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Başoğlu Kablo kullandığı üstün teknoloji ile, alev iletmeyen ve damlama yapmayan 

kabloları sayesinde, alt yapıdan üst yapıya kadar nitelikli 

kablo çözümleri sunmaktadır. 

ÜRÜN KATALOĞU TANITIM VİDEOSU VIP SAYFA 
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https://www.sektorumdergisi.com/basoglu-kablo-ureticisi-kablo-sektoru/
https://www.youtube.com/watch?v=fpPWlbwt3Qg
https://www.sektorumdergisi.com/Urun-Kataloglari/Basoglu-Kablo-Urun-Katalogu.pdf
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1 YÜCEL 40Kablo Sanayi ve Tic. A.Ş. 

Hayat için üreten güçlü Türkiye için var olan bir başarı hikayesi ... 
40.Yılı kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz! 
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Yenilenen web sitemizde yeni ürünlerimizi detaylı fotoğraflarıyla görebilir, 
Online Sipariş ile özel kampanyalardan faydalanabilirsiniz. 

RÖPORTAJ YÜCEL KABLOFİYAT LİSTESİ 

GOLD FİRMA DİJİTAL REKLAM SAYFASI 

P4>werline al/light 

@ öznur kablo 

Bereketzade Mah. Şair Ziya Paşa Cad. Yücel Han No: 34 34420 
Karaköy / Beyoğlu / İstanbul / Türkiye 

T: (0212) 251 37 53 F: {0212) 251 25 40 E: info@yucelkablo.com.tr 
www.yucelkablo.com.tr 

https://www.sektorumdergisi.com/Fiyat-Listeleri/Yucel-Kablo-Fiyat-Listesi-Katalog-2019-1.pdf
https://www.sektorumdergisi.com/yucel-kablo-ycl-roportaj/
https://www.sektorumdergisi.com/yucel-kablo-ic-dis-mekan-aydinlatma-malzemeleri-firmasi/
www.yucelkablo.com.tr
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KAPİTALİZMİN SEVMEDİĞİ SULTANLAR; DÜRÜSTLÜK VE İRADE 

Nurşah Sunay 
GenelAYayın YönetmeniAA

İçinde bulunduğumuz post modern kültür çağın bir 

gerçeği olarak, karşımıza çıkan yeni medya kavramında 

görsel kültür, belki de her zamankinden daha fazla önem 

kazandı. Profesyonellerin renk, desen, sembol, yazı, 

slogan gibi unsurların hiçbirini rastgele kullanmadığını, 

arkasında mutlaka kültürel kodları motifleyen bir 

felsefeye yer verdiğini hatırlayalım.. 

Daha önceki yazımda iletişimin sözlü, sözsüz, yazılı ve 

görsel 4 kategorik biçimi olduğundan söz etmiştim. 

Şimdi buna Mc.Luhan’ın; düşük katılım sağlaması 

sebebiyle sıcak araçlar (fotoğraf, film ve radyo) ve yüksek 

düzeyli katılımı nedeniyle soğuk araçlar (karikatür, 
televizyon, telefon) ayrımını da ekleyelim. 

Sanırım sıcak ve soğuk araçları bir arada kullanmasının 

bir sonucu olarak “İnternete neden multimedya denir?” 

sorusunu da böylece yanıtlamış olduk. 

Kapitalizme dayanan bu yeni medya düzeninde görsel 

kültür ve dil ile sembolleştirilen iletişim araçları, insanlığın 

değerlerini ortadan kaldıran manipülatif bir sistem olması 

sebebiyle ciddi ve haklı eleştirilerin odağıdır.

 Çünkü bu sistemde; ortak kültüre sahip toplumlara 

sunulan tüm medya örneklerinde değerler ve ilkelerin 

birer araca dönüştüğünü görürsünüz.. 

Buna güzel bir örnek sunmak istediğimde aklıma ilk 

bankalar ve içecek markaları geliyor. 

Sanırım “kardeşlik” “dayanışma” “yardımlaşma” gibi 

kültürel temalarla duygularınızı gıdıklayarak, sıcacık bir 

çay içmek üzere davette bulunan bir banka reklamından 

sonra, şubede karşınızdaki suratsız bankacının sizi soğuk 

bir duvara toslatışını deneyimlemişsinizdir. 

6 Mart ’20 • www.sektorumdergisi.com >>> 

https://www.sektorumdergisi.com/kategori/yazarlarimiz/nursah-sunay/
https://www.sektorumdergisi.com/kapitalizmin-sevmedigi-sultanlar-durustluk-ve-irade/
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www.sektorumdergisi.com
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doğru ışıkla buluştu .. 

i nfo@argesys.co m.tr www.argesys.com.tr www.argesys.ist 
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https://www.sektorumdergisi.com/argesys-ceosu-alex-seyis-ile-roportaj/
https://www.sektorumdergisi.com/argesys-elektronik-vip-sayfa/
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Ramazan ayı geldiğinde yoğunluk şiddeti başınızı 

döndüren içecek reklamlarındaki “birlik” “inanç” 

“sevgi” temasının içimize dokunan yanındaki o esrar, 

sofralarımızda eğer bu değerleri istiyorsak, bizi nasıl da 

gidip bir tane satın almaya yönlendiriyor değil mi? 

İnanın bana bunları bilinçli yapmıyorsunuz.. 

Fizyolojik olarak üst beynimiz saniyede 600.000 bit işlem 

yaparken, alt beynimiz 2.000.000 bit veri işliyor. Bunun ne 

demek olduğunu hayal edin.. Aslında farkında olduğumuz 

düşüncelere ait verilerin, bilinçsiz olarak arka planda 

işlendiği zihinsel alan nerdeyse 3,5 kat daha büyük.  

Peki bu ne anlama geliyor? Bunun reklamcılık, yeni 

medya düzeni ve kapitalizmle ne ilgisi var? 

Bu şu anlama geliyor; izlediğiniz, dinlediğiniz, etkileşim 

halinde bulunduğunuz tüm reklamlar ve multimedya 

araçlarında ilkeler ve değerler, sizin satın alma sürecinizi 

etkileyecek şekilde tasarlanır ve inşa edilir. 

Bu dünyanın yegane gerçeği “tüketimdir” ve her şey 

tüketilmeye dolayısıyla satın alınmaya uygun biçime 

getirilir. O yüzden bir bakıma hepimizin masum olduğunu 

söyleyip sizi rahatlatmak isterim. Ancak bir yandan da 

bilinçlenmek ve silkelenmek zorunda olduğumuzu 

söyleyerek rahatsız edeceğim. 

Rahatsız edeceğim çünkü; belki herkesin giyemediği 

ama markasını çok iyi bildiği kazağınızı mağazadan 

alanın, aslında siz olmadığınızı bilmeniz gerektiğini 

düşünüyorum. Karnınız acıktığında sizi o çok ünlü fast 

fooda sürükleyenin ne olduğu üzerine düşünmenizi 

diliyorum.. 

Yazımının burasında “iyi ama bunun neyi kötü?” diye 

düşünüyor olabilirsiniz. Elbette ürünlerin özellikleri, 

avantajları, sunacağı kolaylıklar ve faydalarının özellikle 

multimedyada sunulması son derece akla uygundur ve 

reel hayatın kaçınılmaz zorunluluğudur. 

Bir reklamcı ve medya mensubu olarak buraya kadar 

olan kısmı mesleğim gereği sonuna kadar savunabilirim. 

Ancak ilkeler dünyasının kapitalizmin sevmediği 

2 sultanı vardır; DÜRÜSTLÜK ve İRADE. Dürüstlük 

markanın sorumluluğu iken, irade tüketicinin özel alanıdır. 

Oysa post modern kültür çağında, kapitalist tüketim 

sistemi, markaları “nasıl yaparsan yap ama sat!” diyerek 

dürüstlükten taviz vermeye, ilkeleri araçsallaştıran bilinç 

altı sembol bombardımanıyla da tüketiciyi “seçim hakkın 

yok, mutlaka alacaksın!” noktasına itiyor. 

Şunu da itiraf etmezsem kendimi dürüst 

hissetmeyeceğim ki; pozisyonum itibariyle tüm bu kodları 

bilen biri olduğum halde, her şey bittikten sonra “bunu 

neden aldım ki?” dediğim çok şey olmuştur. 

Çünkü; “Buna gerçekten ihtiyacım var mı?” ve “İhtiyacımı 

en uygun biçimde hangisi karşılar?” sorularını 

sormadığım anlarda ben de herkes gibi farkındalığını 

yitirmiş, dolayısıyla bilinçaltıyla karar veren biriyim. 

Yazının başında size, profesyonellerin kültürel sembol 

öğelerini gelişigüzel kullanmadığından söz etmiştim. 

Şu anda bu satırlarla yapmak istediğim şey ise, belki de 

bir mesleki ilke olarak; tasarım ve bütünlük gerektiren 

tüm reklam alanlarında, işi ehli olan profesyonellere 

verilmesi gerektiği ancak bu inşa aşamaların hiçbirinde, 

ilkelerin sultanlarına dokunulmaması gerektiğini salık 

vermekten ibaret.. 

Satıyorsanız dürüstlüğünüzü, alıyorsanız iradenizi 

koruyun! 
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https://www.sektorumdergisi.com/almera-elektrik-roportaj/
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Smart Elektromekanik’ten Bir Yenilik Daha! 

Başarılı bir inovasyonla son kullanıcının hayatına kolaylık 
kazandıran Smart İnce Fiş, 5 mm inceliği ve ergonomik tutuşa 
sahip olarak piyasaya çıkmıştı. 

