla cihazın sağlıklı biçimde uzun yıllar hizmet vermesi 
ve böylelikle döviz tasarrufu sağlanacak. Bunun yanı sıra yerli üreti-
ciler, marka değerini ve pazar paylarını korumak için ithal ettikleri 
komponentlerin kalitesini yükseltecek, toplam cihaz kalitesi artacak, 
cihaz ömürleri uzayacak. D

üşük teknolojili, kısa ömürlü, cihaz ve komponent ithalatı azalmış 
olacak. Isı sayaçları için yapılacak Ar-Ge çalışmaları artacak. Doğru 
ölçüm yapan ısı sayaçları, son kullanıcı tarafında hakkaniyet sağlan-
masına yardımcı olacak. Bu cihazları satın alacak kişilerin de cihazın 
üretim tarihine dikkat etmeleri gerekiyor. Muayene periyodu 5 yıl 
olduğu, üretildiği tarih üzerinden ne kadar zaman geçmişse, bu süre 
beş yıllık periyottan düşeceği için, cihaz fiyatında ıskonto yapılmasını 
isteyebilecek.” 

Isı Sayaçlarının Testi İçin 2019 Yılı Birim Fiyat; Kdv Dahil 61.90 Tl.

Ergun V. Taşdemiroğlu, QLAB çalışma koşulları ve sürecin işleyişi hak-
kında şunları söylüyor: “Türkiye’de ısı sayacı testlerini yapabilecek, 
bugün için Isılab Ölçüm ve Kontrol Sistemleri Anonim Şirketimizin 
laboratuvarı QLAB dahil, dört akredite kuruluş bulunuyor. Bu kuru-
luşlar Bakanlığımızın web sitesinde listeleniyor. 

Bu kontrolleri yapacak olan kuruluş, tarafsız ve bağımsız olmalı. Zira 
testleri yapmak için, üreticisinden cihazlara ait iletişim protokolünü, 

test yazılımını vb. almak gerekebiliyor. Tabiidir ki hiçbir üretici, aynı 
zamanda bir diğer kuruluşu ile ısı sayacı üreten, ithal eden, satan bir 
test kuruluşuna bu datalarını vermek istemeyecek. Ayrıca test sonuç-
larına güven duyulabilmesi için de tarafsız ve bağımsızlık şart.

QLAB’a test edilmesi için teslim edilen ısı sayaçlarının MID direktifle-
rine uygunluğunu, Isı Sayacı Standardı EN 1434’e uygunluğunu test 
ediyoruz. Test değerleri sahada beş yıl daha sorunsuz çalışabileceği 
doğrultusunda ise cihaza ‘damga’ dediğimiz hologram etiketlerimiz 
monte ediliyor. Bu etiketlerde testi yapan kuruluş, testin yapıldığı 
yer, zaman, hatta kişi bilgileri yer alıyor.

Cihazın pilinin değişmesi gerekiyorsa, talep doğrultusunda gerçek-
leştirebiliyoruz, kalibre edilmeye uygun bir cihaz ise kalibre edebi-
liyoruz. Cihazların sökülme ve yeniden montajı yetkin bir kuruluşa 
yaptırılması gereği konusunda cihaz sahiplerini uyarıyoruz. Test so-
nucunda kullanımı uygun olmayan cihazlar için üç nüsha ‘Uygunsuz-
luk Tutanağı’ düzenliyoruz. 

Söz konusu tutanağın; bir nüshası ilgili il müdürlüğüne, bir nüshası 
posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak müracaat sahibine gönderiyo-
ruz. Bakanlık tarafından açıklanan test ücreti her bir cihaz başına 
KDV dahil 61.90 TL’dir. Bakanlık her yıl yeniden değerlendirme oranı 
ile yıl boyunca geçerli olacak fiyatı belirler.

QLAB olarak ısı sayaçları konusunda bir ihtisas üssü olarak çalışıyo-
ruz. 6 aylık periyodla kullandığımız tüm test düzeneği ve cihazları-
mızın kalibrasyonlarını kontrol ediyoruz. Yaptığımız işin tüm ülkemiz 
için değer yarattığına inanıyoruz.
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ISS Proser’den 2018’de % 35 Büyüme
% 25 Yeni İstihdam

Türkiye’nin önde gelen güvenlik şirketlerinden ISS Proser 2018 
yılını yüzde 35 organik büyümeyle kapattı. Ülkemizin en fazla 
istihdam yaratan kuruluşlarından ISS Türkiye’ye bağlı olan ISS 

Proser, 2018 başında 6.400 kişilik personelini 8.000’e çıkararak işsiz-
likle mücadelede üstüne düşeni yapmanın gururunu yaşıyor.

Yirmi yedi yıllık geçmişiyle ülkemizin en köklü ve deneyimli güvenlik 
firmaları arasında yer alan ISS Proser 2018 yılını, geçtiğimiz yılba-
şında konmuş olan bütün hedefleri aşarak tamamladı. 6.400 kişilik 
güvenlik personelini 8.000’e çıkaran, hizmet verdiği proje sayısını ise 
630’a yükselten şirket, ulusal ekonomideki zorlu sürece karşın elde 
ettiği yüzde 35 organik büyümeyle göz doldurdu.

ISS Proser Genel Müdürü Atilla Aydemir, bu başarılara Türkiye’nin en 
kalabalık havalimanlarından biri olan İstanbul Sabiha Gökçen’in yanı 
sıra 40’tan fazla tanınmış alışveriş merkezi, prestijli plaza, site, liman 
ve fabrikalardaki başarılı operasyonla eriştiklerini kaydetti. Aydemir 
2018 yılının sonu itibarıyla Mercedes-Benz Genel Müdürlüğü ile Ha-
dımköy ve Aksaray fabrikalarını da portföylerine katarak başarılarını 
perçinlediklerini ifade etti.

Atilla Aydemir “Türkiye için 2018’in son çeyreği zordu. Ekonomik ve-
rilerin belirsizliği, artan enflasyon ve özellikle asgari ücretin yüzde 
26,02 oranında artması, Eylül 2018’de hazırladığımız bütçeler için 
zorlayıcı etkenlerdi. Ancak biz bu tip makroekonomik değişikliklere 
hazırlıklıyız. ISS Türkiye’nin güçlü temellere oturmuş, sektör döviz 
borcu bulunmayan, güçlü müşteriler ve tedarikçilerle çalışan, ülke-

mizin lider hizmet firması olması bu zorlukları atlatarak hedeflerimi-
zin üstüne çıkmamızı sağladı” dedi. Türkiye’nin her bölgesinde faali-
yet gösteren şirket, fiziksel güvenlik hizmeti haricinde devreye aldığı 
“ISS Proser Güvenlik 4.0” konseptini Mercedes-Benz projelerinde de 
uygulayacak. Bu konsept, teknolojik ekipmanların ilave edilmesi 

ile entegre hale getirilen güvenlik çözümlerini, binaların tasarım 
aşamasından başlayarak risk analizi yapılmasını ve ihtiyaçları tam 
karşılayan, daha az maliyetli güvenlik çözümlerin sunulmasını kap-
sıyor.

Ayrıca denetim ve eğitim gibi konularda şirketin destek departman-
ları tarafından takip edilen ortalama başarı puanlarında da tüm böl-
gelerde geçen seneye göre yüzde 30 oranında ciddi artışlar sağlandı 
ve yüzde 85 başarı ortalaması geçildi. Denetim ve Drill sayıları ise 
ikiye katlanarak tüm projeler için 40.000 adet denetime ulaştı. ISS 
Proser online müşteri anketlerine katılan 145 müşterinin 110’un-
dan 10 tam puan, kalan 35 müşteriden ise 8-9 puan almayı başardı. 
Şirket 4.000 çalışanın katıldığı personel memnuniyeti anketinde de 
10 üzerinden 8,8 puan aldı. Atilla Aydemir ISS Proser’in 2018 yılın-
da ciddi bir yenilenme sürecinden geçtiğini ve güvenlik sektörünün 
her alanında fark yarattığını vurgulayarak 2019’da entegre güvenlik 
hizmeti araçlarını geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı. Negatif piya-
sa koşullarına karşın 2019’da da yüzde 25 büyümeyi öngördüklerini 
söyleyen Aydemir, 2018’deki büyümenin en önemli nedeninin İç 
Anadolu Bölgesi’ne ağırlık vermelerinden kaynaklandığını, bu yıl bu 
bölgeye Trakya ve Karadeniz bölgesini ekleyeceklerini ifade etti. 
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Otel Kapı Kartları

Günümüzde özellikle büyük otellerde normal kapı kilitlerinden 
farklı olarak otel kapı kartları kullanılmaktadır. Bunun amacı 
müşterinin odasında ya da odada değilken kendisinin ve eşya-

larının güvenliğini en üst düzeyde sağlamasıdır. Kapı Kartları Firma-
mızın ürettiği Otel Kapı Kartı anahtarların yerini almaktadır. 

Odanın dışına çıkıldığı an kapıdan çıkartılan kartlar, kopyalanmaya 
karşı şifreli olduğu için hırsızlığa karşı ve kötü niyetli kişilere karşı 
güvenlik önlemi sağlamaktadır. Otel kapı kartları akıllı kart tekno-
lojisiyle üretilir. Çipli, manyetik bantlı ya da RFİD çipli olarak üretilir. 

Değişik görsel şekillerde olabilir. Kart özelliği olduğundan cüzden 
içinde rahatça taşınabilir böylece kişilerin anahtar taşıma derdi son 
bulmuş olur. Otel kapı kartı sisteminde odadaki elektrik, alarm, ha-
valandırma ve su tesisatı aktif hale gelir. Odadan çıkarken kapıdan 
kart çıkartıldığında tüm bu tesisatları otomatik olarak keser ve su 
baskını, elektriğin açık unutulması gibi sorunlar ortadan kalkmış 
olur. 

Cihazlar prize takılı kalsa bile elektrik bağlantısı kesileceğinden ters 
durumlar söz konusu olmaz. Ayrıca otel kapı kartları tıpkı bir alışve-
riş kartı gibidir. Kontör yüklendiği takdirde otel içerisindeki aktivite 
ve alışverişlerde para yerine geçeceğinden cüzdan odada unutulsa 
bile kullanılabilir ve para bulundurma derdinden kurtulmuş olunur. 

Kartların Avantajları ve Kullanımı Otel kapı kartı PVC kalitesinde da-
yanıklı sağlam malzemeden üretilir. 

Uzun süre kullanılabilir. Sık kullanılsa bile yıpranma yapmaz. Log 
tutma özelliği sayesinde odaya giren herkesin belirlenmesi müm-
kündür. Otel personeli gibi kişiler odaya girmek istediğinde otel 

müşterisi odada ise kapıyı açamaz ve misafirin odada olduğuna dair 
ışıklı uyarı verir. Acil durumlarda anahtar aramak vakit kaybettirece-
ğinden kartlı otel kapıları sisteminde kart ile kapı açılarak acil mü-
dahaleler yapılabilir. 

Müşterinin kaç gün için odada kalacağı bilgisi de bilgisayarlarda ka-
yıtlı olacağından odanın başka kişilere de verilmesi engellenir. Kul-
lanılan yere prestij sağlar. Odadan çıkıldığında eşyaların da güvende 
olması önemlidir. Otel kartlarında oda numarası, verilen erişim tari-
hi, kaldırılan erişim tarihi ve misafir numarası bulunur. 

Kullanımı basittir. Personel kullanıcı bilgilerini girer. Manyetik şerit 
okutulup otel kapısı kart okuyucu tarafından doğrulandıktan sonra 
kapı kilidi devreye girer. Manyetik okuyucudan kart kaydırılarak ge-
çirilerek işlem tamamlanır. Firmamız talep halinde gerekli ölçüleri 
alarak uygun kart sistemini en ince ayrıntısına kadar tamamlamakta 
ve kurulum montajını yapmaktadır. Kaynak: sayfahaber.com
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Havalimanlarında Yangın Riski Nasıl Önlenebilir?

Havalimanındaki bir yangın riski, iyi mühendislik ve doğru çö-
züm tercih edilerek binlerce yolcuyu paniğe sevk etmeden 
kontrol altına alınabiliyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

(DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2018 Aralık ayı havayolu uçak, yolcu ve 
yük istatistiklerine göre; Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu 
trafiği 7 milyon 989 bin 298, dış hat yolcu trafiği ise 5 milyon 519 bin 
748 olarak gerçekleşti. 

Aralık ayında direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 13 milyon 
527 bin 265 kişi kaydedildi. Havalimanları Aralık ayı yük (kargo, pos-
ta ve bagaj) trafiğinin de iç hatlarda 59 bin 550 ton, dış hatlarda 223 
bin 810 ton, toplamda ise 283 bin 360 tona ulaştığı açıklandı. 

Bu yüksek rakamlar göz önüne alındığında; bir havalimanında yaşa-
nabilecek yangın sonucunda uçuşların aksamasından doğacak kriz-
ler, insanların paniklemesinden kaynaklı izdihamlar, ciddi oranda 
mal ziyanı ve en kötüsü can kaybı yaşanabilir.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Elektronik Sistemler Müdürü 
Deniz Ülker ile konuyla ilgili aldıkları önlemleri görüştük. Yangın Al-
gılama ve Alarm Sistemlerinin EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri 
tarafından 2006 yılında Dış Hatlar Terminali’nde kurulduğunu, buna 
2013 yılında İç Hatlar Terminali’nin de eklendiğini belirtti. 

Deniz Ülker sözlerine, “Yangın algılama ve alarm sistemimizin bi-
zim için en faydalı özellikleri ürünün tasarım anlamında çok işlevsel 
olması, yazılım opsiyonlarının aynı şekilde çok geniş ve kullanıcı 
kolaylığı sağlaması. Fireworks tarafı aynı şekilde sorunsuz kullanıcı 
kolaylığı sunan bir yazılım. Bunun üzerine firmanın mühendislik ve 
bakım sonrası işletim hizmetlerini de eklediğimiz de şu an da olduk-
ça iyi bir noktadayız” şeklinde başladı. 

Öncelikle sistemden bekledikleri faydayı anlatan Ülker; “Yangın al-
gılama sisteminden beklediğimiz birincil olarak kuruluş amacına 
uygun çalışsın, ne tasarladıysanız bunu alabilesiniz. İkincisi arıza 

minimum seviyede olsun. Üçüncüsü kullanıcıya bakım işletim kolay-
lığı sağlasın. Ben bu üç unsurda da başarılı olduğunu düşünüyorum. 
Ürün bizim her türlü yangın algılama ihtiyacımızı sağlayabilecek ni-
telikte. Arıza sıklığı çok az, asılsız ihbar yok denecek kadar az. 

Son olarak da biz bakım anlaşmalı çalışıyoruz. Bizim güvenlik per-
sonelimizde mutlaka sirkülasyon oluyor. Yeni personeller katıldıkça 
anında yerinde eğitimler tekrarlanıyor. Onlar sisteme ve özellikle 
senaryo tarafına hâkim olduğunda kullanımı kolay, her türlü ihti-
yacımızı giderebildiğimiz bir sistemimiz olmuş oluyor” yorumunda 
bulundu.

Yaşadıkları bir örnekten bahseden Deniz Ülker; “Yangın algılamanın 
iki tarafı var, sistem tarafı bir de servis tarafı. Sistem tarafında yan-
gının oluşum esnasında algılanması var. Geçenlerde sabaha karşı bir 
olay yaşandı. Bir yiyecek içecek deposunun olduğu mahalde aydın-
latma balastı kısa devreden eriyor, o plastik damlamaya başlıyor ve 
damladığı yerde de yanıcı madde var. Depo normalde kapalıdır ama 
o gün depoda sanırım malzeme almaya gelen bir görevli var. Kasada 
uğraşıyor, depo tarafına geçmiyor ama kepenk açık, yangını gör-
müyor. Alarm düşüyor bizim güvenliğe, tesadüftür ki işte o kepenk 
kapalı değil açık. 

Güvenlik hemen müdahale ediyor, “Burada yangın alarmı aldık.” Gö-
revli diyor ki: “Yok öyle bir şey.” Buna rağmen kontrol için içeri girip 
bakıyorlar. Hakikaten de alevlenmek üzere olan duman çıkarmış bir 
yangın var. Gecikilmiş bir algılama ve gecikilmiş bir müdahale orada 
ciddi bir yangının oluşmasına sirayet ederek tüm havalimanın bir 
bölgesinin kapatılacak noktaya gelmesine, operasyonunu durdura-
cak bir olaya neden olabilir. 

Tesadüflerle de beraber ama asıl sistemin gerekliliklerini yerine ge-
tirdiği bir olaydı. Böyle bir tecrübe yaşamak bizim için de çok önem-
liydi, çünkü gerekli tedbirleri aldık” örneğiyle sistemden gördükleri 
faydayı aktardı. 

İzmir Adnan Menderes Havalimanı Elektronik Sistemler Müdürü De-
niz Ülker; “Çalışma disipliniyle kendisini alanında ispatlamış bir mü-
hendislik firması, dilerim ki başka projelerde ve başka sistemlerde de 
birlikte çalışabilelim” sözleriyle duydukları güveni özetledi.
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Aceleci İnsanlar Siber Riskleri Artırıyor

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, 
aceleci insanların siber saldırılara kurban gitmeye daha yat-
kın olduğunu gösteriyor. Dünyada 500 milyondan fazla kulla-

nıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü 
Alev Akkoyunlu, teknik önlemler kadar kullanıcıların karakteristik 
özelliklerinin de siber risklerin azaltılmasında önemli olduğunu be-
lirtiyor.

6 binden fazla kullanıcıyla gerçekleştirilen güncel bir araştırma, 
farklı karakteristik özelliklere sahip kullanıcıların siber saldırı kurba-
nı olmaya daha yatkın olduğunu gösteriyor. Kullanıcıların internet 
kullanımındaki davranışlarını inceleyen araştırmaya göre, aceleci 
insanların siber korsanların kurbanı olma olasılıkları daha yüksek. 

Hackerlerin bu kişileri kolay bir av olarak gördüğünü vurgulayan Bit-
defender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kullanıcıların 
karakteristik özelliklerinin siber riskleri belirleyen kritik faktörlerden 
biri olduğunu hatırlatarak daha kontrollü hareket edilmesi yönünde 
uyarıyor.

Düşünmeden Hareket Eden Kullanıcılar Riski Artırıyor

Siber suçların nasıl yayıldığını psikolojik açıdan incelemek isteyen 
Michigan Devlet Üniversitesi araştırmacıları, katılımcıların çevrimiçi 
ortamla nasıl bir ilişki içerisine girdiğini anlamak için cihazlarının ya-
vaş çalışması, donması, reklam pencerelerinin beklenmedik anlarda 
açılması ya da tarayıcılarının ana sayfasının değişmesi gibi durum-
larda ne yaptıklarını gözlemledi. Bulgular, sonraki adımı düşünme-
yen, alabileceği önlemleri ihmal eden, mantıklı bir eylemde bulun-
mak yerine ani ve aşırı tepkiler veren, rahatını bozmak istemediği 
için güvenliği göz ardı eden kullanıcıların siber suç kurbanı olmaya 
daha müsait olduğunu gösteriyor.

Özellikle Mobil Uygulamaları İndirirken Dikkat Edilmeli

Siber saldırılara karşı oluşturulan stratejilerin etkili olması için bil-
gisayar bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki bariyerleri kıran bir 
düşünce yapısına ihtiyaç duyulduğunu belirten Bitdefender Türkiye 
Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, siber risk faktörlerini fark et-
mede ve azaltmada bu iki alanın iş birliği yapması gerektiğini dile 
getiriyor. Her gün milyonlarca kullanıcının yüzleştiği, oldukça tehli-
keli siber saldırılara karşı iki açıdan savunma üreterek daha güçlü ko-
ruma sağlamanın mümkün olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, sayısız 
risk barındıran internet ortamındaki kontrolsüz davranışların siber 
korsanların istediklerine ulaşması anlamına geldiğini hatırlatarak 
kullanıcıları, aceleci davranışlarda bulunmamaları yönünde uyarı-
yor. Akkoyunlu, “Özellikle mobil uygulamaları indirip kullanırken 
kullanıcı sözleşmelerini okumadan onaylıyoruz ancak bu acelecilik, 
uygulamanın cihazımızın kamerasını, mikrofonunu ve konum bilgi-
sini kullanmasına farkında olmadan izin vermemize neden olabili-
yor” ifadelerinde bulunuyor.

güvenlik
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Bitdefender Türkiye 
Operasyon Direktörü 
Alev Akkoyunlu
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Microsoft 2019 Siber Güvenlik Trendlerini Açıkladı

Microsoft, 2019 ve sonrası için, siber tehditleri ve güvenliğin 
sağlanmasında en yeni trendleri açıkladı. Yapay zekâ, bulut 
bilişim, kuantum bilişim, botnet’ler ve fidye yazılımlar siber 

güvenliğin temel konuları olacak. 

Yeni teknolojiler, şirketlere yeni yetenekler kazandırırken yeni nesil 
tehditleri de beraberinde getiriyor. Microsoft, siber tehditlerin üste-
sinden gelmek için, 2019’da kullanılacak yöntemleri ve güvenlikle 
ilgili öngörülerini açıkladı. 

Yapay Zeka, Siber Güvenliğin Sağlanmasında En Önemli Araç 
Olacak

Dünya çapında yapay zekâ harcamalarının 2020 yılına kadar 46 
milyar dolara ulaşması öngörülürken bu büyümenin yüzde 25’i ban-
kacılık ve finans güvenliği alanlarında gerçekleşecek. Orta Doğu ve 
Afrika’da 2017 yılında 37,5 milyon dolar olan yapay zekâ pazarının, 
2021 yılında 100 milyon doları aşması bekleniyor. Her ne kadar si-
ber suçların 2021 yılına kadar dünyaya 6 trilyon dolara mal olması 
beklense de yapay zekâya dayalı çözümlerin küresel ekonomiye 15,7 
trilyon dolara kadar katkıda bulunması öngörülüyor.

Güvenliğin Olmazsa Olmazı Bulut  

Bulut bilişimde güvenlik harcamalarının 2021 yılına kadar 3,5 mil-
yar dolara çıkması bekleniyor. Türkiye’deki bulut hizmetlerinde ya-
pılan harcamaların da yüzde 37,4 büyümesi öngörülüyor. 2019’da, 

hacker’lar giderek daha karmaşık güvenlik önlemleri alarak çalışma-
larını hızlandıracak. Hacker’lar için kolay hedef olarak adlandırılan 
sistemlerin başında, güvenlik açığı olan bulut uygulamaları geliyor. 

Botnet ve Fidye Yazılımlar

“Robot” ve “network” kelimelerinin birleşimi olan botnet’lere, bilgi-
sayar korsanlarının bir seferde çeşitli cihazların kontrolünü ele ge-
çirmesine olanak veren kötü amaçlı yazılımlar bulaşabiliyor. Türkiye, 
içinde bulunduğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi genelindeki 
tüm botların yüzde 18,5’ini barındırıyor. 1139 internet kullanıcısına 
düşen 1 botla Türkiye, en fazla toplam bot bulaşma oranına sahip 
ülke konumunda. 2019 ile birlikte sezgisel teknikler de botnet’lerle 
mücadelede en etkili araçlar olacak. 

Geçtiğimiz yıl wannacrypt virüsünün 230.000’den fazla bilgisayara 
bulaşması hala etkisini koruyor. Buna benzer fidye yazılımları, 2019 
yılında da siber suçlular tarafından kullanılan popüler yöntemler ol-
maya devam edecek. 2020 yılına kadar kurumsal saldırıların %25’in-
den fazlasının IoT üzerinden gerçekleşmesi ve IT güvenlik bütçeleri-
nin %10’unun IoT’ye ayrılması bekleniyor.

güvenlik
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NASA’da 
Veri Sızıntısı 
Endişesi 
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, tüm çalışanlarına, iki ay 
önce keşfedilen bir güvenlik ihlalinde kişisel verilerinin sızdırılmış 
olabileceğini bildirdi. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in edindiği 
bilgiye göre, konuyla ilgili detaylı araştırma başlatıldı ancak hasarın 
boyutları henüz belirlenebilmiş değil.

Uzay sektörüne odaklanan SpaceRef medya şirketinin duyurduğu bil-
giye göre NASA'nın insan kaynakları sorumlusu Bob Gibbs, “23 Ekim 
2018'de NASA siber güvenlik personeli, kişisel olarak tanımlanabilir 
bilgilerin saklandığı NASA sunucularına yönelik olası bir yetkisiz 
erişimi araştırmaya başladı” açıklamasını çalışanlarla paylaştı.

Eski çalışanların da kayıtları çalınmış olabilir  

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in güvenlik araştırmacılarından 
Tomas Foltyn’in mercek altına aldığı gelişmeye göre, çalınmış olabi-
leceğinden korkulan veriler yalnızca mevcut çalışanların değil, eski 
NASA çalışanlarının da sosyal güvenlik numaralarını ve diğer kayıtları 
içeriyor. NASA’nın şu anda 17 binin  üzerinde çalışanı bulunuyor.

NASA'nın insan kaynakları sorumlusu Bob Gibbs, çalışan kayıtlarının 
depolandığı sunucu da dahil olmak üzere ajansın sunucularından 
ikisinin hedef alındığı düşünülen olay hakkında, “Temmuz 2006'dan 
Ekim 2018'e kadar yerleşik, ajanstan ayrılmış veya merkezler arasın-
da transfer edilen NASA Sivil Hizmet çalışanları etkilenmiş olabilir” 
diye konuştu.

İstasyonu'nu kontrol etmek ve komuta etmek için kullanılan kodları 
tehlikeye atmıştı.
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, tüm çalışanlarına, 
iki ay önce keşfedilen bir güvenlik ihlalinde kişisel verilerinin 
sızdırılmış olabileceğini bildirdi. Antivirüs yazılım kuruluşu 
ESET’in edindiği bilgiye göre, konuyla ilgili detaylı araştırma 
başlatıldı ancak hasarın boyutları henüz belirlenebilmiş değil.

Uzay sektörüne odaklanan SpaceRef medya şirketinin duyur-
duğu bilgiye göre NASA'nın insan kaynakları sorumlusu Bob 
Gibbs, “23 Ekim 2018'de NASA siber güvenlik personeli, kişisel 
olarak tanımlanabilir bilgilerin saklandığı NASA sunucularına 
yönelik olası bir yetkisiz erişimi araştırmaya başladı” açıkla-
masını çalışanlarla paylaştı.

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in güvenlik araştırmacıla-
rından Tomas Foltyn’in mercek altına aldığı gelişmeye göre, 
çalınmış olabileceğinden korkulan veriler yalnızca mevcut 
çalışanların değil, eski NASA çalışanlarının da sosyal güvenlik 
numaralarını ve diğer kayıtları içeriyor. NASA’nın şu anda 17 
binin  üzerinde çalışanı bulunuyor.

NASA'nın insan kaynakları sorumlusu Bob Gibbs, çalışan 
kayıtlarının depolandığı sunucu da dahil olmak üzere ajansın 
sunucularından ikisinin hedef alındığı düşünülen olay hakkın-
da, “Temmuz 2006'dan Ekim 2018'e kadar yerleşik, ajanstan 
ayrılmış veya merkezler arasında transfer edilen NASA Sivil 
Hizmet çalışanları etkilenmiş olabilir” diye konuştu.

Eski çalışanların da kayıtları çalınmış olabilir  
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SIEM Pazarı 7 Milyar Doları Bulacak

Siber güvenlik için insan faktörü çok önemli ancak tek başına 
yeterli değil. Teknolojik altyapısı gün geçtikçe karmaşık olarak 
büyüyen kurumlarda güvenlik ihlallerinin ayrı ayrı izlenip yönetil-

mesi, çok zor ve sürdürülemez bir süreç yaratıyor. Bilişim güvenliği 
alanındaki dağıtım ve çözümleriyle pazarda lider konumda bulu-
nan Komtera Teknoloji’nin Genel Müdür Yardımcısı Ziya Gökalp, bu 
süreçleri yönetmek için SOC (Güvenlik Operasyon Merkezi) desteği 
alınmasının ve SIEM (Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi) gibi yeni jene-
rasyon sistemlerin, kurumlar tarafından kullanılmasının kaçınılmaz 
hale geldiğini vurguluyor.

Günümüzde siber saldırıların sofistike hale gelmesi ve uygulanan 
sızma yöntemlerinin karmaşıklığı ile başa çıkma isteği, belirli saldırı 

vektörlerini ve tüm güvenlik açıklarını yönetme ihtiyacı doğuruyor. 
Bu bağlamda konvansiyonel çözümlerin ötesinde farklı ve sofistike 
güvenlik çözümleri kullanıldığını dile getiren Komtera Teknoloji Genel 

Müdür Yardımcısı Ziya Gökalp, saldırganların da birçok inovatif tek-
nikler kullanarak farklı sızma yöntemleri geliştirdiğinin altını çiziyor. 

Veri güvenliği ihtiyacını sağlamak, riskleri minimize etmek, zafiyet-
leri yönetmek, verinin bütünlüğünü, doğruluğunu ve erişilebilirli-
ğini sağlamak, iş sürekliliğini oluşturmak, olaylara anlık müdahale 
etmek, sistemleri izlemek ve yönetmek amacı ile kullanılan farklı si-
ber güvenlik uygulamalarının birbirleriyle entegrasyonu sonucunda 
doğan uygulamalar arası istihbarat paylaşımları, organizasyonlara 
büyük bir operasyonel yük getiriyor. 

güvenlik
security

Şubat  February  2019
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Bu nedenle farklı sistem ve uygulamaların çıktılarını anlık olarak 
gözlemlemenin ve yönetmenin, veri trafiğini ve kullanıcıların dav-
ranışlarını analiz ederek sonuç üretmenin, olaylara anlık müdahale 
etmenin salt insan gücü kullanarak mümkün olmadığını belirten 
Ziya Gökalp, tüm bu süreçleri yönetmek adına içerisinde yapay zeka 
uygulamalarının da yer aldığı SIEM (Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi) 
gibi yeni jenerasyon olay yönetim sistemlerinin kurumlar tarafından 
kullanılması gerektiğini vurguluyor.

Kurumlar İçin SOC ve SIEM Kullanımı Kaçınılmaz Hale Geliyor

Bilgi güvenliğini sağlamak adına karmaşık sistemlere yatırım yapma-
nın ve bu sistemleri yönetmek için uzman kadro istihdam etmenin 
organizasyonlar için son derece zor ve maliyetli bir süreç olduğunu 
belirten Ziya Gökalp, “İşgücü sıkıntısının her geçen gün büyümesiyle 
birlikte organizasyonlar, sistemleri ve süreçleri yönetecek, tehditler 
ve teknolojiler konusunda bilgi birikim ve deneyim sahibi insan kay-
nağını sağlayamıyor” ifadelerinde bulunuyor.

Organizasyonlar, SOC (Güvenlik Operasyon Merkezi) hizmeti veren 
kuruluşları dış kaynak kullanarak tüm siber güvenlik faaliyetlerini 
profesyonel operasyon merkezlerine taşıyor. Ana kuruluş hedefini, 
gelecekteki olayları önlemek için organizasyonun güvenlik altyapı-
sını sürekli izlemek, sistemleri yönetirken ve geliştirirken ihlalleri 

çabuk tespit ederek önleyebilmek üzerine kuran SOC, herhangi bir 
teknoloji veya çözümden çok, organizasyonunun bilgi güvenliği faa-
liyetlerini yöneten sistemleri, uygulamaları, insanları ve süreçleri bir 
merkezde topluyor.

Gökalp’e göre aynı zamanda fikri mülkiyet, hizmet verilen kurumun 
personel, müşteri ve işe dair verileri, iş sistemleri ve marka bütünlü-
ğü gibi birçok varlığı izlemek, korumak ve uluslararası standartlarda 
denetimler için rapor üretmekle yükümlü olan SOC merkezleri, SIEM 
kullanarak karmaşık ve sofistike siber güvenlik uygulamalarından 
edindikleri anlık çıktıları, kayıtları ve istihbaratı yönetmek, olaylar 
hakkında anlamlı sonuçlar üretmek, olaylara anlık müdahale etmek, 
otomatik aksiyon almak ve proaktif güvenlik sağlamak gibi süreçleri 
de takip ediyor.

Bu bağlamda kuruluşlar için SOC ve SIEM kullanımı kaçınılmaz hale 
geliyor. Bağımsız kuruluşlarca yapılan araştırmalarda dünya gene-
linde SIEM pazarının 2023 yılına kadar 7 milyar dolar olacağı, aynı 
zaman dilimine kadar profesyonel SOC kullanımının ise %70 oranın-
da büyüyeceği öngörülüyor.

Şubat  February  2019

Komtera Teknoloji 
Genel Müdür Yardımcısı 

Ziya Gökalp
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Danfoss Fabrikası Dünyanın Akıllı 
Fabrikaları Arasında

Dünya Ekonomi Forumu’nda Endüstri 4.0 çerçevesinde belirlenen 
dünyanın en gelişmiş 16 fabrikası arasında Danfoss’un Wuqing/
Çin’deki fabrikası da bulunuyor.

Danfoss’un Wuqing/Çin’deki kompresör fabrikasında otonom araç-
lar koridorlarda yollarını bulup çalışanlara bileşen tedariki sağlıyor. 
Fabrikada çalışanlar, aynı zamanda bir montaj işleminin hatalı ol-
duğunu otomatik olarak tespit eden akıllı, bluetooth özellikli alet-
ler kullanıyor, gün içinde fabrikanın değişik alanlarında adım adım 
elektronik çalışma açıklamalarına erişim sağlayabiliyorlar. 

600 kişinin çalıştığı fabrikanın son yıllarda yatırım yaptığı akıllı 
teknolojiler sayesinde iki yıl öncesiyle kıyaslanacak olursa, çalışan 
veriminde yüzde 30 artış gözlenirken hurda maliyetinde yüzde 20, 
müşteri şikayetlerin de ise yüzde 57 düşüş tespit edildi.  

Dünya Ekonomi Forumu’nda akıllı fabrikaların sadece akıllı teknolo-
jileri uygulama konusunda iyi olanlar değil aynı zamanda yatırımları 
operasyonel ve finansal faydalara dönüştürenler olduğunun altı çi-
zildi. Forum, Danfoss Wuqing fabrikasının da aralarında olduğu 16 
fabrikanın yer aldığı listeyi oluştururken sayıları 1.000’i geçen bir 
fabrika listesinden seçim yaptı. 

Danfoss Wuqing Operasyonlar Kıdemli Direktörü Ruixing Zhang 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dünya Ekonomi 
Forumu’ndan gelen temsilcilerin yaptığı denetlemelerin ardından 
bu listenin bir parçası olmaktan son derece gurur duyuyoruz. Listede 

yer almamız dijitalleşme çabalarımızın verim, kalite iyileştirmesi ve 
müşteri memnuniyeti özelinde de karşılığını verdiğini açık bir şekil-
de teyit ediyor. Bu alanlarda sürekli gelişme sağlayabilmek adına 
yeni teknolojiler eklemeye devam edeceğiz.”

Danfoss Başkan ve Baş Yöneticisi Kim Fausing de konuyla ilgili şun-
ları söyledi: “Danfoss bünyesinde her seviyede dijitalleşme ilkesiyle 
çalışıyoruz. Eğilimlerin önünde kalıp müşterilerimizin beklenti ve ta-
leplerini karşılayabilmek için bu konuya da yatırım yapıyoruz. Bunun 
karşılığını alabilmek son derece gurur verici.” 

Dünya Ekonomi Forumu, bu kapsamda endüstri şirketlerinin En-
düstri 4.0 teknolojileri hakkındaki deneyimlerini paylaşabilecekleri 
ve birbirlerinden öğrenebilecekleri bir ağ da oluşturdu. Wuqing’deki 
Danfoss çalışanları ürün montajı için çeşitli akıllı aletler kullanıyorlar. 

Akıllı tornavidalar bunlara bir örnek olarak gösterilebilir. Tornavi-
dalar her bir bileşenin ne kadar tork ile monte edilmesi gerektiğini 
biliyor. Doğru tork sağlandığında yeşil ışıkları yanıyor ve doğru tork 
sağlanmadan operatörün bir sonraki adıma geçmesine izin vermi-
yorlar. Fabrikanın belirli bir sıfır kusur hedefi bulunuyor ve kompre-
sör parçaları montaj süreci boyunca hata kontrolü için ileri otomatik 
görsel izleme teknolojisi ile takip ediliyor.  

otomasyon
automation
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Hat Operatörü Wenju Ding

Hat Operatörü Fenghuan Yan

Hat Operatörü 
Qilong Zhao

Baş Mühendis Jiangbo Lin 
Danfoss Wuqing
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Nükleer Uzay Yakıtı Üretimi Otomasyon 
Sayesinde Hızlandı

NASA’nın Cassini ve Curiosity uzay araçlarına da hayat veren nük-
leer yakıt, uzay ajansının görevleri için hayati önem arz ediyor. 
Söz konusu yakıt otomasyon yoluyla artık daha hızlı üretilebiliyor.

Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı (ORNL), ABD’nin derin uzay araştırma 
araçlarının radyo termal jeneratörlerinde kullanılan plütonyum-238 
nükleer yakıtı üretimini otomasyona hazır hale getirdi. 