KABLOLU İNCE FİŞ 

Estetik görüntü sağlamasının yanısıra kolayca prizden 
çıkarılabilen yapısıyla kullanım kolaylığı ve mobilyalar 
ile fiş arasındaki boşluğu minumuma indirerek alandan 
kazandırdığı yer avantajı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 

Şimdi ise ağırlıklı olarak Elektrik ve Elektronik sektörlerine 
hitap edecek biçimde geliştirilen Smart Kablolu İnce Fiş 

görücüye çıktı. 

Derin dondurucu & Soğutucu üretimi yapan fabrikalardan 
makine imalatçılarına kadar, endüstriyel alanda faaliyet 
gösteren üreticilerin inovatif çalışmalarına katma değer 
sağlayacak Smart Kablolu İnce Fiş, avantajlı özellikleriyle 
dikkat çekiyor. 

2011 yılı başında kurulan ve kuruluşundan itibaren kısa 
süre içerisinde yapmış olduğu projeler, sistem çözümleri 
ve uygulamalar ile sektördeki yükselişini hızlı bir şekilde 
sürdüren SMART ELEKTROMEKANİK, henüz ilk kuruluş 
yıllarında kendine kalite hedefleri koymuş ve TS EN ISO 

9001:2008 kalite belgesini almıştır.

Smart Elektromekanik; mekanik, hidrolik, otomasyon 
olarak birleştirilmiş, yeni adıyla mekatronik projeler
hazırlar, Projelerini teknolojik gelişmelerin doğrultusunda 
hayata geçirebilecek, uygulama ve mühendislik hizmetleri 
konusundaki tüm teknik talepleri karşılayabilecek 
yeteneğine sahip, tam donanımlı bir kuruluştur.

Mart’20 • www.sektorumdergisi.com 10 

https://www.sektorumdergisi.com/smart-elektromekanikten-bir-yenilik-daha-kablolu-ince-fis/
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"Gelecek kuşaklara 
Daha yaşanılabilir bir Dünya için" 

OmRKE, 

LED ÜRÜN KATALOĞU 

GENEL KATALOG 

TANITIM FİLMİ 

DİJİTAL TANITIM SAYFASI 

FİYAT LİSTESİ 2020-1 

■ -,l{oüNYA 
YERLİ Lu ·LeR 

IJ/ MakelElektrik EJ / Makel_Etektrik � / MakelElektrik www.makel.com.tr • makel@makel.com.tr 
�t�_ =-

1ÜRETİM iV -_ _ 

https://www.sektorumdergisi.com/Urun-Kataloglari/Makel-LED-Aydinlatma-Katalogu.pdf
https://www.sektorumdergisi.com/makel/
https://www.sektorumdergisi.com/Fiyat-Listeleri/Makel-Elektrik-Aydinlatma-Fiyat-Listesi-2020-1-Sektorum-Dijital.pdf
https://www.sektorumdergisi.com/Urun-Kataloglari/Makel-Genel-Urun-Katalogu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1IgXtpfaSf8
www.makel.com.tr
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Gün Işığını Simüle Eden Aydınlatma Sistemi 
Mitsubishi, karanlık çalışma ortamlarını gün gibi 

aydınlatacak yeni ışıklandırma sistemini tanıttı. Gün 

ışığını simüle eden özel bir panel ve LED ampuller 

sayesinde karanlık ortamlar, güneş ışığıyla aydınlanmış 

gibi oluyor. 

Floresan ofis aydınlatmasının donuk beyaz tonu kimi 

zaman rahatsız edici olabiliyor. Mitsubishi, gün ışığını 

simüle eden akıllıca tasarlanmış bir LED ışık ile ikna edici 

bir gerçeklik oluşturabileceğini düşünüyor. 

LED aydınlatmalı panel, bir binanın en alt katlarında yer 

alan karanlık ofisleri bile gün ışığıyla aydınlanmış hale 

getiriyor. 

Çoğu LED aydınlatma, ışığı her yöne yayarken güneş 

ışığı başınızın üzerinden her yöne yayılarak değil, 

doğrudan pencerelerden giriyor. 

Mitsubishi bu farkı ortadan kaldırmak için 'Misola' adını 

verdiği panelleri geliştirdi. Bu paneller, yalnızca üç tarafı 

14 Mart’20 • www.sektorumdergisi.com 

aydınlatılmış girintili bir çerçeve kullanıyor ve diğer tarafta 

ışık kaynağının çok uzaktaymış gibi görünmesini sağlayan 

bir gölge oluşturuyor. 

Misola panelinde kullanılan mavi renk, sıradan bir mavi 

renk tonu değil. Panel, rayleigh saçılımı oluşturan özel bir 

ışık filtresi kullanıyor. 

Ayrıca daha gerçekçi olması için mavi renk tonu gün 

boyunca değişerek gün ortası ve gün batımı gibi farklı 

zamanlardaki ışıklandırmayı taklit ediyor. Bu değişim, 

manuel olarak programlanabiliyor veya otomatik olarak 

değiştirilebiliyor. 

Mitsubishi'nin ışıklandırma sistemi öncelikli olarak ofisler, 

hastaneler ve diğer ticari alanlar için tasarlandı. Işığın 

manuel olarak programlanan versiyonu 6.200 dolardan, 

otomatik versiyonu ise 6.800 dolardan satışa sunulacak. 

Ürünün ekim ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. 

https://www.sektorumdergisi.com/kendal-elektrik-yerli-led-ampul/
https://www.sektorumdergisi.com/kategori/aydinlatma-firmalari/
www.sektorumdergisi.com
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THEA IQ MULTİS 
İLE DAHA AKILLI BİR DÜNYAYA 
ADIM ATIN 

 

 

  

 

  

 

  
 

 

 

 

  

 

 

Dünya artık dijital çağda. Akıllı teknolojiler ise artık 

herkesin hayatının bir parçası olma yolunda. Alanında 

dünyanın önde gelen markalarından Panasonic 

tarafından geliştirilen Thea IQ KNX Multi Fonksiyonel 

Anahtarlar ile tüm evin kontrolü parmaklarınızın ucunda. 

Yüksek Teknoloji, Kusursuz Sadelik, Göz Alıcı Tasarım 

Thea IQ KNX multi fonksiyonel anahtar; aydınlatma, 

perde-panjur ve iklimlendirme kontrolünü tek bir 

noktadan yaparak mekanlarda konfor ve enerji tasarrufu 

sunuyor. Dünyanın ilk LED’li elektrik anahtarı olan Thea 

Blu’nun yalın çizgilerini koruyan ürün, Panasonic’in yüksek 

teknolojisi ile donatılmış bulunuyor. 

Sadelik ve şıklığı ön planda tutmasının yanı sıra 

mekânlardaki birçok fonksiyonu yönetebilmesi sayesinde 

de hem evlerde ve ofislerde hem otel, restoran gibi ticari 

işletmelerde rahatlıkla kullanılabiliyor. 

Multis İle Konforun Ötesine Geçin 

Mekanlardaki fonksiyonların artışı ile birlikte teknolojik 

çözümlere duyulan ihtiyaç günden güne çoğalıyor. 
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Firmaların bu talebe karşılık farklı çözümleri var. 

Teknolojinin önde gelen isimlerinden Panasonic’in bu 

ihtiyaca yönelik çözümü ise Multis. 

Doğru iklimlendirme kontrolü, konforumuz kadar 

sağlığımız için de önemli. Özellikle yerden ısıtma 

sistemlerinde zeminden yükselen sıcak hava, ayak 

rahatsızlığı ve astım gibi hastalıkları tetikleyebiliyor. 

Çözüm ise basit: Zemin sıcaklığını optimum düzeyde 

tutmak. Bunun için tasarlanan sistemler olmakla birlikte 

Multis, dahili zemin probu girişi ile ayrı bir ürüne ihtiyaç 

bırakmadan zemin sıcaklığını istediğiniz değerde 

sabitliyor. 

Klima ve fan coil sistemlerini kontrol edebilen ve dahili 

nem sensörüne sahip olan ürünün, pencere kontağı 

bağlamak için bir de harici girişi var. Bu sayede cam 

açıldığında iklimlendirmeyi durdurarak enerji tasarrufu da 

sağlıyor. 

Kolaylık mı, Sadelik mi? Peki, Her İkisine Birden Ne 

Dersiniz? 

Multis, 12 fonksiyonu kontrol etmesinin yanında, 

konvansiyonel ısıtma sistemlerini ve klima sistemlerini de 

tek noktadan yönetebiliyor. 

Kalitesi ile fark yaratan ürün, metal görünümü ile de 

dikkatleri üzerine çekiyor. Işık geçiren özel bir malzeme 

ile kaplı olan ön kapağın arkasında etiketleme alanı ve 

yaklaşım sensörü bulunuyor. 

Bu sayede ürün, kullanılmadığında ışıklar kapalı ve 

yalın bir görüntü sunarken, elinizi yaklaştırdığınızda 

belirginleşen ikonları ile kullanım kolaylığı sunuyor. 

Multis bu özellikleriyle, teknolojiyi sevenlerin ve sadeliğe 

önem verenlerin tercihi olmaya aday. Ürün, sergilendiği 

fuarlarda mimar ve mühendislerden de tam not almayı 

başarıyor. 
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İnsan Gücü Yerine ROBOTLAR MI GELİYOR? 
McKingsey Global Enstitüsü'nde gerçekleştirilen bir 

araştırmaya göre, insan gücü gerektiren pek çok iş 

robotlar tarafından yapılabilir. 

800 farklı meslek grubundan 2000 kişinin dahil olduğu 

araştırmada pek çok işin otomasyona uygun olduğu 

tespit edildi. 

Ancak araştırmacılar, robotların kısa zamanda iş 

gücünü kaldıramayacaklarını, sadece iş yapma biçimini 

değiştirebileceklerini ifade etti. 

Yayınlanan rapora göre; araştırmada yer alan 800 

meslek grubunun %49’u şu an sahip olunan teknoloji ile 

robotlaştırılabiliyor. Bu işlerde toplam 1.1 milyar personel 

görev yapıyor ve maaş toplamları 15.8 trilyon dolara denk 

geliyor. Araştırmacılar bu tutar ile sadece işlerin %5’inin 

robotlaştırılabileceğini belirtiyor. 
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Çalışanlar İşsiz Kalmaktan Korkuyor 

Robotlaştırma alanında yapılan bu çalışmalar, firma 

sahipleri tarafından merakla beklenirken, çalışanlar 

işlerini kaybetme korkusuyla karşılaşıyor. 

Araştırma kurulunda görev yapan Dr. Michael Chui, 

Amerikalı kamyon şoförlerinin, insansız araçları gördükçe 

işlerini kaybetmekten korktuklarını ancak bütün kamyon 

filolarının insansız hale getirilebilmesi için trilyon dolarlık 

bir yatırım gerektiğini ve bunun da yakın zamanda 

olmasının mümkün görünmediğini belirtti. 

Uzmanlara göre şu an var olan işlerin yarısının 

robotlaştırılması 2055 yılını bulacak. 

https://www.sektorumdergisi.com/mckinsey/
www.sektorumdergisi.com


 

 

 

 

AHŞABIN DOĞALLIĞI 

ZENA AKÇAAĞAÇ 

Akçaağaç, Maun, Yeni Kiraz renk 

seçeneklerine sahip Zena Woodline, 

yeni ahşap çizgileri ve beyaz meşe rengiyle 

evinize doğallığı taşıyor. 

Zena Woodline'ın doğadan ilham alarak 

oluşturduğumuz yeni çizgileri, size farklı 

renk seçeneği sunarak, yeni dokusuyla 

duvarlarınızda ahşabın doğallığını yansıtıyor 

ZENA MAUN ZENA MEŞE ZENA KİRAZ 

• 

YAŞAM ALANLARINIZDA 

DİJİTAL REKLAM SAYFASI 

TANITIM FİLMİ 

FİYAT LİSTESİEnis ALKAN Röportaj 

ll +90 212 682 09 09 

NEW GENERATION 

S www.elbielectric.com 

https://www.sektorumdergisi.com/elbi-elektrik-enis-alkan-ile-anahtar-priz-sektoru-roportaj/
https://www.sektorumdergisi.com/Fiyat-Listeleri/elbi-fiyat-listesi-2019-1-anahtar-priz.pdf
https://www.sektorumdergisi.com/anahtar-priz/
https://www.youtube.com/watch?v=serf1JF6PNs
www.elbielectric.com
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Ahmet Soylu 
Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler MüdürüAA

ŞAMPİYONLAR LİGİ 

İki büyük bilim insanının ölümleri üzerinden henüz 100 

yıl geçmemişken, farklı kaynaklarda, farklı taraflarca 

fanatiği oluşmuş seviyede taraf tutmalar ve savunma 

mekanizmaları çok çarpıcı değil mi? 

Konu enerji ve elektrik ve tabiki: Tesla & Edison 

bilimsel dehalar güç savaşı. 

Aslına bakacak olursak, ikisininde hikayesi ve hem de 

çok değerli başarı hikayesi var. Ancak bu değerli bilim 

insanlarını savunan yine bilim insanları var ki; kimse 

tuttuğu tarafa laf söyletmiyor diyebiliriz. 

İlgimi çeken her ikisininde yaşam öyküsünü en ince 

ayrıntısına kadar merak edip araştırdığımızda, ayrı ayrı 

20 Mart’20 • www.sektorumdergisi.com 

TESLA & EDİSON 

öne çıkan özellikler gördüğümüz gibi, hikayelerinde farklı 

dinamiklere ve detaylara rastlıyoruz. 

Thomas Alva Edison ve Nikola Tesla konulu uzun 

makaleler ve sayfalarca kitap yazılsa yeridir. Hatta yine 

de yetmeyebilir. Her ayrıntıya değinmek zor ama kısa bir 

bilgilendirme yapıp, ikisi arasında geçen bir anektoda yer 

vermek istedim. 

Hemen belirteyim ki; makalemde, her ikisi hakkında 

çokça detaylara sahip olma şansınız olmayacaktır. 

Ancak dün olan ve yarında olacak olan; bu iki farklı, renkli 

bilim insanının hayranlarının, onları karşılaştırma tutkusu 

devam edecek, kesin. 

>>> 

https://www.sektorumdergisi.com/nikola-tesla-thomas-alva-edison-tartismasi/
https://www.sektorumdergisi.com/nikola-tesla-kimdir/
https://www.sektorumdergisi.com/edisonun-hayati-icatlari-icraatlari-firmalari-ve-tesla-tartismasi/
https://www.sektorumdergisi.com/kategori/yazarlarimiz/ahmet-soylu/
https://www.sektorumdergisi.com/kategori/yazarlarimiz/ahmet-soylu/
www.sektorumdergisi.com


   

INDUSTRIAL LIGHTING 

ARCHITECTURAL LIGHTING 

OUTDOOR LIGHTING 

INDOOR LIGHTING 

r,.,enteK 
"LED ARMATURE" 

www.entekled.com.tr 

ÜRÜN KATALOĞU TANITIM VİDEOSU VIP DİJİTAL SAYFA 

https://www.sektorumdergisi.com/entek-led-armatur-yerli-uretici-aydinlatma-firmasi/
https://www.youtube.com/watch?v=GcVBXBY9cOk&feature=youtu.be
https://www.sektorumdergisi.com/Urun-Kataloglari/EntekLED-Aydinlatma-Urunleri-Katalog-2018.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

M
A

K
A

L
E

 

Bu entellektüel çekişmeye bizde minik bir açıdan bakalım 

isterseniz; 

Thomas Alva Edison: Mucit, iş adamı. 

• 11 Şubat 1847 ABD doğumlu. Tesla’dan 9 yaş büyük. 

• 18 Ekim 1931’de ABD’de öldü. 84 yaşında öldü. 

• Ampulü icat etti. 

Yedi yaşında daha ilköğrenimine başladıktan yaklaşık 

4 ay sonra, algılamasının yavaşlığı nedeniyle okuldan 

uzaklaştırıldı. 

Durmadı, evlerinin kilerinde kendince mütevazi bir 

kimya laboratuvarı kurdu. Özellikle kimya deneylerine 

ve volta kaplarından elektrik akımı elde etmeye yönelik 

araştırmalara ilgi duydu. Bir süre sonra kendi başına bir 

telgraf aleti yaptı ve Mors alfabesini öğrendi. 

12 yaşındayken bir trende dergi ve meyve satıyor, bir 

yandan da trenin yük vagonunu yerleştirdiği küçük bir 

baskı makinesi ile haftalık bir gazete basıyordu. Ama bir 

gün vagonda yangın çıkınca Edison hem trendeki işinden 

oldu hem de ömür boyu ağır işitmesine yol açacak 

biçimde yaralandı. 

Nikola Tesla: Mucit, elektrik mühendisi, makine 

mühendisi ve fütürist. 

• 10 Temmuz 1856 ‘da Hırvatistan’da doğdu. 

• 7 Ocak 1943’te New York’ta öldü. 87 yaşında öldü. 

Nikola Tesla, daha çocukluğunda şiirler yazdı. Hafızası 

korkunçtu. Fark edilir bir hatırlama kabiliyetine 

sahipti; gördüğü, duyduğu ve okuduğu hiçbir kareyi 

unutmuyordu. 6 yaşındayken su çarkı yaparak, buluşlar 

yapmaya başladı. 

Garip yanları da vardı. Kimsenin saçına dokunamamak, 

yürürken adımlarını saymak gibi. Parlak cisimlere büyük 

ilgi duyuyor, her yemekten önce yemeğinin kübik 

içeriğini hesaplıyor, bunu başaramazsa yemek yemeyi 

reddediyordu. 

Tesla alternatif akım elektrik kaynağı sistemine katkı 

verdi. Bununla beraber Tesla’nı renkli hayatında; 

• Uzaktan radyo kontrolü, 

• Dünya çapında telsiz, 

• Dünya'nın en güçlü vericisi, 

• İyonosfer çalışmaları, radar ve tribünler, 

• Radyo frekans alternatörü, 

• Uzaktan kumanda, kozmik ses dalgaları konularında 

imzası olduğunu görüyoruz. 

Tesla, ABD’ye geldiğinde, Edison’un şirketinde de çalıştı. 

Tesla için, müthiş bir bilim adamı ancak çok kötü bir satıcı 

diyenlerin varlığını da  hatırlatırım. 

İkiside zamanlarına göre uzun yaşadı. İkiside az 

uyuyorlardı, çok çalışıyorlardı. 

Tesla ile Edison arasındaki yarışın bir yerinde kesiştikleri 

ve bildik bir hikayeyi burada paylaşmak isterim. 

Hikaye şöyledir ki;AA

1884’te Tesla New York'a geldi. Edison’un firmasında 

çalışıyor. Çalışkanlığı Edison’u etkilemişti. 

Edison, Tesla'ya DC dinamolarını geliştireceği tasarım için 

50.000 dolar ödeyeceğini söyler. Bu paraya çok ihtiyacı 

olan Tesla 3-4 ay yoğun çalışma sonrası gerçek bir çözüm 

sunar ve vaat edilen parayı ister. Edison çözüme bayılır 

ama parayı vermez. 

Tesla 6 ay süren bu çalışma macerasından ayrılmaya 

karar verir.  Daha sonra Edison’un şu sözleri sarf 

ettiği söylenir: “Tesla... Sen Amerikan mizahından 
anlamıyorsun”. 