Neptünyum oksit ve alüminyum karışımı yakıt tabletlerinin üretimi-
ni makinalara devreden kurum, bu sayede 2025 yılına kadar yıllık 
yakıt üretiminin 1,5 kg kadar artacağını belirtmiş.

NASA’nın güneş sisteminin dışına insansız ve Mars’a da nükleer ener-
jiyle çalışan uzay araçları gönderme ile Ay’da üs kurma çabaları, ne 
yazık ki PU-238 yakıtında yaşanan dar boğaz sebebiyle sekteye uğ-
ruyor.  35 kg’ın altına inen yakıt stokunun daha da artırılması mak-
sadıyla, ORNL’ye ek bütçe tahsis edilmiş. NASA bu tür yakıtları, güneş 
panellerinin işe yaramadığı görevlerde kullanmayı tercih ediyor.

İşte Cassini’nin son günlerinde yakaladığı muhteşem fotoğ-
raf “Satürn’e Elveda””

Bir plütonyum radyoizotopu olan PU-238’in uranyum-234 izotopuna 

bozunurken ürettiği 0.5 watt’lık termal enerji, radyoizotop termo-
elektrik jeneratörler (radioisotope thermoelectric generator-RTG) 
aracılığıyla uzay araçlarına güç veren elektrik enerjisine dönüştürülüyor. 

Maalesef biraz zahmetli olan bu yöntem 1960’lardan beri ise faal 
olarak kullanılmakta.

Süreç Çok Zahmetli

Plütonyum izotopunu üretmek için ORNL, neptünyum-237 (NP-237) 
izotopunu neptünyum oksite çevirip alüminyum ile harmanlıyor. 
Bu harman daha sonra yoğun tabletler şeklinde presleniyor. Takip 
eden süreçte bu tabletler Laboratuvarın yoğun akım reaktöründe 
radyasyona maruz bırakılarak NP-238 izotopuna dönüştürülüyor ki 
bu izotopta çözünerek PU-238 halini alıyor. Elde edilen plütonyum 
kimyasal yöntemlerle saflaştırılarak yakıt tabletleri haline getiriliyor.

Önceleri haftalık 80 adet üretilen yakıt tabletleri, otomasyon saye-
sinde haftada 275 adete çıkarılmış. ORNL’den Bob Wham; el yorda-
mıyla uygulanan yöntemin otomasyona döndürülmesi sayesinde, 
NASA’nın yıllık 1,5 kg’lık nükleer yakıtın hedefinin daha ulaşılabilir 
olacağını ifade ediyor.  

otomasyon
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Robotik Süreç Otomasyonu, 2019’da 
Hayat Standartlarını Yükseltmeye Devam Edecek

Robotik süreç otomasyonu (RPA), 2019 yılında iş dünyasının 
en fazla ilgi gösterdiği trendlerin başında geliyor. Robotik sü-
reç otomasyonu (RPA), 2019 yılında iş dünyasının en fazla ilgi 

gösterdiği trendlerin başında geliyor. Automation Anywhere Kurucu 
Ortağı Ankur  Kothari bu alanda yaşanacak gelişmeler hakkında bilgi 
vererek “RPA, hata faktörünü sıfıra indirip işin kalitesini arttırıyor ve 

sürekliliği sağlıyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileriyle 
kendini sürekli olarak geliştiren robotlar, kurumlardaki hizmet kali-
tesini sürekli olarak arttırıyor” dedi.

Rutin ve zahmetli işlerin tümünü yazılım teknolojileriyle çözen RPA, 
üretim endüstrisinden devlet dairelerine uzanan geniş bir yelpazede 
iş süreçlerini hızlı, kaliteli ve hatasız hale getiriyor. Comparex Turkey 
ile Türkiye’deki kurumların daha verimli çalışmasına yardımcı olan 
Automation  Anywhere’in Kurucu Ortağı ve CRO’su Ankur Kothari, 

Robotik süreç otomasyonun 2019 yılında iş dünyasına nasıl etki ede-
ceğini anlattı.

KOBİ’lere Kadar Yaygınlaşacak

Robotik süreçler denince akla büyük ölçekli şirketlerin ve endüstri-
yel kullanım alanlarının geldiğini ifade eden Ankur Kothari, “2019 

Robotik süreç otomasyonu sayesinde bu gibi kullanımların KOBİ’le-
re kadar yaygınlaşacağı yıl olacak. Robotik süreç otomasyonlarının 
belli aşamalarına odaklanan yeni nesil girişimlerin ortaya çıkma-
sıyla birlikte hem kurumsal ölçekte hem de daha önce RPA ihtiyacı 
olduğunu fark etmemiş KOBİ’ler ölçeğinde bir yayılım göreceğiz. 
Özellikle RPA ile dirsek temasında çalışacak diğer teknolojiler, her 
ölçekte firmanın çok daha verimli iş süreçlerine kavuşmasında kilit 
rol üstlenecek” dedi.
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Devlet Dairelerindeki Kuyruklar RPA İle Azalacak

“Kamu sektöründe insan gözetiminde yapılan ve yüksek güvenlik 
gerektiren tüm işlemler, Robotik süreç otomasyonu sayesinde çok 
daha verimli hale geliyor” diyen Kothari, konuşmasına şöyle devam 
etti:

“Bu durum hata faktörünü sıfıra indirip işin kalitesini arttırıyor ve 
sürekliliği sağlıyor. Bunun bir çıktısı olarak da yapılan işler daha 
gerçekçi ve net bir şekilde raporlanabiliyor. Yapay zeka ve makine 
öğrenmesi teknolojileriyle kendini sürekli olarak geliştiren robotlar, 
kurumlardaki hizmet kalitesini sürekli olarak arttırıyor. Ayrıca bu 
teknoloji sayesinde çalışanlar günlük rutin işlerle zaman kaybetmek 
yerine kapasitelerini daha yaratıcı ve katma değerli işler için kulla-
nabilme şansına sahip oluyor. Evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık gibi 
istenmeyen durumların önüne geçiliyor. Hızlı ve kaliteli hizmet ver-
meyi amaçlayan kamu kurumları, rutin ve yorucu işleri Robotik süreç 
otomasyonuna emanet ederek işlerine hız ve verimlilik katıyor.”

RPA Kullanan Firmaların Parası Cebinde Kalıyor

Günümüz firmalarının, işlerini en verimli şekilde yapabilmek için 
çoğu zaman başka firmalardan destek aldığını da sözlerine ekleyen 
Kothari, “İş yükünün bir kısmını dışarıdan bir firmayla paylaşarak, 
önem taşıyan işlere daha fazla vakit ayırıyor. Ancak bu iş paylaşma, 
bir diğer deyişle ‘outsource’ deneyimi, firmalar için ekstra bir gider 
kalemi oluşturuyor. RPA’nın otomatik hale getirdiği süreçler ise bu 
durumu değiştiriyor, RPA kullanan firmaların parası cebinde kalıyor” 
dedi.

Dışarıya verilmesi gereken tüm işlerin, RPA ile kurum içinde çözü-
lerek bütçe tasarrufu yapılabildiğini kaydeden Kothari, “Maliyetlerin 

azalmasıyla birlikte son kullanıcılar, firmanın ürün ve hizmetlerine 
çok daha uygun fiyatlara sahip olabiliyor. Dahası, tüm kontrol fir-
manın elinde olduğundan, herhangi bir değişiklik ya da güncelleme 
anında kolayca uygulanabiliyor, işler her zamankinden hızlı yürüyor” 
diye konuştu.

Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte, RPA’nın kullanım alanlarının da 
günden güne genişlediğini dile getiren Kothari, “Fabrikalarda gör-
meye alışık olduğumuz Robotik sistemler, teknolojinin hızlı gelişi-
miyle birlikte çok daha ulaşılabilir hale gelerek, potansiyelini ortaya 
çıkarmak isteyen küçük işletmeler tarafından da sıklıkla tercih edili-
yor. Firmalar RPA sayesinde esneklik kazanıyor, düşük maliyetlerle 
müşterilerine daha kaliteli hizmet veriyor” dedi.

Dünya Robotik Süreç Otomasyonu İle Altın Çağını Yaşayacak

“Verimliliği maksimum seviyeye çıkaran bu sistemler, aynı zamanda 
teknolojinin gelişimine de öncülük ediyor” diyen Kothari, konuşma-
sını şöyle bitirdi:

“Günümüz işletmelerinin büyük bölümü, işleri kendisi için otomatik 
hale getirmenin yollarını arıyor. Öte yandan her sektörün kendine 
özgü problemleri bulunuyor. Bu problemleri RPA teknolojisiyle çöz-
mek isteyen milyonlarca geliştirici, yeni ürün ve hizmetlerle farklı 
ihtiyaçlara farklı çözümler sunuyor.

Girişimciler, yatırımcılarla birlikte sektörün gelişiminde kilit rol oy-
narken, teknoloji devleri daha iyi bir dünya için güçlerini birleştiri-
yor. Teknolojiden maksimum seviyede faydalanmak isteyen 2019 
dünyası, yapay zeka ve makine öğrenimiyle birlikte Robotik süreç 
otomasyonlarının gelişimine büyük önem veriyor. Günden güne ge-
lişen RPA ile aynı ürünü çok daha ucuza üreten firmalar, yüksek fiyat 
performans oranına sahip ürün ve hizmetlerini tüketicilere çok daha 
uygun fiyata sunuyor. Hayat standartlarımızı yükselten bu teknolojik 
devrim, yakın zamanda dünyaya altın çağını yaşatacak gibi görünü-
yor.”  Kaynak: İstanbul DHA

Şubat  February  2019

Anywhere Kurucu Ortağı 
Ankur  Kothari



162

haber

www.sektorumdergisi.com

Bosch’un Satışları 2018’de Yine 
Rekor Seviyeye Ulaştı

Bosch Grubu’nun satış geliri 77,9 milyar Avro’ya yükseldi. Faali-
yetlerden kaynaklanan FVÖK 5,3 milyar Avro oldu. Bosch’un te-
mel stratejisi, teknoloji geliştirmek, yeni pazarlar oluşturmak ve 

bu pazarlara açılmak. Bosch, otonom sürüşe 4 milyar Avro değerinde 
ön yatırım yapacak. Elektromobilite’de satışlar, 2025 yılında 5 milyar 
Avro’ya yükselecek. Bosch, 2021 yılı itibarıyla 4.000 yapay zeka uz-
manıyla çalışmayı hedefliyor.

Bosch Grubu, zorlu ekonomik koşullara ve zayıf pazarlara rağmen 
2018 yılında elde ettiği satış geliri ve diğer sonuçlar açısından tüm 
zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. Yoluna başarıyla devam eden 
Bosch, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla açıklanan ön rakamlara göre, 
geçtiğimiz yıl 77,9 milyar Avro’luk satış gerçekleştirdi. Satış sonuçla-
rı, yaklaşık 2,1 milyar Avro’luk kur etkisinden olumsuz etkilendi. Kur 
etkilerine göre ayarlandığında ise satış gelirinde yüzde 4,3 oranında 
artış gerçekleşti. Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, 
ön rakamların açıklandığı basın toplantısında, “Ekonomik açıdan zor 
ortama rağmen Bosch, 2018 yılında iyi bir performans sergiledi. Sa-
tışlar ve sonuçlar bir kez daha rekor seviyede gerçekleşti” dedi. 

2018’de 52 Milyon İnternet Erişimli Ürün Satışı Gerçekleşti

Bosch Grubu CEO’su Dr. Denner, “Bir inovasyon lideri olarak, hem 
teknolojik hem de ticari açıdan pazarlarımızdaki değişimi şekillen-
dirmek istiyoruz. Stratejik odak noktamız, bağlanabilirliğin başarılı 
olmasıdır” dedi. Bosch, 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 37 
artışla toplam 52 milyon adet internet erişimli ürün sattığını açık-
ladı. 

Bosch’un geçen yıl, faaliyetlerden kaynaklanan FVÖK’ü (Faiz ve 
Vergi Öncesi Kar) yaklaşık 5,3 milyar Avro’ya ulaştı. Faaliyetlerden 
kaynaklanan FVÖK böylece yüzde 6,9 oldu. Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. 

Stefan Asenkerschbaumer, “Bosch, beklenen zorlu ekonomik koşul-
lara rağmen faaliyet gösterdiği pazarların üzerinde bir gelişme elde 
etmeyi ve yüksek kazanç seviyesini korumayı hedefliyor. Teknoloji 
liderliğimizin artmasını ve bununla birlikte şirketimizin geleceğinin 
daha iyi olmasını finanse edebilmemiz için, tüm iş sektörlerimizi 
daha da rekabetçi hale getirmeyi planlıyoruz” dedi.

 Otonom Sürüşe 4 Milyar Avro Değerinde Ön Yatırım 

Bosch’un Ar-Ge çalışmalarının odak noktalarından birini otonom 
sürüş oluşturuyor. Kazasız mobiliteye giden yolun bir parçası olarak 
Bosch, iki geliştirme yolunu takip ediyor. Bunlardan birincisi, özel 
araçlarda otonom sürüşü kısmen mümkün kılacak olan otonom se-
viyeleri 2 ve 3 olan sürücü destek sistemleri. Bu alanda bir teknoloji 
ve pazar lideri olan şirket, bu yıl sürücü destek sistemlerinde 2 mil-
yar Avro’luk satış elde etmeyi bekliyor. İkinci geliştirme yolu ise 2020 
yılının başından itibaren sürücüsüz sürüş sağlayacak olan 4’üncü ve 
5’inci otonom seviyeleri.

Bosch CEO’su Dr. Denner, “Sürücüsüz sürüş, bireysel mobilitede ez-
berleri bozacak robot taksiler ve servis aracı tabanlı mobilite gibi 
güçlü iş modellerine kapıyı açacak” derken, otomasyonun teknik 
karmaşıklığı nedeniyle bunu geleceğe yönelik bir yatırım odak nok-
tası olarak görüyor. Dr. Denner, 2022 yılına kadar olan süreçte, şirke-
tin ön yatırımlarının toplamda 4 milyar Avro’ya ulaşmasını öngör-
düklerini açıkladı. Bosch’ta halen yaklaşık 4.000 mühendis, otonom 
sürüş üzerinde çalışmalar yürütüyor. 

Mobilite Servislerine Yönelik Kapsamlı Bir Ekosistem

2015 ila 2030 yılları arasında kişisel mobilitenin yüzde 50 oranında 
artacağı tahmin ediliyor (Kaynak: ITF). Bu nedenle, önümüzdeki on 
yıl için uzmanlar, otonom sürüş donanım ve yazılım pazarının yak-
laşık 60 milyar dolar değerinde olmasını bekliyor (Kaynak: Roland 
Berger). 2025 yılı itibarıyla, dünya genelinde 2,5 milyon talep üze-
rine servis otobüsünün büyük bir kısmı sürücüsüz olacak (Kaynak: 
Roland Berger). Uzmanlar, 2035 yılı itibarıyla ortak mobiliteye ilişkin 
satışların neredeyse 160 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor (Kay-
nak: BCG). 

Tüm bu öngörülerden hareketle Bosch, bu mobilite türü için hem 
teknoloji hem de servisler sunmaya hazırlanıyor. Bosch mobilite ser-
visleri ekosistemi, daha şimdiden rezervasyon, ödeme, park etme, 
şarj etme, yönetim, bakım ve eğlendirici bilgilendirmeye yönelik 
çözümleri ve servisleri birleştiriyor. Bu servislerden biri, elektrikli 
araçlara yönelik bir ağa bağlı navigasyon ve şarj çözümü olan  Con-
venience Charging. Dr. Denner, “Ağa bağlı çözümlerimiz, elektromo-
biliteyi günlük kullanıma uygun hale getirebileceğimiz anlamına 
geliyor” dedi. 

Bosch Elektromobilite Kitle Pazarında Lider Olmayı Hedefliyor 

Bosch, 2018 yılında milyarlarca Avro değerinde 30 elektromobilite 
projesini tamamladı. Şirket, 2025 yılı itibarıyla bu alandaki satışını 

otomasyon
automation

Şubat  February  2019



haber otomasyon
automation

163www.sektorumdergisi.com

10 kat artışla 5 milyar Avro’ya yükseltmeyi hedefliyor. Bosch CEO’su 
Dr. Denner, “Elektromobilite kitle pazarında lider olmak istiyoruz” 
dedi. Elektromobilite işinde, Bosch kadar fazla çeşide sahip olan bir 
başka şirket bulunmuyor. Şirket, bisikletlerden kamyonlara kadar 
her tür güç aktarım mekanizmasını elektriklendiriyor. 

Örneğin; bugün, dünya genelinde 1 milyondan fazla otomobilde 
Bosch’un elektrikli veya hibrit parçaları bulunuyor. Bosch CEO’su Dr. 
Volkmar Denner, “Gelecekte insanlar, içinde bir parça bile Bosch ürü-
nü bulunmayan bir elektrikli otomobil yok diyecek” ifadesini kulla-
nırken, bu durum, dünyanın en büyük elektromobilite pazarı olan ve 
Bosch’un binek otomobil segmentinde lider olduğu Çin için de özel-
likle geçerli. Şirket, kısa bir süre önce Çinli elektrikli otomobil üreti-
cisi NIO ile birlikte otonom ve elektrikli sürüş konusunda stratejik bir 
ortaklık kurdu. Bosch, başta elektrikli otomobillere yönelik kompakt 
güç aktarım mekanizması çözümü olmak üzere, 2019 yılında  e-aks 
üretimine başlayacak. Yeni geliştirilen 48 voltluk batarya ise birkaç 
hafta öncesinde seri üretime geçti. 2030 yılı itibarıyla, dünya gene-
lindeki yeni otomobillerin yüzde 20’si, 48 voltluk sistemlerle kısmen 
elektriklendirilmiş olacak. 

Bosch, Emisyonsuz Mal Taşımacılığı İçin de Devrede

2030 yılı itibarıyla global nakliye trafiği de yaklaşık iki katına çıkacak 
(Kaynak: ITF). Dr. Denner, “Kamyonların, iklim veya hava kalitesi açı-
sından bir sıkıntı değil, mal taşıma canavarları olmasını istiyoruz. Bu-
rada da önemli olan şey, elektrifikasyondur” dedi. 2030 yılı itibarıyla 
dünya genelinde her dört yeni ticari araçtan biri ve Çin’de neredeyse 
her üç yeni ticari araçtan biri elektrikli olacak. Bosch’un emisyon-
suz mal taşımacılığı ürün portföyü içerisinde kargo e-bisikletlerine 
yönelik 36 voltluk enerji paketleri, Alman Posta İdaresi’nin StreetS-
cooter’leri gibi hafif ticari araçlar için elektrik motorları ve hafif ve 
ağır kamyonetler için e-akslar, yarı römorklar için elektrikli akslar ve 
gelecekte  40 tonluk kamyonlar için yakıt hücreli güç aklarım me-

kanizmaları yer alıyor. CEO Dr. Denner, “Kısmen elektrikli, tamamen 
elektrikli, bataryalı-elektrikli veya yakıt hücreli olmasına bakılmak-
sızın pazara hazırız” diye konuştu. 