Diğer taraftan Edison'un biyografları, Tesla'nın, AC 

patentlerini, Edison'a 50.000 dolara satmaya çalıştığını, 

bunun üzerine Edison'un gülerek bu teklifi reddettiğini 

yazmaktadır. 

İşte bu kısa süren bu birliktelik daha sonra uzun bir 

rekabet getirmiştir. Ölümlerinin üzerinden yıllarda geçse, 

aralarındaki rekabet o gün bugündür devam etmekte ve 

bitecek gibi de görünmüyor. 

Sen kimi daha çok tutuyorsun derseniz; yazımda biraz 

ipuçları var derim. 

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. 

Görüşmek dileğiyle.. 
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GOLD FİRMA DİJİTAL REKLAM SAYFASI 

VİDEO 

ÜRÜN KATALOĞU 

RÖPORTAJ 

Akım Trafoları 
Ölçü A.T. (cl.3, cl.1, cl.0,5) 

Yüksek hassasiyet A.T. (cl.0,2, cl.0,5S, cl.0,2S) 

Koruma tipi A.T. (cl.SPS, cl.5P1 O, cl.5P15, cl.5P20) 

UL onaylı akım trafoları 

Ayrılabilir akım trafoları 

Toplayıcı akım trafoları 

*Farklı gövde seçenekleri ve bağlantı seçenekleri 
için iletişime geçiniz. 

o 

www.novsen.com 

� +90 (216) 232 22 66 

info@novsen.com 

https://www.sektorumdergisi.com/novsen-elektrik-elektronik-metehan-kaplan-sektorum-dergisi-roportaj/
https://www.sektorumdergisi.com/Urun-Kataloglari/novsen-tanitim-katalogu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VrUtBDzOx0Y
https://www.sektorumdergisi.com/novsen-elektrik-dijital-sayfa/
mailto:info@novsen.com
www.novsen.com
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BİLİM İNSANLARI, 
YAĞMUR DAMLALARINDAN ELEKTRİK ÜRETEN 
JENERATÖR GELİŞTİRDİ 

Bilim insanları, yağmur damlalarından elektrik üreten bir 

jeneratör geliştirdi. Oluşturulan sistem, tek bir yağmur 

damlasıyla yüksek voltaj üretebiliyor. 

Yenilenebilir enerji kullanımı, iklim değişimine karşı 

atılması gereken en önemli adımlardan biri. Bilim 

insanlarının yağmurdan elektrik üretmek için sayısız 

girişimi oldu ancak şu ana kadar verimli bir yol 

bulunamadı. 

Yeni bir keşif ise şimdiye kadarki en etkili çözümlerden 

biri olabilir. Araştırmacılar, yağmur damlalarından elektrik 

üreten bir jeneratör geliştirdi. 

Hong Kong Şehir Üniversitesi araştırmacıları, yağmur 

damlalarından yüksek voltaj üretebilmek için alan etkili 

transistör tarzı bir yapı kullanan bir jeneratör geliştirdi. 

Geliştirilen jeneratör, tek bir yağmur damlasından 140 V 

veya 100 küçük LED ampulü aydınlatmaya yeterli gücü 

üretebiliyor. Bilim insanları, geliştirilen yeni jeneratörün 

önceki jeneratörlerden binlerce kat daha fazla anlık güç 

yoğunluğu ürettiğini söylüyor. 

Yeni tasarım, bir alüminyum elektrodu, "yarı kalıcı" 

elektrik yüküne sahip bir malzeme olan PTFE (teflon) 

katmanlı bir indiyum kalay oksit elektrotla birleştiriyor. 

Yağmur damlası, PTFE/kalay yüzeye çarptığında, iki 

elektrodun birleşmesini sağlayarak kapalı devre sistemi 

oluşturuyor. 

Bu sistem, depolanan yükleri açığa çıkarmayı sağlıyor. 

Teknoloji, sürekli yağışları da kaldırabiliyor. Sürekli 

yağmur yağması durumunda yük birikiyor ve sonunda bir 

doygunluk noktasına ulaşıyor. 

Keşfedilen sistemi kullanılabilir bir ürüne çevirmek için 

yapılması gereken daha çok iş var. Kısa süreli olarak enerji 

üretmek kolay, ancak sürekli güç vermek için yeterli 

miktarda depolama yapılabilmesi gerekiyor. 

Ancak gelecekte bina çatılarına, elektrik üretimini 

karşılamak için bu jeneratörlerden yerleştirilebilir. Hatta 

daha da ileriye gidersek, şemsiyeler taşınabilir şarj 

cihazlarına dönüşebilir. 
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Schneider Electric, 
İŞ ORTAKLARIYLA BİRLİKTE 2020’YE GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPTI
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Schneider Electric Orta Asya ve 
Pakistan Bölge Başkanı Bora TUNCER 

Schneider Electric, 
İŞ ORTAKLARIYLA BİRLİKTE 2020’YE GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPTI 

Schneider Electric, “Birlikte Güçlüyüz” temasıyla 

organize ettiği Bayi Toplantısı  kapsamında alçak gerilim 

alanında iş birliği gerçekleştirdiği bayileriyle bir araya 

geldi. 

Türkiye’nin rekabet gücüne etki edecek bilgi ve 

deneyimlerin konuşulduğu toplantıda Schneider Electric 

Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora TuncerAA
iş ortaklarıyla şirket vizyonu ve yenilik odaklı gelişim 

stratejisini paylaştı. 

Aynı zamanda Schneider Electric’in tüm dünyada 

dijitalleşme ve Endüstri 4.0 alanına yön veren sistem 

mimarisi EcoStruxure ve bu alandaki yeni ürün ve 

çözümlerinin tanıtımları gerçekleştirildi. 

Tuncer; “Özellikle son 10 yıldır içinde bulunduğumuz djital 

dönüşüm süreci sektörümüzde de yenilikçi iş modelleri 

doğuyor ve teknolojik yenilikleri tetikliyor. 

180 yılı aşkın süredir olduğu gibi gelişime yön vermeye 

devam eden şirketimiz bu yeni dönemde Enerji, 

Otomasyon & Yazılım ve Analitikler dünyalarını bir araya 

getirerek enerji talebini daha verimli ve daha bağlantılı 

hale getiriyor. Bu kapsamda küresel bilgi ve deneyimimizi 

iş ortaklarımız ve müşterilerimizle kurduğumuz 

güçlü iş birlikleri ve yenilik odağıyla yerel değerlere 

dönüştürüyoruz. 

Bunun bir göstergesi olarak 2019 yılında pazar payımızı 

artırdık ve ülkemize sunduğumuz katkıyı ve hizmetlerimizi 

derinleştirdik. 2020 ve sonrasında performansımızı ve 

başarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. 

Bu doğrultuda yeni satış yapımızla daha hızlı ve kapsayıcı 

olacağız. İş birliklerimizi artıracağız, ticari politikamızda 

denge yaratacağız ve bölgeler arası koordinasyonu 

artıracağız. Böylece her zaman olduğu gibi büyük bir aile 

olarak birlikte büyüyüp gelişeceğiz” şeklinde konuştu. 
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YEPYENİ ELEKTRİKLİ BİR KONSEPT: 

Hyundai Prophecy 

Hyundai Prophecy, markanın yeni nesil tasarım felsefesinin 

bir sonraki durağı. Bu yeni konsept ile birlikte aerodinamizm, 

sportiflik ve inovasyon ön planda tutuluyor. Elektrikli 

konsept otomobil, Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda 

tanıtılacak. 

Hyundai Motor Company, yeni elektrikli konsepti Prophecy’i 

Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtmaya hazırlanıyor. İzmit’te 

üretilecek yeni i20, makyajlı i30 ve Prophecy konseptiyle 

fuara damgasını vuracak olan Hyundai, ağırlıklı olarak yeni 

tasarımlarıyla ziyaretçilerin karşısına çıkacak. 

Markanın “Duygusal Sportiflik  mottosuyla yola çıktığı yeni 

tasarım felsefesinin bir başka yansıması olan Prophecy, aynı 

zamanda aerodinamizm açısından da yenilikler sunuyor. 

İngilizce kelime anlamı “Kehanet” olan “Prophecy”, 

aerodinamizmi artıran geniş arka spoyleri ve öne doğru akıcı 

bir şekilde ilerleyen zarif çizgileriyle harika bir siluet sunuyor. 

Arkada yer alan entegre spoylerin üzerindeki piksel özellikli 

lambalar ise görselliği zirveye taşıyor. 
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“Prophecy trendleri takip etmez” diyen Hyundai 
GlobalATasarım Merkezi Başkanı SangYup Lee, 

aynı zamanda konsepti ikonik çizgileriyle zamana 

karşı koyan bir tasarım harikası olarak yorumluyor. 

Ürün yelpazesini genişletmeyi amaçlayan Hyundai, 

elektrikli otomobillere olan yenilikçi yaklaşımını da 

devam ettiriyor. 

Hyundai Prophecy EV konsept, 3 Mart'ta Cenevre 

Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tüm dünyaya 

tanıtılacak. Hyundai Motor Company, elektrikli 

otomobilleri, yeni tasarım çizgileri ve teknoloji 

şovlarıyla insanlığa odaklanacak. 

Mart’20 • www.sektorumdergisi.com 29 

www.sektorumdergisi.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
Y

D
IN

L
A

T
M

A
R

Ö
P

O
R

TA
J 

1969 yılında Erzurum-Oltu’ da 
doğan Haluk KARABULUT, elektrik 
alanındaki teknik eğitiminin yanısıra 
lisans eğitimini işletme alanında 
tamamlamış bir isim.. Evli ve bir kız 
çocuk babası olan KARABULUT; 
uzun yıllar Schneider Elektrik 
bünyesinde “Üretim ve Metot” 
bölümlerinde üstlendiği yöneticilik 
görevini başarıyla sürdürmüş teknik 
bir isim. 
2010 yılında Schneider ile yolunu 
ayırma kararı aldığında, aynı 
dönem Fabrika Müdürü olan Rıza 
Bayer’den kendisine “Schneider için 
yan sanayi üretimi yapmayı düşür 
müsün?” teklifi geliyor. Bu teklife 
olumlu bakan KARABULUT, İzmir 
piyasasının tanınan isimlerinden 
Elektrik Mühendisi Okan 

ÖZBENEŞ ile ortak bir girişimde 
bulunarak 2011 Şubat’ına SMART 

ELEKTROMEKANİK’i kuruyor. 
Gelin, devamını Haluk beyden 
dinleyelim... 

Nurşah SUNAY: Haluk bey, firmanın 

hayata geçtiği 2011 senesinde, 

Smart hangi ürünler ile sektör 

sahnesine çıktı? İlk yıllarda neler 

yaşandı, biraz bahseder misiniz? 

Haluk KARABULUT: İlk olarak, üretim 
tesisimizde bulunan Alman menşeili 
otomasyon makinelerinde Schneider 
Elektrik firmasına priz alt yapı üretimi 
yapmaya başladık. 

Schneider Elektrik, bu makinelerde 
yapılması gereken revizyon talebini 
üretici Alman firmasından istediğinde, 
bu talebe gelen teklif, karşımıza 
düşünülenin çok üzerinde bir 
maliyetle geldi. 

Smart Elektromekanik olarak biz; 
istenilen revizyonu çok daha düşük 
bir maliyetle yapabileceğimizi 
söyleyerek Schneider Elektrik’e, daha 
uygun bir fiyatla kendi teklifimizi 
sunduk. Teklifimizin kabul edilmesinin 
ardından revizyonu başarıyla 
gerçekleştirdik. 

2013 yılına geldiğimizde, bir duy 

üreticisi için “Duy Otomasyon 
Makinesi” imalatını yaptık ve sonra 
sırasıyla; Schneider Elektrik, ABB 
Elektrik, MONO Elektrik, Araymond, 
Kardeş Elektrik, Acel Elektrik, Pro 
Aqua gibi alanında çok güçlü 
global markaların otomasyon 
montaj hatlarını üretmeye başladık. 

Üretim bantları için, istedikleri norm 
ve kalitede, sorun çıkarmayan 
otomasyon montaj makineleri üretme 
tecrübesi, SMART için hızlı ama 
kontrollü bir büyüme sürecini de 
sağlamış oldu. 

Elektrik ve otomasyon sektöründe 

ciddi başarılarınız, inovasyon 

özellikli ürünleriniz var. İnce prizleri 

buna örnek gösterebiliriz. Estetik 

bakımdan tartışılmaz bir fark 

yaratan prizler ve diğer ürünleriniz 

hakkında ayrıntılı bilgi alabilir miyiz? 

İnovasyon özellikli ürünlerimizin 
başında gelen İnce Topraklı Fişimiz; 
5 mm inceliğinde ve mekanlarda 
yer kazanımı amaçlı düşünülerek 
üretilmiş kupon ürünümüzdür. 
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Bir diğer ürünümüz de, grup prizlerde 
sürekli takılı olan fişleri söküp takmak 
yerine, grup prize montajlanan mini 
anahtardan açma kapama yapma 
imkanı sağlayan Rocker Switch 

Rocker Switchlerde önceliğimiz; insan 
sağlığına verdiğimiz önemden dolayı, 
TSE standartlarında onay alan belgeli 
ve 16A elektriksel olarak tam güvenlik 
sağlayan karakterde olmasıdır. 
Yanısıra LED ışığı sayesinde enerji 
tasarrufuna da katkı sağlar. 

Özelliklerinden en önemlileri olarak; 
kullanım sırasında LED olan ışıksal 
bölümün sökülememesi ve fazla 
ısınma yapmaması gibi farkları 
sıralayabiliriz. 

Yine İnce Topraklı Fişimizi elektrikli 
aletler ile elektronik eşyalarda 
kullanımına ve bu tarz eşyalarda 
yine yer kazanımını sağlayacak olan 
inceliği sayesinde sektörümüzde 
tercih edilecek Kablolu Baskılı İnce 

Fişimizin de çalışmaları tamamlanmış 
olup mart ayında piyasaya sunduk. 

Projelendirip üzerinde çalışmakta 
olduğumuz, zamanı geldiğinde 
piyasaya sunacağımız ürünlerimizin 
projelendirilmesi sırasında Tasarım 

Tescil belgesini alarak yine kaliteyi 
ön planda tutmak ve kullanıcı 
memnuniyete önem vererek, 
çalışmalarımızı yapmaya devam 
edeceğiz. 

Projelendirdiğimiz birkaç ürünümüzü 
daha, 2020 yılı 2. çeyrek ve 4. çeyrekte 
yeni ve yerli üretim olarak piyasamıza 
sunacağız. 

2020’nin ilk çeyreğinin 

sonlandıracağımız bu günlerde 

sektörel ve ekonomik bir 

değerlendirme istesek neler 

söylersiniz? 

Geçtiğimiz yılı ülkemiz için ekonomik 
anlamda oldukça sıkıntılı kapattık. 
Olağan ekonomik daralma 
karşısında, firmalar yatırım planlarını 
ertelemek zorunda kaldılar ve bunun 
neticesinde, makine sektörü de 
olumsuz etkilendi. 

>>> 
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Smart Elektromekanik olarak biz de 
bu daralma ve belirsizlik içinde, bir 
önceki büyüme endeksini, en azından 
sabit tutmak gayesiyle koruma 
politikası uygulama yolunu seçtik. 

Bu yıl için de henüz, sürecin tam 
anlamıyla sağlıklı seviyelere geldiğini 
söylemek mümkün değil. Otomasyon 
montaj makinelerine yatırım yapmayı 
planlayan firmalarla yaptığımız 
görüşmelerde dile getirilen; işçilik 
maliyetlerinin artması, iç pazardaki 
daralmanın iş gücüne maksimum 
negatif etkisine, dünya pazarlarındaki 
bir dizi siyasal ve ekonomik olayların 
yansıması da eklenmiş vaziyette. 

Tüm bunlara rağmen, biz Smart 

Elektromekanik olarak, aldığımız 
yatırım kararlarından ve dış pazarlara 
açılma hedeflerimizden vazgeçmiş 
değiliz. 2020 yılının ilk çeyreğinde 
siparişini aldığımız Cezayir BMS 

Elektrik firmasının montaj otomasyon 
hatlarının üretimi çalışmaları hızla 
devam ediyor. Biz ve bizim gibi üretici 
firmaların, ülkemizdeki ekonomik 
gelişmelerin getirdiği sıkıntılı süreci 
atlatmak için, yeni hamlelerle dış 
pazarlara açılmak zorunda oluşu 
kaçınılmaz gerçeğimizdir. 

Endüstri 4.0 ile birlikte 
müşterilerimize, otomasyonla 
yapılan veya yapılacak iş ya da 
işlerin, insan ile makine arasında 
uygun şekilde paylaştırılması, yapılan 
üretimin hızlı ve esnek olması, kalite 
kontrol süreçlerinin iyileştirilmesi, 
maliyetlerin düşürülmesi, iş güvenliği 
konularında hizmet ve çözüm ortaklığı 
sunmanın yanında, çözüm ortağı olan 
müşterilerimize “para kazandıran 

yaratıcılık ve yenilik” ilkesi ile hareket 
ettiğimizi sürekli anlatıyoruz. 
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Elektrik ve Otomasyon sektör 

gelişiminin Dünya pazarlarındaki 

konumu hakkındaki yorumlarınız 

nelerdir? 

Otomasyon sektörü her zaman 
rekabet ortamına hazır; dinamik, 
esnek, yaratıcı, uyumlu ve son 
teknolojik gelişmeleri yakından takip 
ediyor olmak zorundadır. Çünkü 
teknolojiyi takip etmeyen firmaların 
sektörde var olma şansı yoktur. 
Başarının rolü stratejik davranmaktan 
geçiyor. Türkiye’de sektöre 
baktığımız zaman, maalesef Dünya 
teknolojilerinin gerisinde kalmakta 
olduğunu gözlemliyorum. 

En büyük problemimizin nitelikli 
eleman bulma noktasında yaşandığını 
söyleyebilirim. Otomasyon montaj 
makinesi üretim talebi fazla 
ancak kalifiye eleman bulmakta 
zorlandığımız için kapasite artırmakta 
sıkıntı yaşıyoruz. 

Bence ülkemiz sanayicilerini 
rahatlatacak tek seçenek; üretim ve 
istihdam konularındaki istikrarsızlığın 
çözülmesidir. Özellikle Endüstri 
Meslek Liseleri teknolojiyi yakından 
takip etmeli ve takip etmeye 
yönlendirilmelidir. Geçmişte olduğu 
gibi öğrenciler sınavla alınmalı ve 
sanayicilerle meslek lisesi yöneticileri 
ortak çalışmalar yürütmelidir. Nitelikli 
teknik eleman yetiştirilmesinde öncü 
rol oynaması gereken ilk adresler 
daima teknik liselerdir. 

Haluk bey, söyleşimizi kapatırken 

sektör paydaşlarına bir mesajınız 

çağrınız olacak mı? 