Yapay Zeka, Bosch İçin Temel Uzmanlık Alanı 

Bosch CEO’su Dr. Denner, gelecekte temel uzmanlık alanlarından 
birinin yapay zekanın (AI) endüstriyel uygulaması olacağına inanı-
yor. Dr. Denner, “2025 yılı itibarıyla tüm ürünlerimizde yapay zeka 
bulunmasını ya da yapay zekanın, ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi 
aşamalarında bir rol oynamasını istiyoruz. Doğrusu, Amerikalı ve 
Çinli şirketler tüketici sanayi yapay zekasına hakim durumda; ancak, 
trafik, üretim veya binalar ile ilgili alan uzmanlığı olmadan, potan-
siyelleri endüstriyel yapay zekanın gerisinde kalacak” dedi. Dr. Den-
ner, Bosch’un kendisine büyük hedefler belirlediğini belirterek şunu 
kaydetti: “Bir inovasyon lideri olarak, yapay zeka konusunda usta-
laşmak ve bu konuda dünyada seçkin şirketlerin arasına katılmak 
istiyoruz.” Bosch bu amaç doğrultusunda, şirket içerisindeki 1.000 
yapay zeka uzmanının sayısını dört kat artırarak 2021 yılı itibarıyla 
4.000’e çıkartmayı planlıyor. 

Yapay Zeka İle Uzayda ve Yollarda Başarı

Bosch Yapay Zeka Merkezi çalışanları, yaklaşık 150 proje üzerinde 
çalışıyor. Bu projelerden biri, SoundSee sensör sistemi. Bu çözüm, 
bir şeyin arızalı olup olmadığını duymak için makine öğrenimi uygu-
luyor. Bu da makine arızalarını doğru bir şekilde kestirmeyi ve böy-
lece bakım maliyetlerini azaltmayı ve üretkenliği artırmayı sağlıyor. 
SoundSee çözümü, bu yılın ortasında Uluslararası Uzay İstasyonu’na 
(ISS) gönderilecek. 

Bosch, üretim, bina ve otomotiv mühendisliği alanlarında bununla 
ilgili ticari uygulama fırsatları olduğunu düşünüyor. Kaydedilen iler-
lemenin bir başka örneği ise görüntü işleme algoritmalarını yapay 
zeka yöntemleriyle birleştiren, otonom sürüşe yönelik çok amaçlı 
kamera. Bu akıllı otomobil kamerası, otomobilin yayaları fark et-
mesini ve hemen ardından yayaların davranışlarını algılamasını ve 
kestirmesini sağlıyor. 

Bosch’un Çalışan Sayısı 7.800 Kişi Arttı

Bosch Grubu, rapor tarihi olan 31 Aralık 2018 itibarıyla dünya gene-
linde yaklaşık 410.000 çalışana sahip bulunuyor. Önceki yıla oranla 
çalışan sayısı 7.800 kişi artarken; en büyük artış, Avrupa ve Asya 
Pasifik’te gerçekleşti. Şirketin IT ve yazılım uzmanlarına yönelik ihti-
yacı hala devam ediyor.

2019 Yılı Genel Görünümü: Yüksek Kazanç Seviyesini Koruma

Bosch, 2019 yılı için global ekonominin yüzde 2,3 oranında büyüme-
sini bekliyor. Bosch CFO’su Asenkerschbaumer, “İhtiyatlı tahminimi-
zin nedeni, çözülmeyen Brexit sorunu ve çeşitli ticari anlaşmazlıklar 
gibi devam eden sayısız jeopolitik gelişmedir. 

Ayrıca, ceza niteliğindeki tarifeler veya serbest ticaret sözleşmeleri-
nin iptali biçimindeki agresif korumacı ekonomik politikalar, tüketici 
harcamalarına ve yatırımlarına zarar veriyor” dedi. Tüm bunlara rağ-
men Bosch, bu yıl kendi pazarlarının üstünde bir gelişme sağlamayı 
ve geleceğe yönelik önemli yatırımlara rağmen yüksek kazanç sevi-
yesini korumayı hedefliyor. 
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İnsan Eli Hassasiyetinde Hızlı Robotlarla Küresel 
Rekabet Gücü Artıyor

Geleceğin dijital fabrikalarını bugünden inşa eden Mitsubishi 
Electric, sanayide ve eğitimde robotlara yatırım yapıyor. Sanayi 
4.0’a dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile yanıt veren Mitsu-

bishi Electric, Türk sanayisine geleceğin dijital fabrikalarını bugün-
den kurabilme imkanı tanıyan teknolojik çözümler sunuyor. 

Üretimde hızı, kaliteyi ve verimliliği artıran e-F@ctory konsepti için-
de önemli bir rol oynayan robotlar konusunda da iddialı bir oyuncu 
olan Mitsubishi Electric; otomotiv, ilaç, elektronik, beyaz eşya, gıda, 
paketleme ve eğitim gibi pek çok farklı sektörde insan kolu veya eli-
ne yakın hassasiyette çalışan hızlı robotlarıyla dikkat çekiyor. 

Türkiye’nin küresel pazarlardaki rekabet gücünün artması için çalı-
şan ve gelecekte otomasyon sektörüne yön verecek kişilerin yetişti-
rilmesine büyük önem veren Mitsubishi Electric, Türkiye’nin mühen-
dislik fakültelerinde “Robot Eğitim Merkezi” kurulmasına da destek 
veriyor. 

Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında dünyanın önde gelen 
oyuncularından Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0’a dijital fabrika kon-
septi e-F@ctory ile yanıt veriyor. Bu konseptle yeni endüstri evre-
sinin akıllı fabrikalarına hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve 

verimlilik kazandıran Mitsubishi Electric, üretimin her aşamasında 
büyük kolaylık sağlayan ileri robot teknolojisiyle de Türk sanayisine 
yüksek katma değer sunuyor. e-F@ctory altyapısı içinde kritik rol 
oynayan robotlar, olağan bir iş gücü olarak hemen her endüstriyel 
tesiste yer alıyor. 

Robot kullanımının Türkiye’de hızla yaygınlaştığını söyleyen Mitsu-
bishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme 
Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, dördüncü sanayi evresinde Türk sanayi-
sinin küresel pazarlardaki rekabet gücü ve ihracat potansiyelinin ar-
tırılması için üretim kalitesinin yükselmesi ve maliyetlerin düşmesi 
gerektiğine dikkat çekti. 

Sanayi 4.0 evresinde fabrikaların en önemli gündem maddesinin, 
hızla değişen ve kişiselleşen insan ihtiyaçlarını en hızlı ve verimli 
şekilde karşılayabilecek üretim bantlarını kurmak olduğunu belirten 
Tolga Bizel, bu noktada Mitsubishi Electric’in Türk sanayisine gelece-
ğin dijital fabrikalarını bugünden kurabilme imkanı tanıyan tekno-
lojik çözümler sunduklarını anlattı. 

Mitsubishi Electric’in e-F@ctory konseptinin; üretimde hızı, kaliteyi 
ve verimliliği artırırken çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayabilecek 
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evrimsel bir adım olarak öne çıktığını ifade eden Bizel, sözlerine 
şöyle devam etti;

“Dijital dönüşüm çağında makineler çevrelerinde olup bitenleri an-
layabilecek ve birbirleriyle internet protokolleri aracılığıyla iletişim 
kurabilecek duruma geldiler. Mitsubishi Electric olarak bu yeni en-

düstri evresine e-F@ctory konseptimiz ile yanıt veriyoruz ve bu alt-
yapı içinde robotlar çok önemli bir rol oynuyor. Günümüzde robotlar 
arası veri transferi giderek hızlanıyor ve birbirleriyle konuşabilen ile-
ri robot teknolojileri sayesinde robotlar artık kendi kendilerini daha 
detaylı ve koordineli olarak kontrol edebiliyor. Bugün e-F@ctory 
altyapısı sayesinde robotlar üretim hattındaki diğer 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 birbirle-
riyle entegre ve açık bir mimari ile çalışıyor.”

Her Sektöre Uygun Robotik Çözümler 

Mitsubishi Electric’in otomotiv, ilaç, elektronik, beyaz eşya, gıda, pa-
ketleme ve eğitim gibi pek çok farklı sektörde insan kolu veya eline 
yakın hassasiyette çalışan hızlı robotlarıyla fark yarattığının altını 
çizen Bizel, şu açıklamalarda bulundu; “Mitsubishi Electric olarak ro-
botlarımızla her türlü endüstriyel uygulamaya çözüm sunabiliyoruz. 
Minyatür bileşenlerin mikro montajı için paralel robot kollarından 

sızdırmaz muhafazalı 6 eksenli robotlara kadar geniş bir ürün yel-
pazesine sahibiz. 

Temiz odalardan kirli, yağlı ve tozlu ortamlara kadar her türlü or-
tamda görev alabilecek uygun bir robotumuz bulunuyor. Kompakt 
ve hafif robotlarımız ile eğitim ortamlarında uygulamalı öğrenimin 
gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Kolay programlama ve simülasyon 
seçenekleri robotik alanına girişi kolaylaştırıyor ve esneklikte sınır 
tanımıyor.

 

Mitsubishi Electric robotlar, standart gerçek zamanlı arayüzler ve 
kolay programlama sayesinde karmaşık üniversite araştırma proje-
leri dahil olmak üzere robotların manipülatör olarak kullanılmasına 
ilişkin her türlü seçeneğe imkan tanıyor.” 

Robotla Eğitime Destek

Mitsubishi Electric’in Türkiye’de gelecekte otomasyon teknolojilerine 
yön verecek kişilerin yetiştirilmesine büyük önem verdiğini belirten 
Bizel, bu kapsamda üniversitelerin mühendislik fakültelerine “Robot 
Eğitim Merkezi” kurulmasına katkı sağladıklarını ve pek çok farklı 
üniversite etkinliğine sponsor ya da konuşmacı olarak katıldıklarını 
ifade etti.

Öğrencilerin çağın gelişen teknolojilerine uyum sağlayarak iş dünya-
sında tercih edilebilmelerine destek olmayı amaçladıklarını vurgula-
yan Bizel, Mitsubishi Electric Türkiye olarak eğitime destek olmaya 
devam edeceklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.
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Eaton, Demiryolu Seyahatlerini Daha Güvenli ve 
Rahat Hale Getiriyor

Eaton, şirketlerin demiryolu seyahatlerini ve ulaşımlarını daha 
güvenilir, verimli, güvenli ve rahat gerçekleştirmelerine yardım-
cı oluyor. Güç yönetimi uzmanı Eaton; demiryolu operatörlerinin 

ve OEM’lerin demiryolu sektöründe daha sürdürülebilir bir gelecek 
inşa etmelerine yardımcı olan elektrik ve hidrolik sektörlerindeki en 

son teknolojilerini sunuyor. Eaton’ın demiryolu alanındaki 30 yıllık 
mirası; daha iyi, daha güvenli ve rekabetçi sistemler üretmek adına 
güvenilir çözümler sunmak için inovatif ürünler ve benzersiz uzman-
lığıyla geniş bir portföy oluşturduğunun bir kanıtı. Eaton Ulaşım 
Segment Müdürü Delphine Clément’in bu konudaki görüşleri şöyle 
“Demiryolu endüstrisindeki şirketler güvenlik ve verimlilik anlamın-
da eşi benzeri olmayan zorluklarla karşı karşıya. 

Daha iyi sürdürülebilirlik adına çözüm getirirken inovasyon ve katı 
endüstri standartlarına uyma zorunluluğu arasında ince bir dengeyi 
de gözetmek gerekiyor. Eaton’ın engin tecrübeleri sayesinde elektrik 
gücünü, mekanik gücü ve hidrolik gücü daha güvenilir, daha verimli 
ve daha sürdürülebilir şekilde yönetme konusunda aranılan bir iş 
ortağı olduğunu gösterdik.

”Eaton, demiryolu seyahatini ve ulaşımını daha güvenli, verimli, 
rahat ve uygun maliyetli hale getirmenin zorlukları karşısında  çö-
züm getiren inovasyon ve uygulamaları tanıttı. Eaton çözümleri, 
endüstrinin katı standartlarına uyarken, endüstrideki  aksaklıkları 
azaltmak, performansı arttırmak ve güvenlik ve emniyeti üst seviye 

çıkarmak için yollar bulmasına yardımcı olmak için tasarlanır. Eaton 
demiryolu çözümleri arasında aşağıdaki ürünler bulunuyor;

Hidrolik Güç Üniteleri: Bu üniteler yatar gövdeli trenlerde güve-
nilirliği, çalışma süresini ve yolcu rahatını arttırmak için tasarlandı.

Hidrolik Hortumlar: Endüstri uyumlu bu yeni demiryolu hortum-
ları güvenliği, dayanıklılığı ve çalışma süresini arttırmak için tasar-
landı.

Alçak Gerilim Komponentlerinden Oluşan Daha Geniş Bir 
Ürün Grubu: Demiryolu araçları güvenlik standartlarına uyumlu-
dur.

Heinemann Hidrolik-Manyetik Devre Kesici: Yeni tasarımıyla 
yenileme veya daha yeni teknolojiyle sistemi güncelleme projelerini 
basitleştirir. 

Acil Aydınlatma: Geleceğin acil durum aydınlatma teknolojileri 
yeni nesil tahliye işleviyle en güvenli çıkış rotasını gösterir.

xStorage Binaları: Ölçeklenebilir yeni bir çözüm olup, sürdürülebi-
lirlik ve esneklik için tasarlandı.

Teknik uzmanlık ve proje yönetim yeteneğinin yanı sıra elektrik ve 
hidrolik sektörlerinde çözümler sunan Eaton, demiryolu endüstrisi 
operatörlerinin riskleri en aza indirgemelerine ve demiryolu projele-
rinin güvenliğini sağlamalarına yardımcı olabilir.
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MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu :Türkiye 
Makine İhracatını 5 yılda 2’ye Katlayacak”

Makine sektörü 2018 yılında ihracatını en çok artıran üç sanayi 
grubundan biri oldu. İhracatını yüzde 15,5 artırmayı başaran 
sektörün toplam ihracatı 17,1 milyar dolara ulaştığına dikkat 

çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Dünya 
genelinde Çin’le birlikte makine ihracatını en çok artıran iki ülke-
den biriyiz. Teknoloji odaklı bir sektörün bu artış hızına ulaşması sık 

rastlanılan bir başarı değildir. Yıllık yüzde 15 düzeyindeki büyüme 
hızımızı koruyarak 5 yıl içinde ihracatımızı 2’ye katlamayı ve 2023 
yılında 34 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin 2018 yılı toplam ihracatının yüzde 10,1’ini gerçekleştiren 
makine sektörü, ihracatın ithalatı karşılama oranını ise yüzde 64’e 
yükseltti. İhracatının yüzde 60’ını Avrupa Birliği’ne ve ABD’ye yapan 
sektörün kilogram başına ortalama birim fiyatları da 6,1 dolara ulaştı. 

2001’den Bugüne Makine İhracatı 10 Katına Çıktı

2018 yılında makine ihracatında kaydedilen 323 bin ton artışın ra-
kamsal etkisinin 2,3 milyar dolar olduğunu belirten Karavelioğlu, 
geçtiğimiz yıl dünya makine ihracat artış hızını 4’e katladıklarını 
kaydederek şunları vurguladı:

“2001 yılından bu yana makine ihracatımızı 10 katına çıkardık. Geç-
tiğimiz yıl yaptığımız çalışmalarla ekonomideki dalgalanmaların 
olumsuz etkilerini en aza indirmeyi başardık. Teknolojimize güve-
nerek ithalatçı ülkelerin kur farkını fırsata çevirmesini engelledik 
ve birim fiyatlarımızı düşürmeden Türk makinelerin marka gücünü 
koruduk. İleri teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla maki-
nelerimizin marka algısını daha da yukarı taşıyacağız.”

Küresel Rekabetin Ana Unsuru Teknoloji 

Makine ihtiyacını ithalatla karşılamaya devam eden ülkelerin geride 
kalacaklarına dikkat çeken Karavelioğlu küresel ticaret savaşlarının 
ardında teknoloji savaşlarının yer aldığını belirterek şunları ifade 
etti:

“Kaynak maliyetlerinin tüm dünyada arttığı bir süreçte eski alış-
kanlıkları bir kenara bırakmak gerekiyor. Türkiye sanayii artık yeni 
bir sayfa açmalı ve dövizle borçlanarak makine ithal etme anlayışı 
tamamen bırakmalı. Makine sektörü pazar büyüklüğü küresel pa-
zar içinde yüzde 1,9 seviyelerine kadar yükselen ülkemizin, makine 
ithalatı sebebiyle 10 milyar dolar dış ticareti açığı vermesini doğru 
bulmuyoruz. Teşvik mekanizmasının yerli makine ve teknolojiye 
ayrıcalık tanıyacak şekilde revize edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Makinelerin imalatçıları ve kullanıcılarıyla birlikte yurtiçinde geliş-
tirilmesi, yerli ve milli olmanın temel unsurudur.” 

KOBİ’ler Özel Maksatlı Makinelerle Büyüyecek

Özel maksatlı makinelere olan ihtiyacın artmasının, tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de KOBİ düzeyinde teknoloji geliştiren makine 
imalatçılarının gelişimine katkı sunacağını söyleyen Karavelioğlu 
şöyle konuştu:

“KOBİ’lerin etkin olduğu Türkiye ekonomisi için bu dönem, çok 
önemli bir fırsattır. Özel maksatlı makineler üretmeye ve niş alanlar-
da teknoloji geliştirmeye uygun bir sekörel yapımız var. Mevzuatta 
yapılacak iyileşme, makine imalatçılarının ar-ge yatırımlarını daha 
da artıracaktır. Yalnız, Piyasa Gözetimi ve Denetiminin etkin bir şe-
kilde tesis edilmesi gerekiyor. Makine sektöründe Piyasa Gözetim ve 
Denetimi tam bir ihtisas konusu olduğu için, sektör temsilcilerinin 
deneyiminden mutlaka yararlanılmalı. Yatırım ortamında yapılacak 
iyileştirme, sadece makine sektörünün değil bir bütün olarak Türk 
sanayiinin önünü açacaktır. Tedarikçi dallarda dışa bağımlılığın 
azaltılmasına yönelik tedbirler, Türkiye’yi uluslararası pazarda daha 
rekabetçi ve daha da güçlü bir ülke kılacaktır.”

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı 
Kutlu Karavelioğlu

Soldan Sağa: Zeynep Erkunt ARMAĞAN-Kutlu KARAVELİOĞLU- Mehmet AĞRIKLI
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Biznet’ten, 2019 Endüstriyel Kontrol Sistemleri 
Siber Güvenlik Öngörüleri

Enerji tesislerinden, sağlık sistemlerine, savunma sanayiinden 
üretim tesislerine kadar birçok kritik altyapının omurgasını oluş-
turan Endüstriyel Kontrol Sistemleri’nin (EKS/SCADA) önemi, her 

geçen gün daha fazla artıyor. Söz konusu sistemlerin zarar gördüğü 
ve çalışamaz hale geldiği durumlarda, büyük boyutlu sektörel, ulusal 
ve küresel maddi ve manevi zararlarla karşılaşılacağı da bir gerçek. 

2000’den bu yana, BT, OT ve IoT bütünsel siber güvenlik yaklaşımıyla, 
projelendirme, danışmanlık ve denetim hizmetleri sunan, sektörü-
nün lider siber güvenlik entegratörü Biznet Bilişim; 2015 yılında 
konunun önemine dikkat çekerek bu alandaki çalışmalarını başlattı. 
2018 yılında Biznet Bilişim, Operasyonel Teknoloji güvenliği alanın-
da yürüttüğü öncü çalışmaların sonucunu aldı ve ilk Türk hizmet 
firması olarak Gartner 2018 raporunda yer alan, bu alandaki ilk Türk 
hizmet firması oldu. Biznet Bilişim ayrıca, bu alandaki deneyimiyle, 
2019 yılı EKS öngörülerini kamuoyu ile paylaştı. 

3 Yıl İçinde, Güvenli Olmayan Eks Altyapıları Nedeniyle, Çevre 
ve İnsanların Zarar Görmesi Olasılığı Çok Yüksek

Gartner’ın yakın zamanda yayınlanan raporunda, “3 yıl içerisinde, 
güvenli olmayan endüstriyel kontrol sistemleri ve OT altyapıları ne-
deniyle, çevre ve/veya insanların zarar görmesinin” ön görüldüğünü 
anımsatan Biznet Bilişim EKS Siber Güvenlik Hizmetleri Yöneticisi 

Can Demirel “İşte bu ifade, yaptığımız işin ne kadar önemli ve ger-
çekten ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. 

EKS Siber Güvenlik Ekibimiz, insanlar evlerine girip, elektrik düğme-
sine bastıklarında, elektriğin gelmesi; musluğu açtıklarında suyun 
akması; hastaneye gittiklerinde, medikal cihazların çalışması; uça-
ğın zamanında kalkması; trenin zamanında gelmesi gibi günlük 
hayatımızı ciddi derecede etkileyen kritik altyapılardan aldığımız 
servisin kesintiye uğramaması için çalışıyor. 

O yüzden bizim temel misyonumuz, sağladığımız çözümler ve da-
nışmanlık hizmetleri ile başta ülkemiz olmak üzere, yakın bölgedeki 
kritik altyapıların siber dayanıklılığının artırılmasını sağlamaktır” 
dedi. 

Biznet Bilişim olarak, bu hayati alanla ilgili stratejilerinden ve ver-
dikleri hizmetten de bahseden Demirel; sözlerine şöyle devam etti: 
“Firma olarak, temel stratejimiz olan, BT, OT ve IoT alanlarındaki bü-
tünsel siber güvenlik yaklaşımımız, belki de en çok kritik altyapılar 
için hayati öneme sahip. 

Biznet olarak bu alanda neler yaptığımızı ise, şöyle özetleyebilirim: 
Güvenlik Testleri başlığında, saldırgan bakış açısıyla, en az bilgi ile 
altyapı üzerindeki bileşenleri güvenlik testine tabi tutuyoruz. Ek 
olarak, EKS bileşenleri sızma testine tabi tutuluyor. Konfigürasyon 
Denetimleri başlığında ise, EKS altyapılarının güvenliği ve sürekli-
liğini ilgilendiren bileşenleri, sistem yöneticisi gözüyle denetime 
tabi tutuyoruz. Süreç Denetimleri başlığı ise, işletim süreçlerinin 
güvenlik bakış açısıyla denetlenmesidir.Fiziksel Denetimler de, alt-
yapı bünyesinde kritik işlevlere hizmet eden kontrol odaları, veri 
merkezleri ve işletmenin genel güvenlik durumunun, en iyi uygula-
ma örneklerine göre denetlenmesini kapsıyor. Son olarak, EPDK EKS 
Bilişim Güvenliği Yönetmeliği Uyumluluk Hizmetlerimizden bah-
setmek istiyorum. Yönetmeliğin öngördüğü envanter çıkarma, risk 
analizi yapma ve risk aksiyon planlarının hazırlanması konularında 
danışmanlık hizmeti sunarak; kurumların yönetmeliğe uyumlu hale 
gelmeleri sağlıyoruz. 

Ayrıca, özellikle bu alana ilişkin farkındalığı artırmak için, geçen 
sene Türkiye’nin ilk EKS Siber Güvenlik Konferansı’nı düzenledik. 
Ek olarak, bu alana dair yetişmiş insan kaynağı probleminin çözü-
müne destek olmak için,  Türkiye’nin ilk EKS Siber Güvenlik Öğrenci 
Kampı’nı düzenledik.” 

2019, Çok Daha Sofistike ve Çevresel Zarar, Can ve Mal Kaybı İle 
Sonuçlanabilecek Saldırılara Şahit Olacağımız Bir Yıl Olabilir

Can Demirel, kritik altyapılar özelinde, bu saldırıların, doğrudan 
zarar vermeye odaklı olabileceği gibi; uzun vadeye yayılmış ve bil-
gi toplama amaçlı da olabileceğini vurgulayarak; şunları söyledi: . 
“Ayrıca, Endüstri 4.0 ile beraber tüm dünyayı etkisi altına alan dijital-
leşme trendinin EKS alanında da etkisini göstermesi ve endüstriyel 
işletmelerin artan verimlilik talepleri; IoT cihaz ve teknolojilerinin 
(wirelessHART, akıllı sayaçlar ve smartgrid projeleri vb.) kritik altya-
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pılarda ve OT ağlarında kullanım oranını artırdı. Elbette bu durum, 
çok sayıda siber güvenlik zafiyetini de beraberinde getiriyor. 2019 
yılı, IoT ve uygulamalarının daha sık kullanılmaya başlanacağı ve bu 
yeni teknolojilerin de, yeni saldırı vektörü olarak karşımıza çıkacağı 
bir yıl olacak. İlk olarak 2017 Aralık ayında tespit edilen ve doğrudan 
Emergency Shut Down (Acil Kapama - ESD) / Safety Instrumented 
System (Güvenlik Enstrümanlı Sistem - SIS) unsurlarını hedefleyen 
bu alandaki ilk ve tek saldırı olan TRITON / TRISIS / HATMAN, kritik 
altyapılara yönelik saldırıların doğrudan çevresel zarar ya da can ve 
mal kaybına neden olabileceğini gözler önüne serdi.”

Ayrıca siber kara borsada EKS zafiyetlerine olan talebin arttığını vur-
gulayan Demirel; “2019 yılında saldırganların, EKS spesifik bilgilerini 
artırarak daha özelleşmiş ve hedef odaklı saldırılar düzenleyeceğini 
düşünüyorum” dedi.

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu, Regülasyonların Hem 
Kapsamlarını Hem De Sayısını Artıracak

Avrupa’daki regülasyon kurulunun (Networking and Information 
Security - NIS) yayımladığı direktifler incelendiğinde, her endüstri 
için farklı standartlar belirlendiğinin altını çizen Demirel, şöyle de-
vam etti: 

“2019 yılında, ülkemizde enerji alanında regülasyon ve standartları 
belirleyen Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun (EDPK) sektöre yö-
nelik siber güvenlik çalışmalarının sayısını artırarak, yeni regülas-
yonları hayata geçireceğini öngörüyoruz. Ayrıca, kritik altyapıların 
ve ulusal bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlayan yazılımlarda yerli 
teknolojiler kullanılması hassasiyeti ilk olarak 2017 yılında ortaya 
çıktı ve giderek artan bir grafik çizerek, dünya çapında hızla yükselen 
trendlerden birisi oldu. 2018 yılında da artarak devam eden bu has-
sasiyet sonucunda, ABD ve İngiltere’nin uygulamaya koyduğu üretici 
kara liste uygulamasından, çokuluslu teknoloji şirketleri etkilendi. 

Bu yaklaşım sadece, yeterli ve yerli teknolojiye sahip olan ülkelerin 
uygulayabileceği bir strateji olmakla beraber; kendi teknolojisini 
üretemeyen ülkelerin müttefik ülkelere yönelmesini ya da ihtiyaç 
duydukları teknolojileri üretebilir hale gelmesini gerektiriyor. Aksi 
halde ulusal kritik altyapıları, siber saldırıların odak noktası olacak. 
Kritik altyapıların ekonomi ve ulusal güvenlik açısından önemi dü-
şünüldüğünde, Siber Milliyetçilik akımının en yoğun hissedileceği 
alanlardan birinin EKS Siber Güvenliği olacağını ön görüyoruz.” 

Türkiye’de de Kurumlar Arası Siber İstihbarat Paylaşımının 
İlk Adımları Atılacak

2018 yılında Endüstriyel Kontrol Sistemleri’ne yönelik saldırıların sa-
yısının da dramatik bir şekilde arttığını ifade eden Demirel, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Dünya’da, sadece 2018 yılı ilk çeyreğinde tespit edilen saldırıların 
sayısının, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 40 daha fazla olduğu 
görülmekte. Bu durum EKS ve Kritik Altyapılar için siber istihbarat 
konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. 2019 
yılında, gerek kamu kuruluşları ve özel endüstriyel işletmeler, ge-
rekse devletlerarasındaki siber istihbarat paylaşımının sınırlarının 
çizileceğini, siber istihbarat paylaşımının globalde artarak devam 
edeceğini ve Türkiye’de de kurumlar arası siber istihbarat paylaşımı-
nın ilk adımlarının atılacağını düşünüyoruz. 

Bu anlamda kurum ve kuruluşların daha fazla simülasyon, test ve 
tatbikat çalışması gerçekleştireceklerini de öngörüyoruz. Geçen yıl 
konuşmacı olarak katkı sunduğumuz, yılın en önemli EKS siber gü-
venlik etkinliklerinden biri olan “SANS ICS” etkinliğinin ana söylemi, 
“Defense is doable” idi. 

Bu söylemin önemine ve içeriğine inanıyoruz. Tüm bu gelişmeler ışı-
ğında savunmanın hala yapılabilir olduğunu düşünüyoruz. Savun-
manın bir parçası olarak “Endüstriyel Kontrol Sistemleri’nde Siber 
Güvenlik 2018 Yılı Tahminleri” raporunda özetlediğimiz gibi, uçtan 
uca güvenlik, fiziksel güvenlik, tedarikçi güvenliği, güvenli tasarım 
ve yetkin uzman ihtiyaçları kritik altyapılarda artarak devam edecek. 

Bunlara ek olarak, savunma için endüstriyel altyapılarda görünür-
lük ihtiyacı artacak. Ağ görünürlüğünü artırıp EKS-OT altyapılarının 
siber dayanıklılığını iyileştirmek için anomali tespit çözümleri daha 
popüler hale gelerek, işletmelerin ana gündem maddelerinden biri 
olacak. 

Endüstriyel Kontrol Sistemleri’nin güvenliğinin tek bir metot ya da 
yöntemle sağlanamayacağını, Siber Güvenlik 2018 Yılı Tahminleri 
raporumuzda önemle belirtmiştik. 2019 yılında şirketlerin, olası 
tüm siber risklerini minimize edeceklerini ve bilgi güvenliğinde bü-
yük resmi tamamlayacak şekilde bir yapılandırmaya gideceklerini 
öngörüyoruz. Bu öngörünün bir yansıması olarak, kritik altyapılara 
sahip işletmelerin geleneksel hizmet ve ürünlerin yanı sıra, Olay 
Müdahale ve EKS’ye özel Güvenlik Operasyon Merkezleri (SOC) gibi 
derin teknik bilgi gerektiren hizmetlere olan taleplerinde de bir artış 
bekliyoruz.”
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Akıllı Ev Kurulumuna Nasıl Başlayabilirsiniz? 

Mesleğinizde gelişmek için akıllı ev uygulamaları yapmak isti-
yor ama nasıl başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Bu yazı tam 
size göre. Son dönemlerde teknolojinin hızlı ilerlemesiyle 

akıllı ev konsepti hem hane sahiplerinin hem de elektrik tesisat alanında 

çalışan profesyonellerin radarına girdi. Bu alanda en çok merak edi-
lenlerden biri de, elektrik tesisat alanında çalışanların akıllı ev uygu-
lamalarına nasıl girebileceği ve bu alanda kendilerini nasıl geliştire-
bilecekleri. Eğer siz de ev otomasyon alanında çalışmaya başlamak 
istiyorsanız aşağıda önerdiğimiz konularda kendinizi geliştirmeye 
başlayabilirsiniz.

Uzmanlaşma

Avrupa’da akıllı ev uygulamaları için yapılan harcamalar milyon 
Eurolara ulaştı. Türkiye’de de bu talebin her geçen gün arttığını, 
özellikle yeni yapılan konutlarda akıllı çözümlerin tercih edildiğini 
görüyoruz. Önümüzdeki 5 sene içerisinde akıllı ev konseptinin daha 
da yaygınlaşacağı ve uygulamaları yapacak insan ihtiyacının da do-
ğacağı tahmin ediliyor. Bu aşamada kendinizi eğitmeye başlamanız 
ve bu alanda uzmanlık kazanmanız mesleğinizin geleceği açısından 
kritik olabilir.

Akıllı ev konseptinde ısıtmadan güvenliğe kadar bir çok farklı alanda 
uzmanlaşma fırsatı bulunuyor. Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek 
yok. Öncelikle halihazırdaki uzmanlığınızı bu alana adapte etmekle 
başlayabilirsiniz.  Uzmanlık için öncelikle kendinize uygun bir eğitim 

bulmalısınız. Bir çok üretici firma, özellikle kendi ürünlerinin yaygın-
laşması ve doğru kullanılması için, ücretsiz eğitimler sunuyor. Öne-
rimiz üretici firmaların eğitim ve seminer takvimlerini takip etmeniz 
ve uygun eğitimler için mutlaka zaman ayırmanız.

Müşteriler Aslında Ne İstiyor?

Akıllı ev konsepti oldukça geniş bir kavram. Sizin gibi, potansiyel 
müşterileriniz de bu kavrama daha yeni aşina oluyor. Çoğu müşteri 
neyi nasıl istediğini bilmeden akıllı ev uygulamalarıyla ilgileniyor. Bu 
aşamada müşterilerinize soracağınız bir kaç basit soru ile taleplerini 
anlayabilir, düzgün uygulamalar için müşterilerinizi yönlendirebilir-
siniz. Burada kritik olan bu uygulamaya neden ihtiyaç duyduklarını 
ortaya çıkarmaktır. Aşağıdaki soruları kullanarak akıllı ev uygulama-
ları için nihai ihtiyacı belirleyebilirsiniz:

• Akıllı ev uygulamasının amacı nedir? Enerji verimliliği mi, eğlence 
mi?

• Ailede çocuk var mı? Varsa güvenlik ne derecede ve hangi alanlar 
da önemli?

• Müşterinizin yaşı büyükse akıllı ev uygulamasında erişilebilirlik ne 
derece önemli?

Bazı temel cevaplar aldıktan sonar uygulamayı doğru yapmakla kal-
mayıp farklı ürünlerin satışını da gerçekleştirebilirsiniz.

otomasyon
automation
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Şehir Efsanelerine Karşı Hazırlıklı Olun

Bu alandaki en büyük zorluklardan biri kulaktan kulağa yayılan 
abartılmış efsaneler. Bu şehir efsaneleri müşterileri aşırı beklenti 
içine sokabilir ya da tamamen ürüne yönelik bir şüphe içinde bıraka-
bilir. Bu nedenle uzman olarak bazı efsanelere karşı hazırlıklı olma-
lısınız Bu efsanelerden en ünlüsü “akıllı evleri parasını sokağa atacak 
insanlar kullanabilir.” 

Oysa ki piyasada bir çok uygulama sanılandan daha az maliyetlidir. 
Özellikle maliyeti konuşurken bu tür abartılı soru ve yorumlarla kar-
şılaşacağınızı unutmayın. Ya da “tüm evi yıkıp yeniden yapacaksınız” 
gibi, sanki evi yerle bir edip inşaat alanına çevireceğinize dair korku 
dolu bakışlarla karşılaşabilirsiniz. 

Oysa ki gayet basit ve beklenenden daha kısa sürede uygulamalar 
yapmak mümkün. Bu gibi sorularla baş etmek için bazı örneklerle 
ilerlemeniz faydalı olacaktır.

Sıfırdan Yapmak ya da Güçlendirmek

Bu iki konsept arasındaki farkı iyi anlamalısınız; yeniden yapmak 
güçlendirmek. Müşteriler çoğu zaman, maliyet kaygılarından dolayı, 
uygulamaların zaman içerisinde parça parça yapılmasını isteyecek-
tir. Aslında zaman içerisinde parça parça yapılan uygulamalar hem 
daha maliyetli hem de daha zahmetlidir. 

Bu nedenle parçalı iş yapmak yerine belli uygulamaların beraber ya-
pılması konusunda müşterilerinize doğru bilgi vermelisiniz. Örneğin 
birden fazla odada yer alan ses sistemleri ciddi anlamda bir kab-
lolama işlemi ister. Bu uygulamayı parça parça yapmak hem evde 
sürekli bir inşaat hali olmasına hem de maliyetlerin yükselmesine 
neden olur.

Planınız Kapsamlı Olsun

İyi bir uygulama iyi bir planlamayla başlar. Bütçe, fonksiyonellik, 
uygulanabilirlik ve verimlilik. Özellikle zaman yönetimi konusunda 
müşterilerinizle problem yaşamamak için kapsamlı bir plan yapma-
lısınız. Uygulamada kullanacağınız ürünlerin evin ölçülerine uydu-
ğundan mutlaka emin olun, ondan sonar planlamaya başlayın.

Akıllı Ev Tasarımı

İşin kapsamı tanımlandıktan sonra, güç noktaları, elektrikli cihazlar, 
haberleşme kabloları, imar ve kablolama dahil olmak üzere elektrik 
altyapısının denetlenmesi önemlidir. Evdeki tüm elektrikli ürünler-
den haberdar olmak uygulamada hatalardan kaçınmanızı ve evi bir 
‘ekosistem’ olarak görmenizi sağlar. 