Piyasadaki sektör paydaşlarımıza; 
üretici firmaların, ülkemizdeki 
ekonomik gelişmelerin getirdiği 
sıkıntılı süreci atlatmak için, yeni 

hamlelerle dış pazarlara açılmak 

zorunda olduğumuz kaçınılmaz 

gerçeğimizdir. 
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Alişan Çapan 
Günsan Pazarlama DirektörüAA

DEĞİŞİME AYAK UYDURABİLMEK 

Son birkaç yazımda sıklıkla iş modelleri üzerine yazmayı Çok uzun yıllar önce tesadüfen adını duyup hikayesini 

tercih ediyorum. Bunun sebebi iş modellerini evrim 

teorisindeki gibi canlıların değişen koşul ve şartlara 

adaptasyonu gibi görüyor olmam. 

Nasıl ki evrim en kuvvetli canlıları dünya üzerinden silip 

attıysa değişen iş modelleri de en kuvvetli firmaları 

pazardan silip atabiliyor. 

Adaptasyon hızı en yüksek ve çağın değişimlerine en iyi 

uyum sağlayan firmalar ise hayatlarına devam ediyorlar. 

Daha önceden de yazdığım gibi Phillip Kotler beş 

temel pazarlama çağından bahseder. Üretim çağından 

bugünlere gelene kadar evrim en büyük devlerin yok 

oluşuna sahne oldu. 

araştırdığım ve beni çok etkileyen bir markadan 

bahsetmek istiyorum size. 

Geçen hafta okuduğum bir makale ile beynimde yine 

yankılanan bu marka aslında icadı 1850’lere dayanan ve o 

tarihlerde de bugünkü yapısından çok farklı olmayan bir 

ürün ile tüm dünyayı domine etmiş durumda. 

Sizi hayal kırıklığına uğratabilirim belki ama bahsettiğim 

ürün “fermuar”. Fermuarın anavatanı ABD ve ilk seri 

üretimi de bu ülkede yapılıyor. Fakat bugünkü anlamda 

gündelik hayatta kullanımı 1940’lı yılları buluyor. 

Dünyada fermuar pazarının hacmi 20 milyar dolar 

seviyesinde ve Japon YKK firması bu pazarın %40’ını 

oluşturuyor. 
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Şu an bu satırları okurken YKK firmasının adını ilk defa 

duyuyorsanız muhtemelen üzerinizdeki kıyafetlerinizdeki 

fermuarlar hangi marka diye bakıyorsunuzdur. Bu 

tepkiyi ben de vermiştim ve YKK olduğunu gördüğümde 

inanamamıştım. 

Gerçekten bir firmanın globalde bu kadar emtia olarak 

gözükebilecek bir üründe dominans sağlaması hayret 

verici ve takdire şayan. 

Başka bir deyişle bir kıyafet alırken neredeyse hiç dikkat 

etmeyeceğimiz bir detay belki de fermuarın markası. 

Kalitesinin önemi tartışmasız çok fazla ancak bu kalitede 

başka bir ürün yok mudur? Markanın kıyafet ve aksesuar 

üreticilerine karşı bu gücü nasıl oluşmuştur? Her 

çantada, her pantalonda, her cekette bulunan bir ürünü 

neden giyim kuşam üreticileri kendileri üretmeyi tercih 

etmediler? 

YKK firması 1934’te Japonya’da kuruluyor. O yıllarda 

fermuar kullanımının oldukça limitli olması sebebiyle 

firmanın genişlemesi sınırlı oluyor. Ancak 1950’li yıllarda 

jean markalarının özellikle ABD’de büyümesi ile pazar 

genişliyor. Bu yıllarda Amerika’lı üreticiler pastanın büyük 

bir kısmını alıyorlar. 

YKK firması o dönemde Japon firmalarının gelişmiş 

üretim tekniklerini, mühendislik avantajlarını kullanarak, 

tüm tedarik süreçlerini kurum içinde çözecek şekilde dışa 

bağımlılığı minimize ederek ve büyüyen ABD pazarına 

yatırım yaparak fark yaratmaya başlıyor. Bu yıllarda uzak 

doğuda üretim yapıp ABD’ye ihraç ederek fiyat rekabeti 

avantajı ile lokal rakiplerini alt ediyor. 

Bu şekilde 1960’lı yıllarda YKK Japonya’daki tüm pazara 

hakim olurken ihracat kanalları ile de tüm dünyaya 

yayılıyor. YKK bu yıllarda üretim verimliliği konusundaki 

liderliği ile maliyet yönetimini çok başarılı yaparak çok 

ciddi adetlerde üretim kapasitesine ulaşarak rakipsiz hale 

geliyor. 

YKK firması o yıllarda teknolojik olarak o kadar ilerliyor ki 

ABD’de kurduğu tesislerde geliştirdiği teknoloji ile Apollo 

11’de kullanılan asronotların elbiselerindeki fermuarları 

özel olarak üretiliyor. Bu dönemde rakipleri maliyet 

azaltma amaçlı Uzak Doğu'da üretim tesisleri açmaya 

yönelirken YKK firması katma değerli ve lokalleşmiş 

üretim modeline yatırım yapıyor. 

Ancak yıllar geçtikçe bu üründe farklılaşma imkanı 

azalıyor. Lokal üreticiler arttıkça rekabet de artıyor. 

Ülkelerde firmaların konsolidasyonu gerçekleşiyor ve 

lokal devler rekabet etmeye başlıyorlar. 

1980 ve 1990’larda özellikle Çin Halk Cumhuriyeti’nde 

üreticiler tersine mühendislik yaparak düşük maliyetlerle 

benzer ürünler üretmeye başlayınca pazar payları ve 

karlılıklar azalıyor. SBS firması 1984’te ufak bir atölye 

olarak kurulup çok kısa zamanda borsaya kote bir firma 

olup Çin’in en büyük fermuar üreticisi oluyor. 

YKK önce alt bir marka yaratarak alt segmentte rekabet 

etmeye çalışsa da düşük karlılıklar ve standartlardan 

uzakta rakipler nedeniyle sonunda çağın gereğini 

yapmaya karar veriyor. 

Şu an YKK firması çok aktif olarak sosyal medya ve dijital 

mecraları kullanarak kampanyalar yapıyor. Yaratmış 

oldukları çizgi film karakterleri ile ürünlerinin kullanımına 

dair bilinç oluşturacak çalışmalar yaparak marka algısını 

yerleştirmeye çalışıyorlar. 

Örnek vermek gerekirse kendi kendine çekilen 

fermuarlar ve aplikasyon yardımı ile uzaktan kontrol 

edilebilen ürünlerini bu gibi mecralarda tanıtarak son 

kullanıcılara daha çok dokunmayı amaçlıyorlar. Bu 

dijital transformasyon zaten milyonlarca kullanıcısı olan 

firmanın marka bilinilirliğini çok hızlı bir şekilde arttırarak 

pazar payı kazanmasına destek oluyor. 

Bu yüz yıllık hikaye aslında bize tüm pazarlama 

çağlarının akışını çok net bir şekilde gösteriyor. Çağın 

gereğini yapan firmalar sektörden bağımsız olmak üzere 

gelişmeye ve genişlemeye devam ederken demode 

olmuş yaklaşımlara takılanlar yok olup gidiyor. 

Önümüzdeki ay görüşmek dileğiyle... 
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Panasonic’ten Yangına Karşı 
AKILLI KORUMA SİSTEMLERİ 
Yangın, iş yerinizin karşılaşabileceği en önemli riskler 

arasında yer alıyor. Profesyonel yangın algılama sistemleri 

ve güvenlik çözümleri ile dünya standardında koruma 

vadeden Panasonic, yangın algılama teknolojinizi daha 

geniş çözümlerle bütünleştirerek daha kapsamlı güvenlik 

ve izleme olanakları sunuyor. 

Panasonic yangın algılama çözümleri, markanın öncü 

güvenlik izleme sistemleri ile birlikte, binalara kanıtlanmış 

ve güvenilir teknoloji güvencesinden yararlanma olanağı 

sağlıyor. 

Panasonic’in genişletilebilen ve birlikte çalışabilen 

sistemleri hem iş yüklerini azaltıyor hem de çok daha 

etkili olarak tüm iş yerlerinde esnek, akıllı ve çok yönlü 

endüstriyel koruma sistemleri oluşturuyor. 

WEB sağlayıcı içeren modül sayesinde, yangın algılama 

sistemlerine uzaktan erişim sağlanabiliyor. Bununla 

beraber kullanıcı kolaylığı ve sistem güvenliği en üst 

seviyeye çıkıyor. 

Söz konusu özellikle, ayrıca thirdpart sistem denilen 

otomasyon sistemlerine (Scada, DCS ve BMS) ücretsiz 

olarak entegre olunabiliyor. 

Bu entegrasyonla beraber anlık, canlı bilgiler gerçek 

zamanlı olarak izlenebiliyor ve gerekli yazılımsal 

entegrasyonlar ile tek bir sistem üzerinden aksiyon 

alınmasına uygunluk sağlanıyor. 

Bu özellik de tüm sistemlerin tek bir merkezden takip 

edilmesini ve bir operatör ile sistem güvenliğinin 

sağlanmasını olanaklı hale getiriyor. 

Diğer bir özelliği de kamera sistemlerine entegre şekilde, 

yangın durumunda bilgi birimlerin kamera görüntüsünün 

yazılım ekranına düşerek gerçekçi alarm durumlarını 

takip etmesi. 

Böylece, durumu kontrol odasından gerçek zamanlı 

olarak fark edebiliyor, hızla ve güvenli bir biçimde 

harekete geçebiliyor. 
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Elektrik-Elektronik Sektörünün 
2019 İHRACAT ŞAMPİYONLARI Belli Oldu 
Bu yıl 6’sı düzenlenen Elektrik ve Elektronik İhracatçıları 

Birliği (TET) 2019 yılı İhracat Başarı Ödülleri, 26 Şubat 

Çarşamba akşamı sahiplerini buldu. Sektöründe 2019 

yılında en çok ihracat yapan firma Vestel oldu. 