Tasarım denetimi ayrıca, tüm ürünlerinin birlikte nasıl çalışaca-
ğından olmak için müşterinize kablosuz bağlantılarını sormak için 
ideal bir zamandır. İyi Wi-Fi herhangi bir akıllı evin kalbidir ve en iyi 
teknoloji bile güçlü bir ağ olmadan çalışamaz. Yapısal kablolama, 
genellikle en iyi seçenek olduğundan ve uzun vadede artan müşteri 
memnuniyetine yol açtığından tavsiye edilir.

Altyapı Kurulumu

Bir tesisat uzmanı olarak, işleri net tutmaya ve beklentilerin kar-
şılanmasını sağlamaya yardımcı olmanız gerekir. Altyapı kurulum 
süreci de proje yönetimi için en uygun zamandır. Tasarımcıların, 
inşaatçıların ve müteahhitlerin müşterinin altyapı ve sistemlerin 
gereksinimlerini tam olarak anlamalarına yardımcı olması gerekir. 

Elektrik yüklenicisi misiniz? Öyleyse, ev otomasyon sistemlerinin en 
yüksek standartlarda uygulanmasını sağlamak için en iyi ürün yer-
leştirme hakkında bir sohbet başlatın. Bir tasarım denetimi geliştir-
mek için zaman harcamak, altyapının kurulumunun basit bir süreç 
olmasını sağlamalıdır. Ayrıca, müşterinizin ne yaptığını bildiğinden 
emin olun. Bu iletişim, altyapı geliştirme sürecinde kritik öneme sa-
hiptir, aksi takdirde, projenin başarısız olma riskini ortaya çıkar.

Akıllı Ev Ürün Seçimi ve Montajı

Genellikle yeni ve heyecan verici bir ürün, ev sahiplerini ev otomas-
yon çözümleri aramaya iten karar faktörüdür; ancak, müşterinize 
açık fikirli olması için tavsiyede bulunmak işinizin bir parçasıdır. 
Mevcut pazardaki DIY (kendin yap) ürünlerinin birçoğu, müşteriye 
avantajlar açısından ne elde edebileceği ve sunabileceği ile sınırlan-
dırılabilir, ayrıca güvenilmez ve hızlı bir şekilde eski hale gelebilir. 

Müşterilerinize, bir kez kablo tesis edildiğinde, elektronik kilitler ve 
güvenlik sistemleri gibi daha ileri teknolojilerden yararlanabilecek-
lerini hatırlatmanız gerekir. Bu aynı zamanda sizin ve müşteriniz için 
değer yaratacak daha büyük ve daha iyi çözümlere satış yapmak için 
iyi bir fırsattır. Ürünler seçildikten, satın alındıktan ve kurulduktan 
sonra, ‘bakım sonrası’ bakım hizmetleri sunarak müşterinizin bunları 
tam kapasitelerinde kullanmasına yardımcı olun. Onlarla temasta 
olduğunuzdan emin olun. Bu sekiz adımın ardından, IoT kurulu-
munda başarılı olmanızı sağlamak için uzun bir yol kat edeceksiniz. 
Otomasyon teknolojilerinin benimsenmesindeki artış, elektrik en-
düstrisi sektörü için önemli fırsatlar sunuyor, şimdi bu fırsatlardan en 
iyi şekilde faydalanma zamanı. Kaynak: Voltimum
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Türkiye’de Dijital Dönüşüm’ün Anahtarı: Eğitim

Sanayideki teknolojik gelişmeler ile hayatımıza giren yeni en-
düstri devrimi kavramının bir kolu olan ‘dijital dönüşüm’, bugün 
dünyada tüm sanayi çevrelerince en çok konuşulan konulardan 

biri haline geldi. Dijital dönüşüm, bugün sektör farklılığı gözetmek-
sizin endüstride olduğu gibi, tarım ve finans gibi pek çok alanda da 
karşımıza çıkmakta. Ancak bahsi geçen endüstri devrimi özelinde 
düşünecek olursak, ‘dijital dönüşüm’ bu değişimdeki ilk adım.

Türkiye’de de yatırım planlarında bu konuyu önceliği haline getiren 
birçok işletmemiz var. Bu işletmelerin yatırım planlarının amaca uy-
gun sonuçlanmaları için kilit konu ise eğitim politikalarını dijitalleş-
meye yönelik geliştirmek. 

Bugün özellikle X ve Y kuşağının aşina olduğu teknolojik gelişimler, Z 
kuşağı ile arasındaki farkları da beraberinde getiriyor. Z kuşağını etki 
altına alan dijital dönüşümün bu kapsamda eğitim politikalarına 
da entegre olması Türkiye’deki dijital dönüşümün hızını artıracak-
tır. Dünyadaki dijitalleşme gitgide artıyor. Endüstri 4.0, nesnelerin 
interneti ve dijital dönüşüm gibi farklı konular, üreticiler ve ülkeler 
için rekabet gücünü artıran fırsatlar sunarken dünyadaki bu gibi ge-
lişmeleri yakınen takip etmek de çok önemli hale geliyor. 

Üreticiler, artık Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin verimliliği ve bu bağ-
lamda piyasalardaki rekabet gücünü de artırabilmek için önemli 
fırsatlar sunduğunun farkında. Bu farkındalık ile de tesislerinin 
güncellenmesi ve dijitalleşme sürecine adım atma istekleri artıyor. 
Ancak sadece hedeflenen noktaya ulaşmaya yönelik projelere bütçe 
ayırmak bu dönüşümlerden beklenen kazanımları sağlayamayabilir. 
Bu riski azaltmak için uygun teknolojik ve işgücü altyapısına sahip 
olunması bunun yanında eğitim politikalarının da bu çerçevede şe-
killenmesi gerekiyor. 

Eğitim politikalarındaki dijitalleşmeye yönelik güncellemeler bu 
endüstriyel devrim kavramlarındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldı-
rarak, dijitalleşmenin Türkiye’de yaygınlaşmasını ve başarısını artıra-
caktır. Yeni politikalar sonucunda ülkemiz eğitim kurumlarında yeti-
şen veri bilimciler, toplanan verileri doğru analiz ederek, firmaların 

gelecekteki stratejilerini belirlemede önemli rol oynayacaklar. Bu da 
sadece eğitimli ve donanımlı veri bilimciler yetiştirdiğimiz takdirde 
gerçekleşebilir. 

Dijitalleşmenin sağlayacağı faydaları basit bir örnek üzerinden açık-
layabiliriz. Dijitalleşme konusunda ilerlemek isteyen bir tesisin ilk 
yapacağı çalışma sahadaki verileri toplamak olacaktır. Bu verilerin 
dijital ortamda saklanabilmesini sağlamak adına gerekli donanım, 
ağ altyapısı ve yazılım ürünlerinin temini ve mühendisliğinin yapıl-
ması gerekecektir. 

Yapılan bu proje de tam anlamıyla dijitalleşme demek. Dijitalleşme-
den sonraki adım ise toplanan bu dataların değer yaratacak şekilde 
kullanılabilir hale getirilmesidir. Bu noktada devreye veri bilimciler 
giriyor. Dataların bir şirket için nasıl değer katabileceği konusun-
da veri bilimciler tarafından bir analiz aşaması başlamalı. Tabii bu 
projeleri yapmakta bir amaç olmalı; her bir projenin şirkete değer 
kazandıracak hedeflerinin olması gerekir. 

Yapılan analizlerin sonucunda belirlenen atılması gereken adımlar 
ve aksiyon planlarının hazırlanması ise dijitalleşme projesinin son 
adımları ve muhtemelen bir sonraki dijitalleşme projesinin ilk adımı 
olacaktır.

‘Ölçülemeyen değer iyileştirilemez’ diye bir kural vardır. Her ne ko-
nuda hizmet veriyorsanız verin, mümkün olduğunca bu hizmet için 
ölçümleme yapmaya çalışmak oldukça önemli. Ölçümleme yaparak 
sonuçları sürekli iyileştirme ve verimliliği artırma politikasını tüm 
tesislerin uygulaması gerekiyor. 

Sonuçları iyileştirme amacı ile bir noktanın sıcaklık verisinin sürekli 
ölçülerek kayıt altına alınması örneğini ele alalım. Dijital dönüşüm 
de daha geniş kapsamda ölçümlerin alınabileceği projelerin gerçek-
leştirilerek, daha kompleks data modellerinin ortaya çıkarılması ve 
verimlilik artırıcı sonuçlara ulaşılacak analizlerin yapılması şeklinde 
genellenebilir. 

Her ne kadar dijital dönüşümün kazanımlarından sadece verimlilik 
üzerinde durmuş olsak da işçi sağlığı, makina güvenliği, kalite ve 
müşteri memnuniyeti gibi konularda da kazanımlar elde edilebil-
mektedir.

Son yıllarda dünya genelinde rekabetçiliğin sadece ucuz iş gücü ile 
sağlanamayacağı dijital teknolojilerin getirdiği çözümlerin uygu-
lanması ile daha da aşikar hale gelmiştir. Bu sebeple dijital dönü-
şüm ve ardından verimliliği artıracak dijital teknolojiler kullanarak 
rekabetçiliğimizi artırmaya daha çok yönelmeli, çalışanlarımızı bu 
yeni teknolojilere adapte etmek amaçlı eğitim programlarına yeterli 
önemi vermeli ve ülke olarak eğitim sistemimizi bu doğrultuda gün-
cellemeliyiz. 

Heraklitos’un dediği gibi “Hayatta değişmeyen tek şey değişimin 
kendisidir” biz de bu değişimlere sürekli ve hızla adapte olmalıyız.
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Kazandıracak İnovasyonlar Aranıyor

Avrasya bölgesinin en büyük sanayi buluşmalarını organize 
eden Deutsche Messe Türkiye ofisi Hannover Fairs Turkey, 14 – 
17 Mart 2019 tarihlerinde düzenleyecek olduğu 26. Uluslarara-

sı  WIN Eurasia Fuarı kapsamında, Türkiye sanayiinin gelişimine katkı 
sağlayan projeleri teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla inovas-
yon yarışması düzenliyor. “Winovation” adını verdiği inovasyon ya-
rışması kapsamında, Türkiye sanayisine değer katabilecek projeler 
için son başvuru tarihi 31 Ocak 2019.

Hannover Fairs Turkey’nin, ENOSAD işbirliği ile bu yıl ilk kez imalat 
Sanayinin Avrasya Bölgesi’ndeki lider sanayii fuarı “WIN Eurasia” 
Fuarı bünyesinde düzenleyecek olduğu “Winovation” yarışması, ye-
nilikçi, teknik inovasyon ağırlıklı, özgün tasarımlı projelerin vitrini 
olacak. 

Dereceye giren projelerin WIN Eurasia ve Almanya’daki Hannover 
Messe Fuarında sunulacak fırsatlarla ödüllendirileceği yarışmaya 
başvurular www.win-eurasia.com websitesi üzerinden yapılabile-
cek.

Düzenlediği sanayi fuarlarıyla ulusal ve uluslararası dev markaları 
İstanbul’da bir araya getiren, dünyanın en büyük ilk 10 fuar orga-
nizatörü içinde yer alan, Alman fuarcılık şirketi Deutsche Messe’nin 
Türkiye ofisi Hannover Fairs Turkey, 14 – 17 Mart 2019 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilecek “WIN Eurasia” Fuarı kapsamında inovasyon 
yarışması düzenliyor. 

ENOSAD işbirliğiyle Türkiye sanayiine katma değer sağlamak ama-
cıyla düzenlenen Winovation yarışmasında ürün, hizmet, tasarım, 
teknoloji, teknik altyapı, çözüm, iş modeli, organizasyon ve sosyal 
çevre gibi konu başlıkları altında teknik inovasyon ağırlıklı, özgün 
tasarımlı projeler ödüllendirilecek. 

WIN Eurasia 2019 Fuar katılımcılarının marka veya ticari değeri olan 
tamamlanmış projeleriyle katılabileceği Winovation yarışmasına 
son başvuru tarihi 31 Ocak 2019 olarak belirlendi. Dereceye giren 
projeler 14 Mart 2019 tarihinde WIN Eurasia kapsamında düzenle-
necek törenle ödüllendirilecek.

Dereceye Giren Projelere Özel Destek Verilecek

Yarışmada dereceye giren projeler, alanında uzman 10 kişilik profe-
sör, sektör temsilcileri ve aralarında İSDER’in de yer aldığı seçici ku-
rul tarafından belirlenecek. Projelerin değerlendirilme aşamasında 
ise; farklı ve özgün olması, kullanıcıya fayda sağlaması, sunduğu 
yenilikler, geliştirilebilir ve uygulanabilir olması, ihracat potansiye-
li, Ar-Ge niteliği, teknolojik yönü, çevreye katkısı, topluma katkısı, 
yüksek teknoloji içermesi ve ticari olması gibi kriterler göz önünde 
bulundurulacak. 

14 – 17 Mart, “WIN Eurasia” 2019 ev sahipliğinde düzenlenecek ya-
rışmada dereceye giren ilk 3 projeye yıl boyunca tanıtım ve pazarla-
ma desteği ile WIN Eurasia 2020 fuarına katılım teşviki verilecek. Ya-
rışmada 1’inci gelen projeye ise bu desteklerin yanı sıra Almanya’da 
gerçekleşen 1 – 5 Nisan, Hannover Messe 2019 Fuarı için gidiş-dö-
nüş uçak bileti ve 3 günlük ücretsiz konaklama imkanı sağlanacak.

WIN Eurasia web sitesi; win-eurasia.com üzerinden yapılacak baş-
vurular 31 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecek. Finale kalan 
proje sahipleri ise 14 Mart 2019 tarihinde WIN Eurasia Fuarı’nda eş 
zamanlı olarak düzenlenecek törenle ödüllendirilecek. 

Yarışma Takvimi

• Son başvuru tarihi: 31/01/2019

• Yarışmaya katılan projelerin web sitesinde açıklanması: 04/02/2019

• Finale kalanların web sitesinde açıklanması: 12/02/2019

• Ödül Töreni: 14/03/2019
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Hitachi Vantara Akıllı Havaalanlarına 
Özel Çözümler Sunuyor

Asırlık endüstriyel tecrübesiyle IoT dışında BT (bilgi teknolojile-
ri) ve OT (operasyonel teknolojiler) tarafında önemli projelere 
imza atan Hitachi’nin bir iştiraki olan Hitachi Vantara, havaala-

nı yönetimine özel çözümler sunuyor. 24 saat yaşayan havaalanları-
nın dijitalleşme sürecine bütünsel yaklaştıklarını ifade eden Hitachi 
Vantara Ülke Müdürü Önder Sönmez, havaalanlarına özel çözümleri 
oluşturan parçalar arasında IoT alanındaki deneyimlerini ortaya koy-
duklarını aktardı. 

Hitachi Vantara olarak havaalanlarında başarılı dijital dönüşüm sü-
reçleri elde etmek için operasyonlar ve süreçlerin iyileştirilmesi, yol-
cuların tecrübesi ve yeni iş modelleri geliştirmek gibi kritik konuların 
üzerine kurulu bir çözüm ağı sunduklarını belirten Sönmez, “Hava-
alanları yönetimi tarafında gerçekleştirilen projeler güvenlik, yolcu 
deneyimi, karlılık ve sürdürülebilirlik olmak üzere 4 temel yönetim-
den oluşuyor. Hitachi olarak bu alanda güvenlik, yolcu deneyimi ve 
iş verimliliğini artırmaya odaklandık. Hatta bununla ilgili küresel 
ölçekte gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı proje var” dedi.

“Dijital Havaalanı Yönetimi Projelerinde Bütünsel Bir Yakla-
şım Sunuyoruz”

Tüm dünyada dijital dönüşümü gerçekleştirirken toplumun sorunla-
rına çare üretmek veya küresel sorunlara çözüm getirmek gerekti-
ğini düşünerek hareket ettiklerini aktaran Sönmez, IoT projelerinin 

başarısında insan kaynağının yönetimi, sabit yapıların kaynakla-
rının yönetimi ve diğer varlıkların yönetimi olmak üzere 3 konuya 
odaklandıklarını belirtirken sözlerine şöyle devam etti: “Havaalanı 
çözümlerinde de, her biri IoT’nin parçaları olabilecek şekilde bütün-
sel yaklaşımımız içerisinde şu başlıklara yer veriyoruz: Akıllı enerji, 

lojistik, güvenlik ve emniyet, yapay zeka, analitik, havaalanı ope-
rasyonlarının optimizasyonu, dijital havaalanı yönetimi, seyahat 
deneyimi, alışveriş deneyimi, akıllı mobilite ve akıllı binalar. Gerçek-
leştirdiğimiz projelerde süreçlerin otomasyonu, iş gücünün mobil 
hale getirilmesi, tedarik zincirinin daha verimli hale getirilmesi gibi 
temel faydaların yanı sıra, daha iyi bir müşteri deneyimi yaşatacak ve 
karlılığı artıracak yeni iş modelleri de geliştirebiliyoruz. 360 derece 
yaklaşım sunduğumuz Dijital Havaalanı Yönetimi çalışmalarımızda 
risk ve varlık yönetimi hizmeti de veriyoruz.”

otomasyon
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Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri 21-24 Şubat’ta 
Fuar İzmir’de: Hayal Et, Parçası Ol, İşini Geleceğe Taşı

Endüstriyel teknolojiler alanında Türkiye’nin en kapsamlı yerli or-
ganizasyonu olan FIT’19-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fu-
arı, 21-24 Şubat tarihleri arasında Fuar İzmir’de kapılarını açıyor.  

Teknolojinin gücünü üretime taşıyan yenilikçi çözümler, fuar kapsa-
mında 8 ayrı kategoride ziyaretçilere tanıtılacak. FIT’19, üretimden 

dağıtıma tüm endüstriyel süreçlerde üreticinin ihtiyaç duyduğu çö-
zümleri tek çatı altında sunuyor. 

Fuar, “Hayal Et,Parçası Ol, İşini Geleceğe Taşı” söylemi ile hem Türki-
ye’deki teknolojik hayal gücünü harekete geçirmeyi hem de üretici-
nin uluslararası rekabet gücünü yükselterek sürdürülebilir büyüme-
ye katkıda bulunmayı hedefliyor. 

Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, geçtiğimiz yıl 152 katılımcı 
firmaya ev sahipliği yaptı ve 20 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı.  

FIT’19, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla fuar alanında özel 
bir ada kuruyor. Kadın girişimciler tarafından kurulan ya da kadın or-

taklı firmalara, Kadın Girişimciler Adası’nda 20 metrekare stant alanı 
ücretsiz olarak sunuluyor. 

Endüstrinin kalbi, 21-24 Şubat’ta İzmir’de atacak. Otomasyondan 
elektrik-elektronik ve enerjiye, hidrolikten bina otomasyonu ve me-
tal işlemeye kadar pek çok alanda ziyaretçilere, sektörlerindeki 

en son ürün ve hizmetleri bir arada görme ve değerlendirme ola-
nağı sunan FIT’19-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı (Future 
Industrial Technologies Fair ’19), 21 Şubat’ta fuar İzmir’de kapılarını 
açıyor.