Sektörde en çok ihracat gerçekleştiren ikinci firma Arçelik 

olurken, üçüncülüğü BSH Ev Aletleri aldı. 

Elektrik ve Elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren 

ihracat şampiyonlarının ödüllendirildiği 2019 TET İhracat 

Başarı Ödül Töreni, 26 Şubat Çarşamba günü İstanbul 

Conrad Bosphorus Hotel'de gerçekleşti. 

Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı 

İsmail Gülle, TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven 
UçkanAve sektör temsilcilerinin katıldığı törende Türkiye 

geneli elektrik ve elektronik sektöründe en çok ihracatı 

gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi. 

Elektrik-Elektronik Sektörünün 2019  İhracatı 

11,5 Milyar Dolar 

2019 yılında 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşen Elektrik-

Elektronik sektör ihracatı Türkiye ihracatının yüzde 7’sini 

oluşturuyor. 

Sektör, Türkiye’nin 2023 hedefine önemli katkı sağlıyor. 

Ödül töreninde sektör temsilcilerine teşekkürlerini sunan 

TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan, “Beyaz 

Eşya sektörümüz 25 milyon adetlik üretimi ile Avrupa’nın 

1 numaralı üreticisi konumundadır. 

Eskiden beyaz eşya üretim üssü olarak bilinen Almanya 

ve İtalya’yı geride bırakmıştır. Euromonitor verilerine göre 

ise, Türkiye dünya üretiminin yarısını gerçekleştiren Çin’in 

arkasında ikinci konumda bulunmaktadır” ifadelerini 

kullandı. 
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Uçkan, sektör ihracatının 2019 yılında 11,5 milyar dolara 

ulaştığını ve Türkiye ihracatından  yüzde 6,5 pay aldığını 

söyledi. 

Sektörün daha güçlü konuma gelmesi için hammadde 

ve komponent sağlayan yatırımlara yönelik projelerin 

bitiminde pek çok ülkede olduğu gibi devletin nakit 

olarak destek vermesi gerektiğine değinen Uçkan, 

özellikle teknoloji transferi gerektiren know-how’ın yoğun 

olduğu ürünlerde proje bedelinin %25 ile %50’si oranında 

yatırım desteği uygulanması gerektiğini, ayrıca yüksek 

teknoloji ürün ihracatında ve Turquality marka destek 

programındaki firma limitlerinin kaldırılması gerektiğiniz 

dile getirdi. 

Ödül töreninde konuşma yapan Türkiye İhracatçılar 

Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle “2019 

yılında yüzde 3,6 oranında yüksek teknoloji ihracatı 

yapıldı. 

Yüksek teknoloji ihracatı bu ülke için çok önemli. Türkiye 

elektronikte 32. ülke konumunda yer alıyor, bunu daha 

yukarılara çıkartmak bizim elimizde.  

2020 yılına kadar yatırım için çok uygun ortam yoktu. 

Faizlerin bu noktaya gelmesi ile daha fazla üretme 

daha fazla satma imkanımız var. Ocak ayında tablo bize 

özellikle İngiltere için bir ders veriyor. 

Rekabetin bu kadar arttığı bir durumda İngiltere 

pazarından asla vazgeçmeyeceğiz. 190 milyar dolarlık 

hedefi tutturmak için çalışacağız. Akabinde 200’lü 

rakamlara ulaşmayı yürekten diliyoruz”  dedi. 

Ödül töreninde daha sonra söz alan Ticaret Bakan 

Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise “180 milyar dolarlık 

ihracat yaptık. Dünya ticaretinde gerilemenin yaşandığı 

bir dönemde ihracatımızı %2,2 artırdık. 

Dünyada değer artışı bazında ihracatta ilk 8 ülke arasında 

yer aldık. Ekonomimize güvenmeliyiz. Bunlar olumlu 

gidişlerin göstergesi. Adım adım daha iyiye gidiyoruz. 

İhracatımızın yüzde 48’i Avrupa Birliği’ne. 

Geleneksel pazarımız olan Avrupa Birliği’ne uzun bir 

aradan sonra 2019 yılında fazla verdik. Ama bir pazara 

bu kadar da bağlı olmak iyi değil. Pazar çeşitlendirmesi 

yapmalıyız. Çok çalışmamız, daha fazla katma 

değerli ürünler üretmemiz gerekiyor. Sizler bizim göz 

bebeğimizsiniz. Türkiye’nin bayrağını daha yukarıya 

kaldırmak için çalışmalıyız.” dedi. 

Mart’20 • www.sektorumdergisi.com 39 

www.sektorumdergisi.com


   

�-· 

FİYAT LİSTESİ RÖPORTAJ VIP DİJİTAL SAYFA 

Sizin Markanız Tüm Dünyada 
Biliniyor ve Kullanılıyor 

• <!:(--'
� . ·,;,,._ ... . ..,_ � 

https://www.sektorumdergisi.com/opas-paket-salterler-imalaturetim-firma-tanitim-sayfasi/
https://www.sektorumdergisi.com/opas-pako-salter-firma-sahibi-zafer-obuz-ile-roportaj/
https://www.sektorumdergisi.com/Fiyat-Listeleri/Opas-Kasim-2018-Fiyat-Listesi.pdf


   

 

FİYAT LİSTESİ RÖPORTAJ VIP DİJİTAL SAYFA 

Acil Durum Tamir Bakım ve Emniyet Mekanizmalı Şalter 

Üst kapaktan ayrılabilen, tabandan her yüzeye 
kolay bağlantı montajı yapılabilen, 

özel kaplinli tamir bakım ve emniyet şalteri 

Cumhuriyet Mh. Huzur Sk. No:5/A- Çayırova - Kocaeli TÜRKİYE 
LT,=,, ı=, ,ş Tel: +90 262 658 23 51 Fax: +90 262 658 23 54 
PAKET ŞALTERLERİ 

info@opascompany.com 

mailto:info@opascompany.com
https://www.sektorumdergisi.com/Fiyat-Listeleri/Opas-Kasim-2018-Fiyat-Listesi.pdf
https://www.sektorumdergisi.com/opas-pako-salter-firma-sahibi-zafer-obuz-ile-roportaj/
https://www.sektorumdergisi.com/opas-paket-salterler-imalaturetim-firma-tanitim-sayfasi/


 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

H
A

B
E

R
 

Bosch, Yapay Zekanın Kullanımı İçin Bir Kılavuz 
Düzenliyor

YAPAY ZEKA ETİK 
KURALLARI 
Yapay Zeka Etik Kuralları: Bosch, çalışanlarına sunduğu bir 

yol gösterici ilke ile yapay zekaya ilişkin toplumsal 

tutumunu belirliyor. 

En Önemli İlke: Yapay zeka güvenli, sağlam ve açıklanabilir 

olmalıdır ve yapay zekanın kontrolü insanlarda olmalıdır. 

Bosch CEO'su Volkmar Denner: “Hedefimiz, insanların yapay 

zekaya dayalı ürünlerimize güvenmesidir” 

Ağa bağlı ve akıllı ürünlerde güv 

birlikler ve iş ortaklıkları. 
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Bosch, yapay zekanın kullanımına ilişkin etik “kırmızı 

çizgiler” belirledi. Şirket, akıllı ürünlerinde yapay 

zeka kullanımını yöneten bağlayıcı kurallar yayınladı. 

Bosch’un yapay zeka etik kuralları şu ilkeye dayanıyor: 

Tüm yapay zeka tabanlı kararlarda son söz insanlarda 

olmalıdır. Berlin de düzenlenen şirketin yıllık IoT 

konferansı Bosch Connected World’ün (BCW) açılışında, 

Bosch CEOAsu Volkmar Denner, “Yapay zeka, insanlara 

hizmet etmelidir. 

Yapay zeka etik kurallarımız, çalışanlarımıza akıllı 

ürünlerin geliştirilmesi konusunda rehberlik sağlıyor. 

Amacımız, insanların yapay zeka ürünlerimize 

güvenmesini sağlamaktır.  dedi. 

Yapay zeka, Bosch açısından hayati öneme sahip bir 

teknoloji. 2025 itibarıyla tüm Bosch ürünlerinin ya yapay 

zeka içermesi ya da yapay zeka yardımıyla geliştirilmiş 

veya üretilmiş olması hedefleniyor. Şirket, yapay zeka 

ürünlerinin sağlam, güvenilir ve açıklanabilir olmasını 

istiyor. 

Bosch CDO ve CTOAsu Michael Bolle, “Yapay zeka bir 

kara kutu olursa, insanlar ona güvenmeyecektir. Ancak 

ağa bağlı bir dünyada güven esas olacaktır.  dedi. 

Bosch, güvenilir yapay zeka tabanlı ürünler üretmeyi 

hedefliyor. 

Etik kurallar, Bosch’un bir yenilik arayışını sosyal 

sorumluluk hissi ile bir araya getiren “Yaşam için 

teknoloji” sloganına dayanıyor. 

Önümüzdeki iki yıl içerisinde Bosch, 20.000 

çalışanına yapay zeka kullanımı konusunda eğitim 

vermeyi planlıyor. Bosch’un bu teknolojinin sorumlu 

kullanımını yöneten yapay zeka etik kuralları, bu eğitim 

programının bir parçası olacak. 

Yapay Zeka, Çok Büyük Bir Potansiyel Sunuyor 

Yapay zeka, ilerlemenin ve büyümenin global itici gücü. 