Tek çatı altında 8 ayrı endüstriyel fuarı birleştiren FIT ’19 kapsamın-
da; otomasyon, elektrik elektronik ve enerji, hidrolik-pnömatik, bina 
otomasyonu ve zayıf akım sistemleri, makina, kaynak teknolojileri, 
yüzey işlem teknolojileri ve taşıma, kaldırma ve istifleme sistemleri 
fuarları katılımcılarına potansiyel müşterileriyle tanışma fırsatı su-
nacak. 
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Melis Üstün Hanay: “Türkiye Sanayisi İçin Geleceği Gerçeğe 
Dönüştürme Zamanı” 

Geçtiğimiz yıl başlattıkları Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı 
ile İstanbul’da sınırlanan sektör buluşmalarına dinamizm kazandı-
ran Bileşim Fuarcılık, bu yıl sanayi alanındaki teknolojik gelişmeleri 
bir kez daha İzmir’den ülkenin dört bir yanına taşımayı hedefliyor.  

Bileşim Fuarcılık Genel Müdürü Melis Üstün Hanay, Geleceğin En-
düstriyel Teknolojileri Fuarı’nın arkasındaki fikir altyapısını şöyle 
açıklıyor: “Sürdürülebilir büyümenin ön koşulu, teknolojik atılım-
ların öncelikle üreticilerimiz tarafından benimsenip uygulanması. 
Artık mekanik üretim araçlarının akıllı teknolojiler olmadan yetersiz 
ve verimsiz kaldığı bir çağdayız. 

Fiziksel dünya ile sanal dünyayı iç içe geçirerek bildiğimiz her şeyi 
değiştireceği öngörülen Web 3.0 hayatımıza girmek üzere. Yetişmiş 
insan kaynağımızı, yeni teknolojileri kullanarak sektöre özel endüst-
riyel çözümler üretmeye yönelik motive etmemiz şart. Hayal etme-
den geleceğin endüstrisini kuramayız. Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 
yerli organizasyonu olan Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nı 
tam da bu yüzden önemsiyoruz. ‘Hayal Et, Parçası Ol, İşini Geleceğe 
Taşı’ yaklaşımını öneriyor,  katılımcı ve ziyaretçilerimizi bu amaçla bir 
araya getiriyoruz. Bugün artık Türkiye sanayisi için geleceği gerçeğe 
dönüştürme zamanı.”

Melis Üstün Hanay: “Fuarcılık sektörü olarak misyonumuz, sanayinin 
kaldıracı olan beyin gücümüz ile vizyoner üreticilerimizi en verimli 
ve işlevsel şekilde buluşturmak.”

Üstün Hanay, bu fuar ile üstlendikleri misyonu ise şöyle özetliyor: 
“Geçtiğimiz yıl fuarımızda farklı sektörlerden 152 katılımcı firma ve 
20 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ağırladık. Online randevu sis-
temimiz sayesinde nitelikli B2B buluşmalar organize ederek verimli 
iş birliklerinin kurulmasına katkıda bulunduk. 

Fuarcılık sektörü olarak bizim misyonumuz, iki tarafı en verimli ve 
işlevsel şekilde buluşturmak. Sanayinin kaldıracı olan beyin gücü 
ile vizyoner üreticilerimizi doğru bir platformda bir araya getirme-
nin gururunu yaşıyoruz. İstanbul’un karmaşasından uzak, çok daha 
konforlu ve Türkiye’nin her yerinden zahmetsizce erişilebilen bir fuar 
alanında bulunmamız da en önemli avantajlarımızdan biri. Fuarımı-
zın bu yıl da tüm katılımcı firmalara maksimum görünürlük sağlaya-
cağını ve ziyaretçilerimize ufuk açan çözümler sunacağını şimdiden 
söyleyebiliriz.”   

Kadın Girişimcilere Ücretsiz Stant Alanı

FIT’19, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla fuar alanında özel 
bir ada kuruyor. Kadın girişimciler tarafından kurulan ya da kadın or-
taklı firmalara, Kadın Girişimciler Adası’nda 20 metrekare stant alanı 
ücretsiz olarak sunuluyor. 

21-24 Şubat tarihleri arasında saat 10.00’dan itibaren ziyaret edi-
lebilecek FIT ’19-Geleceğin Teknolojileri Fuarı, Ege Bölgesi’ndeki en 
büyük ve en kapsamlı fuar kompleksi olan Fuar İzmir’de düzenlenecek.  

Şubat  February  2019

Bileşim Fuarcılık Genel Müdürü 
Melis Üstün Hanay
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CDT, Dijital Dönüşüm Alanında 2019 Yılına da 
İddialı Girdi

Yılların bilgi birimi ile sektöre yenilikçi hizmetler üreten ve ye-
rel kaynaklarla hem ülkemizde hem de uluslararası arenada 
elektronik tasarım otomasyonu konusunda öncü olmaya de-

vam eden CDT, 2018 yılını çalışma bölgesini ve ekibini genişleterek 
kapattı.

Yerli sanayiimizin yenilikçi çabalarına elektronik tasarım otomasyo-
nuna yönelik çözümleri ve danışmanlık hizmetleri ile destek veren 
CDT, araştırma ve geliştirmede Türkiye’ye sağladığı katma değerli 
bilgi ve hizmetlerini ihraç için hız kesmeden çalışıyor. CDT 2018 yılın-
da, firmaların dijital dönüşümlerine destek olmanın yanı sıra elekt-
ronik bileşen tasarım, prototip yaratma ve üretiminde karşılaştıkları 
zorlukları aşma konusunda yepyeni çözümleri bünyesine kattı.

Akıllı Fabrika Dönüşümlerini Sağladık

Çalışma bölgesini Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya kadar genişleterek 
ekibine kattığı yeni çalışma arkadaşlarıyla geçen seneye göre %20 
büyüdüklerini belirten CDT Genel Müdürü Alpay Göğüş, bu gelişme-
ler kapsamında yılı şöyle değerlendirdi:

“25 yılı aşkın bir süredir ülkemizin yenilikçilik çabalarına tanık ola-
rak doğrudan destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın 
önde gelen markalarıyla işbirliği içinde olduğumuz ve elektronik 
tasarım otomasyonu konusunda toplam çözüm sunabilen tecrübeli 
ekibimizle çok sayıda başarılı proje gerçekleştirdiğimiz bir yılı daha 
geride bırakırken uluslararası arenada varlık göstermenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. 

Dijital dönüşüm çağına hızlı bir giriş yaptığımız 2018’de hem sek-
törde kullanılan pek çok donanım ve yazılımın entegrasyonunu 
sağlamaya yönelik hazır bir platform sunan hem de IoT, ortak veri 
paylaşımı ve analitik yetenekler yardımıyla sağlam bir altyapı olan 
Valor çözümlerini müşterilerimize sunduk. 

Elektronik baskı devre üretimi yapılan bir fabrikanın ‘Akıllı Fabrika’ya 
dönüşümünü sağlayan valor çözümleriyle PCB tasarım ve üretiminin 
her aşamasında geleneksel kurumsal kaynak planlama ve üretim-
yönetim sistemlerinin yetersiz kaldığı noktalarda devreye girerek bu 
sistemlerin yerel kaynaklarla daha etkin bir biçimde kullanılabilme-
sini sağladık.”

Elektronik Tasarımda 2 Boyutlu Düşünceden 3 Boyutlu Dü-
şünceye Geçiş

CDT, elektronik sektöründe dünyanın önde gelen 3D yazıcı üretici-
lerinden Nano Dimension ile yıl içinde gerçekleştirdikleri işbirliğiy-
le DragonFly 2020 Pro 3D yazıcının Türkiye, Ortadoğu ve Orta Asya 
pazarı temsilciliğini üstlendi. Bu işbirliğiyle müşterilerinin tüm ürün 
geliştirme döngülerini kontrol edebilme, verimliliklerini arttırma ve 
piyasaya giriş sürelerini hızlandırma olanağı sunmaya başladıklarını 
da belirten Alpay Göğüş, ülkemizde ilk kez katmanlı üretim yoluy-
la elektronik ürünler geliştirebilmenin yolunu açtıklarını sözlerine 
ekledi. Alpay Göğüş yeni yıl hedeflerini aktararak sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Karmaşık geometrilerde tasarımlar hazırlayabilme ve deneme ya-
pabilme özgürlüğü, farklı şekil, boyut ve esneklikte ihtiyaca göre 
üretim yapabilme, pazara daha hızlı ürün sunabilme gibi katma de-
ğerler sağlayan DragonFly 2020 Pro 3D ile 2019’da sektör için faydalı 
çalışmalar gerçekleştireceğiz. 

Firmaların öncelikleri doğrultusunda, PCB üretimi için Endüstri 4.0’a 
geçişin temelini oluşturacak bir entegrasyon olan valor çözümleri-
nin modüler yapısı sayesinde bu süreçte de adım adım yanlarında 
olmaya devam edeceğiz. Müşterilerimize sunduğumuz çözümlere 
bunca yıldır edindiğimiz deneyimlerle sağladığımız bilgi birikimi 
de ekleyerek yüksek kalite hizmet sunmak amacıyla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

Yerel kaynaklarla ürettiğimiz hizmetlerimizi hem ülkemize sunmak 
hem de bölgemize ihraç etmek ve devamında kaliteli işler ortaya 
çıktığını izlemek bizi fazlasıyla memnun ediyor. 2019 yılınında da 
aynı çizgide ilerleyerek yükseldiğimiz bir yıl olmasını umuyoruz.”
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WIN Eurasia Makina İmalatçıları Birliği 
Fuar Desteği İle Sektöre Yeni Fırsatlar Sunuyor

Avrasya bölgesinin en büyük sanayi fuarı WIN Eurasia, Makina 
İmalatçıları Birliğince destek kapsamına alındı. Fuar katılımcı-
ları ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek olan 30.000 TL 

üst limitli %50 fuar teşvikinden de yararlanabilecek. 

Uluslararası pazara açılma yönünde önemli bir vitrin olan ve sektör-
deki paydaşlarının katkılarıyla her yıl başarısını bir adım öteye taşı-
yan WIN Eurasia, bu yıl Makina İmalatçıları Birliği’nin desteği ile 14- 
17 Mart 2019 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından sanayi 
devlerini TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde buluşturacak. 

Makina İmalatçıları Birliği’nin WIN Eurasia Fuarı’nı destek kapsamına 
aldığını açıklaması ile Fuar bu yıl, Türkiye’nin üretici gücü konumun-
da bulunan Türk makinecileri ile gücüne güç katacak.

Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon 
hizmetlerinden birleştirme ve kaynak teknolojilerine, hidrolik ve 
pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları 
için ihtiyaç duyulan tüm eko sistemi bir araya getiren WIN Eurasia,  
İmalat sanayine 360 derece bakış açısı sağlarken, katılımcılarına 
otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik 
gibi teknolojik gelişmeleri de yakından deneyimleme fırsatı sunacak. 

“Geleceğin Parçası Ol” sloganıyla, üretim süreçlerinin ve teknolo-
jik yeniliklerin; Endüstri 4.0 konsepti altında bir araya geldiği WIN 
Eurasia’da, alanında uzman isimlerin katılacağı konferanslarla sek-
törün gelecek vizyonu da tartışılacak.

MİB’den WIN Eurasia’ya Destek

Avantajlı katılım koşulları ile fuarda yer alacak olan Makina İmalat-
çıları Birliği üyeleri, 2000’in üzerinde ulusal ve uluslararası markanın 
sahne aldığı, her yıl 75.000’in üzerinde yerli ve yabancı sektör profes-
yonelinin ziyaret ettiği Avrasya’nın en önemli sanayi buluşmasında, 
Türkiye’nin üretimini ve Türkiye’nin makinacılarının geldiği noktayı 
Avrupa ve Asya pazarları ile paylaşacak.

Tahsis çalışmaları hızla devam eden dünya sanayi devlerinin son tek-
nolojilerini sergilediği WIN Eurasia, Makine İmalatçıları Birliği (MİB) 
üyelerine avantajlı fiyat ve alanlar da sunuyor.  

MİB üyeleri, sağlanan avantajlı fiyatların yanı sıra, Ticaret Bakanlığı’ nın 
30.000 TL üst limitli  %50 fuar teşvikinden de yararlanabilecek.
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IOTA Yapay Zekası Gelişmeye Devam Ediyor: 
Otonom Birimler

IOTA yapay zekası cihazları geleceğe hazırlamaya devam ediyor. 
Harm Van den Brink IOTA Blogunda yayınladığı postta inşa ettikleri 
proof-of-consept algoritması hakkındaki yeniliklere değindi.

Cihazlara Sorumluluk Alma Yetkisi Verilmesi

Brink’in inşa ettiği Proof-of-Consept mimarisi cihazlara “dengeye 
yardımcı olup olmaları konusunda karar verme” yetkisi sunuyor. Eğer 
cihazlar dengeye katkıda bulunmayı seçerlerse ufak bir ödülü de hak 
etmiş oluyorlar.

Bu karar mekanizması insan müdahalesinden tamamen bağımsız 
işliyor. Brink tam otonom bir sistemden bahsediyor. Mimari kendini 

dengeleyen bir karelaj sistemi gibi düşünülebilir. Cihazlar kanallar 
üzerinden birbirlerinin aldığı kararları görebiliyor ve dengeye olan 
katkısını hesap edebiliyorlar. Tüm bu karelaj IOTA ağı üzerinde ko-
numlandırılmış durumda.

IOTA Yapay Zekası Hangi Seviyede

Bu tip bir Proof-of-Concept (PoC) konsensüsü Enexis ve ElaadNL ekip-
lerinde çalışan Klaas van Zuuren, Ton Smets ve Harm Van den Brink 
tarafından tasarlanmış durumda. Den Brink daha önce Dünya’nın ilk 
IOTA akıllı şarj istasyonu projesinde ve ödemeler için IOTA kullanan 
elektrikli şarj cihazları projesinde görev almıştı.

IOTA resmi hesabından yapılan bilgilendirmede, şebekelerin şu anda 
bir enerji sıkıntısı sorunuyla karşılaşmadığı belirtildi. Mesele şu ki, 
enerjinin çoğu günün aynı saatinde kullanılıyor ve karelaj sistemi 
bu sorunun üstesinden gelmeyi başaramadı. Bu problemin çözümü 
için IOTA karelaj üzerindeki makineleri birbirine bağladığı gibi şarj 
istasyonlarını da cihazlara bağlayabilir. Böylece birebir eşleşmelerle 
sorun çözülmüş olur.

Blog’da Şu İfadelere Yer Verildi

“Bizim konumlandırdığımız haliyle karelaj ağı cihazları ağın sa-
dece belirli bir bölgesine yönlendiriyor. Ağın o bölgesindeki enerji 
ihtiyacını gidermek için dönüştürücüler o bölgeye odaklanıyor. Her 
dönüştürücünün bir kablo vasıtasıyla ağa bağlandığını düşünün. Ve 
her bir kablo bağlantısı evleri ve halka açık şarj istasyonlarını senk-
ronize etmeli.”

Olası çözümlerden biri de cihazlara elektrik sağlayan şebeke trafosu, 
gücün aşırı kullanıldığını algılayabilir ve enerjiyi kullanan tüm ci-
hazlara taleplerini azaltmak için mesaj gönderebilir. İşte bu sistemin 
otonom ilerlemesi lazım. 

Altyapı aktive edilebilirse her bir cihaz enerji dengelemesini kendi 
insiyatifi ile yapacak ve aldığı sorumluluk karşılığında IOTA coin ile 
ödüllendirilecek. 

Bu nedenle, belirli bir şekilde davranmaya teşvik edilen akıllı cihaz-
ların iletişimini sağlayan, kendi kendini dengeleyen bir şebekenin 
geliştirilmesi şart. Den Brink ve arkadaşlarının üzerinde çözmeye 
çalıştığı problem genel hatlarıyla bu şekilde okunabilir.

Tam Otonom Sistemler Mümkün Mü?

Den Brink bu işin en zor kısmının tam otonom bir sistem kurmak ol-
duğunu dile getiriyor. Brink’e göre kusursuz çalışan tam otonom bir 
PoC sistemi inşa etmek imkansız.

“Birkaç aktörü olan ve ağı küçük ölçekte yönetebilen bir sistem kur-
duk. Sadece bu kadar kısıtlı bir sistem bile kendi kendini dengeleyen 
bir şebekenin gerçek gücünü göstermiştir. IOTA yapay zekası geliş-
meye devam ettikçe daha iyi noktalara ulaşacağız.” Kaynak: Koinmedya
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Türkiye Robot Kurulumunda Dünyada 20’inci Oldu

IFR Raporu’na göre Türkiye’de 2017’de 2050 yeni robot kurulumu 
yapıldı. Robotik teknolojilere olan ilgi Türkiye’deki yükselişini sür-
dürüyor. Robotik teknoloji alanında faaliyetlerini sürdüren Univer-

sal Robots’un Türkiye Satış Geliştirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök, 
Türkiye’de yüzde 11’lik artışla 2017’de 2050 yeni robot kurulumu 
yapıldığını ve Türkiye’nin robot kurulumuyla dünya sıralamasında 
20’inci olduğunu belirtiyor 

İnsanla iş birliğine dayalı kolaboratif robotları (cobot) ile 50’den 
fazla ülkede yüzde 60’lık pazar payıyla liderliğini sürdüren Univer-
sal Robots’un Türkiye Satış Geliştirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök, 
Türkiye’de robot teknolojisine dair yıl sonu değerlendirmeleri yapıyor. 

Gök, IFR (Uluslararası Robot Federasyonu) 2018 Raporu verilerine 
dayanarak yaptığı değerlendirmede, yeni robot kurulumlarının 
yüzde 54’ünün taşıma uygulamaları, yüzde 28’inin kaynak, yüzde 
39’nun otomotiv, yüzde 14’ünün metal, yüzde 14’ünün plastik ve 
kimya sektöründe gerçekleştiğini açıkladı.

“Türkiye’de Robot Yoğunluğundaki En Yüksek Artış Otomotiv 
Sektöründe”

Oldukça genç bir nüfusa sahip Türkiye’nin robot teknolojisinde her 
geçen gün umut vadeden bir konumu olduğunu belirten Gök, “Ulus-
lararası Robot Federasyonu’nun (IFR) 2018 Raporu verilerine göre; 

Türkiye’deki robot kullanım yoğunluğuna bakıldığında, imalat sektö-
ründe 10 bin işçiye 27 robot, otomotiv sektöründe 10 bin işçiye 194 
robot, diğer sektörlerde ise 10 bin işçiye 17 robot düşüyor. 

Bu oranın küresel ortalamasında ise 10 bin işçiye 85 robot karşılık 
geliyor. Raporda, robot yoğunluğundaki en yüksek artışın otomotiv 
sektöründe olduğu dikkat çekiyor. Otomotivin ardından gıda endüst-
risi öne çıkıyor. Otomotiv sektöründeki bu artış, 2017 yılında yaklaşık 
1,7 milyon otomobil ve ticari araç üreten Türkiye’nin, otomotiv sek-
töründeki en önemli üretim üslerinden biri olduğunu bir kez daha 
açıklıyor. 

Türkiye olarak rekabetçi bir yerli sanayi oluşturmak ve geliştirmek 
amacıyla son dönemde atılan güzel adımların, robot yoğunluğunun 
gelecek yıllarda daha da artmasına olumlu katkıda bulunacağı kanı-
sındayım” dedi. 

“2025’e Kadar Endüstriyel Robot Satışlarının Yüzde 34’ü
 Kolaboratif Robotlar Olacak”

Robotik Endüstriler Birliği’ne (RIA) göre cobot’ların endüstriyel 
otomasyonun en hızlı büyüyen segmenti olduğunu ve 2025 yılına 
kadar tüm endüstriyel robot satışlarının yüzde 34’ünü karşılayaca-
ğını belirten Gök, kolaboratif robotlarda yüzde 60’lık pazar payıyla 
dünya liderliğine ve geliştirdiği ileri teknolojiye 2019’da da devam 
edeceğini ifade etti. 

Universal Robots Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İs-
panya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Hindistan, Singapur, Japonya, 
Güney Kore, Meksika, Tayvan ve Türkiye’deki bölgesel ofisleriyle bir-
likte dünya çapında yaklaşık +400 partnerlik güçlü dağıtım ağıyla 
faaliyet gösteriyor. 

Şimdiye kadar 27 bini aşkın cobot satışı yapan Universal Robots’un 
ürün ailesi taşıma, alma ve bırakma, montaj, yapıştırma, makine 
besleme, çapak alma ve polisaj, paketleme, paletleme, cıvata sıkma 
gibi birçok alanda kullanılıyor.
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Universal Robots Türkiye Satış Geliştirme 
Yöneticisi Kandan Özgür Gök
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Rockwell Automation En İyi Tedarikçi Ödülü’nün 
Sahibi Oldu

Brisa, Rockwell Automation’ı “Yılın En İyi Tedarikçisi” seçti. 
Türkiye’nin lastik sektöründe önde gelen firmaları arasında yer 
alan Brisa tarafından düzenlenen en iyi tedarikçi ödül töreni 

kapsamında, 2018 yılındaki en iyi tedarikçi ödülünü Rockwell Au-
tomation aldı. 

Endüstriyel otomasyon sektörünün lider markalarından Rockwell 
Automation, çalışmalarını başarıyla sürdürmeye devam ediyor. Rock-
well Automation’ın da tedarikçileri arasında bulunduğu Brisa’nın dü-
zenlediği ‘Tedarikçi Değerlendirme Çalışması’ kapsamında, Rockwell 
Automation En İyi Tedarikçi Ödülü’nü almaya hak kazandı. 

Brisa’nın 2018 yılında Aksaray’da faaliyete geçen Türkiye’deki ikinci 
fabrikasında düzenlenen ödül töreninden önce tedarikçi firma yetki-
lileri fabrikayı gezme imkanı buldu. 

Brisa İç Satınalma Departmanı tarafından düzenlenen ‘Tedarikçi 
Değerlendirme Çalışması’ 800’den fazla firmanın katılımıyla gerçek-
leşti. 

Çalışmanın kriterlerine göre seçilen en iyi 10 tedarikçi firma yetkili-
leri ödül törenine davet edildi. Değerlendirmede katılımcılar için 

tedarikçilerin teslim ve teklif süreleri, sundukları ürün ve servis kali-
teleri gibi kriterler puanlandı. 

Değerlendirmeler sonucunda Rockwell Automation birincilik ödü-
lünü almaya hak kazandı. Brisa CEO’su Cevdet Alemdar tarafından 
takdim edilen ödülü, Rockwell Automation Ülke Direktörü Ediz Eren, 
Servis Ülke Müdürü Arif Çınarlı ve Otomotiv Satış Yöneticisi Özgür Tak 
ile birlikte aldı.
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SoldanSağa: Özgür Tak-Arif Çınarlı-Cevdet Alemdar- Ediz Eren 
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KILIÇ  ELEKTRİK
İşinde tecrübeli, Detaylar konusunda 

hassasiyet gösteren, Çelik kaynağı 
yapabilen HDPE alın kaynağı yapabilen

mekanik tesisat ustası veya kalfası arıyoruz.

Yener ÖNEN / 0232 231 69 81

GES SİSTEM
Yangın alarm kamera kartlı geçiş sistemleri 

konusunda tecrübeli , sahada montaj 
yapabilecek teknisyen arkadaşların 

başvurularını bekliyoruz. Başvurularınızı 
ilgili cep telefonundan randevu alabilirsiniz.

İsmail Hakkı ÖZDEM / 0553 475 00 74

YUPPITER ELEKTRİK
Biraz elektrik ,biraz mekanik bilgisi 
olan Arnavutköy civarında oturan 

çalışma arkadaşı aramaktayız. 
Çalışma ortamımız gayet eğlencelidir. 

Detaylar yüz yüze görüşmede konuşulacaktır.

Gökhan UYAN / 0212 597 34 97

ESM ELEKTRONİK
Yangın ihbar sistemi, Kamera sistemi, 
Alarm Sistemi kurulum ve bakımları 

yapmakta olan firmamıza;
Elektrik elektronik kablolama 

ve montaj tecrübesi olan, Aktif 
ehliyetli teknisyen alınacaktır.

Maaş. SGK. Yemek, Yol

Şeref KORKMAZ / 0216 641 74 48

NUR ELEKTRİK 
Otomasyon yazılım, çizim, elektrik panosu, 

uygulama, hidrolik, pnömatik, Cnc, 
Pnc, makina arızası, Lood Ceel, Skada, 
İnvertör, uygulamalarından anlayan 
ehliyeti olan Pendik civarında oturan 

tecrübeli takım arkadaşları alınacaktır.

Aslan BEY / 0216 378 22 88 

RİNCO ELEKTRİK
Firmamıza wep sitesinden ve 

grafik tasarımdan anlayan
iyi derecede Microsoft bilen 

gelen telefon ve maillere 
cevap verebilecek Okmeydanı’nda 

ya da yakın ikamet eden 
bayan eleman aranıyor.

Turgut ÇAKIR / 0533 314 64 41

ANSAN JENERATÖR
Jeneratör Sektöründe Çalışmış 
Elektrik ve Mekanik Bilgisi olan 

tecrübeli Usta Aranmaktadır.

Necip DÜNDAR / 0212 672 00 99

İŞKAR MÜHENDİSLİK
Firmamızda tam zamanlı çalışmak 

üzere, üniversite mezunu (elektrik / 
elektronik bölümleri), elektrik proje çizim 

programlarını bilen, frekans çeviriciler 
konusunda deneyimli, makine panoları 

dizaynı ve imalatında tecrübeli,
İngilizce bilen, mühendis arayışımız 

bulunmaktadır. İlgililerin CV ve referansları 
ile birlikte başvurmaları rica olunur.

İhsan GÜNEV / 0216 488 88 85

EMRE JENERATÖR
Jeneratör bakım-onarım dış servis 

personeli olarak çalışma arkadaşlarına 
ihtiyacımız vardır. Elektrik bilgisi 

olan personel tercihimizdir.

Özkan ÖZTÜRK / 0212 549 83 61

Bu sayfalarda ücretsiz iş ilanlarınızın yayınlanması için ; 
info@sektorelyayincilik.com adresine mail yollayabilirsiniz..
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ENY MÜHENDİSLİK 
Bünyemizde olan Karayoların1. bölge 

müdürlüğüne Bağlı Fatih Sultan 
Mehmet köprüsünde bakım onarım 

hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 
Elektrik ve Elektronik bilgisi olan teknik 

personel ihtiyacımız bulunmaktadır. 
FSM köprüsü bölgesinde oturması tercih 
edilir. Köprü üzerinde ki aydınlatma ve 
elektronik sistemlere müdahale edip 
onarım ve bilgi verebilmesi gerekir.

Edip YILDIZ / 0312  815 26 61

NANOMAX  ENERJİ
Türkiye’ye getirdiğimiz kızılötesi 

ısıtma sisteminin uygulama 
sürecinde çalışacak, Elektrik tesisat ve 

bağlantıları konusunda tecrübeli,
Proje uygulama süreçlerinde çalışabilecek, 
seyahat engeli olmayan, askerlik görevini 

tamamlamış,-İstanbul, Anadolu Yakası’nda
 ikamet eden elektrik teknikeri/

elektrikçi aramaktayız.
 Asgari ücret + yol + yemek + sigorta 

Ersin ÇAKAR / 0216 510 56 16

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

ORPAN ELEKTRİK
Lise veya yüksek okul mezunu, yoğun 

telefon trafiğini yönetebilecek, ehliyeti olup 
aktif araç kullanabilen, ofis programına 

hakim, diksiyonu düzgün deneyimli bayan 
eleman (tercihen evli ) aranmaktadır.

İbrahim PAYLAN / 0332 400 00 35

UZM ELEKTRİK 
Özel makine imalatı için çalışacak, Torna işi 
yapacak, Aynı zamanda kaynaktan anlayan 

çalışma arkadaşları arıyoruz. Torna ve kaynak 
işlerinden iyi anlayan elemanlar arıyoruz.
İlgili adayların başvurularını bekliyoruz.

Halil İbrahim TOPÇU / 0224 372 38 16

ENERJİ AYDINLATMA
Ön muhasebe bilgisi olan bayan eleman 

alınacaktır. Tercihen mikro programı bilen.

Nedim POLAT / 0342 215 02 79 

GALA OTOMASYON 
Lise veya Yüksekokul Elektrik bölümünden 

mezun Pano montajında tecrübeli veya 
kendini geliştirmek isteyen Şehiriçi ve 

Şehirdışı şantiyelerimizde görev alabilecek 
Konusunda en az 2 yıl tecrübeli
Aktif araç kullanabilen, B sınıfı 

ehliyeti olan Askerliğini tamamlamış, 
Elektrik Teknisyeni alınacaktır.

Volkan İPEK / 0212 510 64 97

BETA ELEKTROMEKANİK
Günden güne büyüyen firmamıza askerlik ile 
ilişkisi olmayan (3 yıl tecilli) B sınıfı ehliyeti 
olan aktif olarak araç kullanan, tavan vinci 

bakım ve revizyonunda tecrübeli elektrik ve 
mekanik yeterliliğe sahip personele ihtiyaç 
vardır. Vinç bakım tecrübesi olanlar tercih 

sebebidir. Çalışma saatleri, sosyal haklar ve 
maaş görüşmede belirtilecektir. Özgeçmişinizi 
mail yolu ile ulaştırmanızı veya randevu alarak 

başvuru formu doldurmanızı rica ederiz. 

Engin UYSAL / 0262 335 02 60

KANAY ELEKTRONİK 
Askerlik görevini tamamlamış, aktif araç 

kullanabilen, seyahat engeli bulunmayan, 
elektronik güvenlik sistemleri kurulumlarında 

kablolama, montaj ve devreye alma 
kısımlarında çalışacak personel aranmaktadır. 
En az 2 yıl İş tecrübesi olması gerekmektedir  
SSK + Ticket + Prim olanakları sağlanacaktır. 

Çalışma saatleri pazar hariç 8:30-18:00’dir. 
Firmamızı arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tunç CEYLAN / 0312 335 01 99

Bu sayfalarda ücretsiz iş ilanlarınızın yayınlanması için ; 
info@sektorelyayincilik.com adresine mail yollayabilirsiniz..
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12. Mknz.p.tug. Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları

SGK Amasya İl Müdürlüğü

Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Diğer Özel 
Bütçeli Kuruluşlar Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri 
İş Yurtları Kurumu

Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Ankara Üniversitesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire 
Başkanlığı

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
Tesisler Ve İkmal Dairesi Başkanlığı

Kepez Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

Ardahan Ünversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
Yükseköğretim Kurumları Ardahan Üniversitesi

Didim Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü- İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

Çine Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Yıldırım Belediyesi

As.vet.ok.eğt.mrk. Milli Savunma Bakanlığı Msb 
Bağlıları

Çanakkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Çorum L Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu Adalet 
Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Elazığ İl Özel İdaresi

Gaziantep Su Ve Kanalizasyon İdaresi (Gaski) Genel 
Müdürlüğü

Nizip Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü

Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlükleri -Istanbul 
Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Spor Genel Müdürlüğü

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü

26.02.2019 09:00

12.02.2019 14:00

15.02.2019 15:00

15.02.2019 10:30

14.02.2019 14:30

28.02.2019 11:00

11.02.2019 09:00

27.02.2019 15:00

22.02.2019 11:00

12.02.2019 11:00

21.02.2019 10:00

25.02.2019 10:30

15.02.2019 10:00

11.02.2019 10:00

25.02.2019 10:00

19.02.2019 14:00

11.02.2019 10:00

26.02.2019 10:00

18.02.2019 11:00

25.02.2019 11:00

Serbest Piyasadan 2 Kısım Elektrik Enerjisi Alımı 
(Toplam 4600000 Kwh)

Elektrik Enerjisi

Elektrik Enerjisi Mal Alım İşi

Serbest Piyasadan 9 Ay Süreli (Nisan/Aralık) 
2250000 Kwh Elektrik Enerjisi Alımı

Yüksek Gerilim Elektrik Malzemeleri Alımı İşi

Aski Genel Müdürlüğü’ne Ait Son Kaynak Tedarik Tarifesindeki 
Aboneliklere Elektrik Enerjisi

Elektrik Tesisat Malzemeleri Alımı

2019 - 2021 Yılları Arası ( 33 Ay Süreli ) İçin 
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Elektrik Enerjisi

Elektrik Malzemeleri Alımı

Elektrik Alınması

Serbest Piyasadan (4 Kısım) 2,430,000 Kwh Elektrik Enerjisi Alımı

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

Elektrik Enerjisi

Elektrik Enerjisi Satın Alımı İşi

Elektrik Malzemesi (Muhtelif) Mal

Elektrik Malzemesi (Muhtelif) Mal

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Ve Bağlı İlçelerinin Hizmet Binaları ve 
Noktalarına 6167500,00 Kw/S Elektrik Enerjisi

Burhan Felek Atletizm Pisti, Çim Saha Ve Aydınlatma İşi 

Elektrik Enerjisi
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Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müd. Hazine Ve
 Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

İETT Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Yıldız Teknik Üniversitesi 

İkm.mly.ok.eğt.mrk.k. Milli Savunma Bakanlığı 
Msb Bağlıları 

Sancaktepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tesisler Bakım 
ve Onarım Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetimi ve 
Aydınlatma Şube Müdürlüğü 

Torbalı Belediyesi

Eshot Genel Müdürlüğü Mal Alım İhaleleri 
Şube Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

Polis Meslek Yüksek Okulu-Kastamonu İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Abdullah Gül Üniversitesi

Kandıra Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

Malatya Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube
 Müdürlüğü

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
Elektrik Makina Ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Ordu Üniversitesi

Cezaevi Müdürlüğü-Açık Adalet Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları

İdari Ve Mali İşler Müd Yatırım İzleme Ve Koor. Bşk. 
Şanlıurfa Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
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2892786 kWh Serbest Tedarikçi Piyasadan Tam Tedarik Anlaşması İle 
Elektrik Enerjisi

İstanbul Geneli İETT Binaları Elektrik Ve Mekanik Sistemlerin Periyo-
dik Bakım ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması İşi

Elektrik Enerjisi Alımı

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

2019 Yılı İçin Sancaktepe Belediyesi Elektrik Enerjisi Alımı İşi

2019 Yılı İBB Muhtelif Spor Kompleksleri Elektrik, Elektronik, Otomas-
yon, Mekanik ve Stadyum Teknik Sistemlerinin Periyodik Bakım ve 
Hizmete Hazır Halde Tutulması İşi

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Malzeme Alım İşi

Elektrik ve sarf malzemesi

Ambar Ve Akaryakıt İstasyonları İçin Ağ Tabanlı Güvenlik Kamera 
Sistemi

Elektrik Enerjisi Alımı

Serbest Piyasadan Elektrik ve Doğalgaz

Elektrik Enerjisi

Elektrik Enerjisi 

Dökme Akaryakıt Ve Otomasyon Alımı

Elektrik Enerjisi Temin İşi

Dalgıç Elektrik Motoru Sarım ve Onarım Hizmet Alım İşi 

2019 Mali Yılı Ordu Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimler için 
Elektrik Enerjisi Alımı

Serbest Piyasa Aktif Elektrik Enerjisi

Şanlıurfa YİKOB Serbest Piyasada Elektrik Mal Alım İhalesi

Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi
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 REKLAM İNDEKSİ

Ön Kapak
FHM Aydınlatma

Ön Kapak İçi
Başoğlu Kablo

Arka Kapak İçi
Sektörüm Dergisi

Arka Kapak
Seval Kablo

Ara Kapak Ön
Ortaç Elektrik

Ara Kapak Arka
Ortaç Elektrik

 1.Totan Aydınlatma
 5. Argesys Elektrik
 7.Almera Elektrik
 9. Mutlusan Elektrik
 11.Dtm Elektronik
 13.Sigma Elektrik
 15. Ören Kablo
 17.Novsen Elektrik
 19. Krk Elektrik
 21. Opaş Elektrik
 23. 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.Teknik-El Pano
 47.Gemta Elektronik
 49. Konza Elektrik
 51.Ardıç Elektrik
 61.Dersa Boru
 62.Teknik Rovelver
 63.Teknik Rovelver
 71.Setel Elektronik
 73.Sanelek Elektrik
 75.WIN Eurasia
 89.Sutem Elektrik

 91.Nijerya Fuarı
 97.FIT Fuarı
 99. Expotim Güney Afrika  Fuarı
 107.Ledplast Plastik
 109.Dikey Elektrik
 111.Kendal  Elektrik
113. Asil Metal
 115.Deka Led
 120.Galata Led
 123.Sevinç Aydınlatma
 125.Totan Aydınlatma
 127.Totan Aydınlatma
 129. Totan Aydınlatma
132.3.Göz Danışmanlık
 133.Han  Elektronik

 137.Expotim Morocco Fuarı
 138.Endonezya Fuarı
 139. Borsan Kablo
 141.Irak Fuarı
 147.Legend Teknoloji
 149.Legend Teknoloji
 151.Meta  Güvenlik
 164.ISAF Exlusive Fuarı
 165.Han Elektronik
 175.Ft Line
 185.Özdaş Mühendislik
 192.Sektörüm Dergisi