Örneğin, yönetim danışmanı PwC, bugün ve 2030 yılı 

arasında yapay zekanın Çin de GSYİH’yi yüzde 26, Kuzey 

Amerika da yüzde 14 ve Avrupa da ise yaklaşık yüzde on 

civarında artıracağını öngörüyor. 
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Bu teknoloji, ulaşım, iklim eylemi, tıp ve tarım gibi birçok 

alanda zorlukların üstesinden gelmeye ve sonuçları 

optimize etmeye yardımcı olabilir. 

Algoritmalar, çok yüksek miktarlarda veriyi 

değerlendirerek kararları gerekçelendirebiliyor ve 

otonom olarak alabiliyor. 

Böylece, bağlayıcı AB standartlarının yürürlüğe 

girmesinden çok önce Bosch, bu teknolojinin kullanımının 

ortaya çıkarttığı etik soruları aktif olarak ele alma kararını 

aldı. Bu sürecin ahlaki dayanağı, Birleşmiş Milletler 

İnsan Hakları Bildirgesi’nde yer alan değerler tarafından 

sağlanmaktadır. 

KONTROL, İNSANLARDA OLMALIDIR 

Bosch’un yapay zeka etik kuralları, insan gözetimi 

olmadan yapay zekanın insanlar hakkında herhangi bir 

karar almamasını şart koşar. Yapay zeka, insanlara bir araç 

olarak hizmet vermelidir. 

Üç olası yaklaşım tanımlanmaktadır ve hepsinin bir 

ortak yanı var: Bosch tarafından geliştirilen yapay zeka 

ürünlerinde, teknolojinin verdiği kararlarda kontrol 

insanlarda olmalıdır. 

İlk yaklaşımda (kontrol insanda) yapay zeka, insanların 

nesneleri veya organizmaları sınıflandırmasına yardımcı 

bir karar destek uygulaması gibi sadece yardım amacı 

taşır. 
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İkinci yaklaşımda (insan döngünün içerisinde) ise bir akıllı 

sistem, insanların istediği zaman geçersiz kılabileceği 

kararları bağımsız bir şekilde ele alır. 

Buna örnek olarak, insan sürücünün örneğin bir park 

destek sisteminin kararlarına doğrudan müdahale 

edebileceği kısmi otonom park etme gösterilebilir. 

Üçüncü yaklaşım (insan sürecin üzerinde), acil fren 

sistemleri gibi akıllı teknolojilerle ilgilidir. Bu noktada 

mühendisler, geliştirme süreci sırasında belirli 

parametreler tanımlar. 

Burada, karar verme sürecinde insan müdahalesi 

bulunmaz. Parametreler, yapay zekanın sistemi 

etkinleştirip etkinleştirmemeye karar vermesine 

ilişkin dayanak sağlar. Mühendisler, geçmişe dönük 

olarak sistemin tanımlanan parametrelerin içerisinde 

kalıp kalmadığını test eder. Gerek olması halinde, bu 

parametreler ayarlanabilir. 

BİRLİKTE GÜVEN OLUŞTURMA 

Bosch, yapay zeka etik kurallarının yapay zeka 

konusundaki toplumsal tartışmanın azaltılmasına katkıda 

bulunmasını umuyor. 

Denner, “Yapay zeka hayatlarımızı her açıdan 

değiştirecek. Bu nedenle söz konusu tartışma son derece 

önemli.” dedi. Akıllı sistemlere yönelik güveni oluşturmak 

için teknik bilgiden daha fazlası gerekiyor. 
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Politika yapıcılar, bilim topluluğu ve halk arasında yakın 

bir diyaloga da ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle Bosch, 

yapay zekanın etik boyutu gibi konuları incelemek üzere 

Avrupa Komisyonu tarafından görevlendirilen bir kuruluş 

olan Yapay Zeka Üst Düzey Uzman Grubu’na katıldı. 

Halihazırda yedi lokasyondan oluşan bir global ağ 

içerisinde yer alarak ve Amsterdam Üniversitesi ve 

Carnegie Mellon Üniversitesi (Pittsburgh, PA) ile iş birliği 

yaparak Bosch, daha güvenli ve daha güvenilir yapay 

zeka uygulamaları geliştirme konusunda çalışmalar 

yürütüyor. 

Benzer bir şekilde, Baden-Württemberg’de bulunan 

Cyber Valley (Siber Vadi) araştırma birliğinin bir kurucu 

üyesi olarak Bosch, 700 uzmanının kısa bir süre içerisinde 

şirket dışından araştırmacılar ve startup çalışanları 

ile birlikte çalışmaya başlayacağı bir yapay zeka 

kampüsünün inşaatına 100 milyon Euro yatırım yaptı. 

Yine son derece önemli olarak, Bosch tarafından kurulan 

bir komite olan Dijital Güven Forumu, önde gelen 

uluslararası dernekler ve örgütlerden uzmanlar arasında 

yakın bir diyalog geliştirmeyi hedefliyor. 

Forumun 11 üyesi, Bosch ConnectedWorld 2020’de 

bir araya geliyor. Bolle, “Ortak hedefimiz, nesnelerin 

internetini güvenli ve güvenilir hale getirmektir.” dedi. 

170’TEN FAZLA KONUŞMACI VE 80’DEN FAZLA 

KATILIMCI 

Bosch ConnectedWorld (19–20 Şubat 2020), ağa bağlı 

dünyada en son trendleri ve gelişmeleri sergileyen 

80’den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor. 

170’in üzerindeki konuşmacı arasında Bosch CEO’su 

Volkmar Denner ve Bosch CDO/CTO’su Michael Bolle 

ve ayrıca Roland Busch (Siemens CEO Yardımcısı), Axel 

Stepken (TÜV Süd Yönetim Kurulu Başkanı) ve Scott 

Guthrie (Apple Bulut ve Yapay Zeka Grubu Başkan 

Yardımcısı) yer alıyor. 

Etkinliğin ana programları arasında açılış konuşmaları, 

büyük bir fuar ve bir hackathon (yazılım yarışması) 

bulunuyor. 

Bu yıl yedincisi düzenlenen Bosch ConnectedWorld, 

dünyanın nesnelerin internetine adanan en büyük 

uluslararası forumlarından bir tanesidir. 

BİR BAKIŞTA: BOSCH’UN YAPAY ZEKA ETİK KURALLARI 

İÇERİSİNDE YER ALAN İLKELER 

• Tüm Bosch yapay zeka ürünleri, şirketin bir yenilik 

arayışını sosyal sorumluluk hissi ile bir araya getiren 

“Yaşam için teknoloji” sloganımızı yansıtmalıdır. 

• İnsanları etkileyen yapay zeka kararları, son söz insanda 

olmadan alınmamalıdır. Yapay zeka, insanlar için bir 

yardımcı ve araç olmalıdır. 

• Güvenli, sağlam ve açıklanabilir yapay zeka ürünleri 

geliştirmek istiyoruz. 

• Güven, şirketimizin temel değerlerinden bir tanesidir ve 

kendimizi güvenilir yapay zekaya adadık. 

• Yapay zekaların geliştirilmesi sırasında, yasallık ilkesine 

ve diğer etik ilkelere uyarız. 
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ÜRÜN KATALOĞU 

TAl5 &2½CEE 
Zorlu Koşullar Altında Güvenli Çalışma 
Profesyoneller, mavi güç ile zorlu çalışma koşulu 

standartlarını değiştiriyorlar. 

TAl5 
Anahtar durumunu (açık-kapalı) uzak mesafeden bile görebilmenizi mümkün kılan 
patentli kol tasarımı ile kolay kullanım imkanı sunar. Zor koşullarda bile her yük 
sınıfına uygun anahtarlama yapar (AC23-AC3), O ve 1 pozisyonlarında asma kilit ile 
güvenlik altına alınabilir ve her koşulda su geçirmezlik sağlar (IP66-I P67). 

Ayırıcı Anahtar 
AC3-AC23A 

IP66/IP67 

Termoset Vidasız gövdeye entegre 
GRP muhafaza edilebilir priz 

•ilı A 
Dust- and GWT Self-extinguishing lmpact resistance Crushing Resistant to UV High 

woter-tight, and 96o·c closs IK10 >500 Kg radiation and resistonce 
immersion-resistant VO ageing to chemical 

agents 

JicEE 
Güvenlik sunarken bununla birlikte üretkenliği de arttırır. Aşırı ısınmayı ve kablo kırılmalarını önler. Hızlı 
kurulum sistemi sayesinde zamandan ve montaj maliyetlerinden tasarruf sağlar. Modüler yapısı 
sayesinde bakım maliyetlerini en aza indirir. 

DİJİTAL REKLAM 

o Palazzoli geniş ürün 
gamıyla, tasarımcıların ve 

uygulayıcıların ihtiyacı olan 
her türlü elektrik sistemi 

için, her zaman en iyi 
çözümün bulunmasına 

olanak sağlar. TAIS & XCEE 
Endirekt Güçlendirilmiş darbe Tüm kablo tipleri ile serileri ile birlikte 2436 

sıkılabilir klemens dayanımlı muhafaza uyumlu rakor farklı kombinasyon 
ol uşturabi lirsin iz. 

IP66/67/68/fB ::> A,. ? ilı • VİDEO 
Protection agoinst GWT Self-extinguishing lmpoct resistonce Crushing Resistant to uv Resistance 

dust, water, 96o·c cıoss VO IK10 >500 Kg radiation and tochemicaı 

immersion and high• ageing agents 
temperature water RÖPORTAJjets 

NOVSEN Elektrik Elektronik Ticaret Anonim Şirketi 
Sweet Life Center Yenişehir Mah. Millet Cd. Sümbül Sk. No:6 A-Blok Ofis No:7 34912 Kurtköy, Pendik- İSTANBUL 

Tel : 90 (216) 232 22 66 / Fax: 90 (216) 482 11 63 / www.novsen.com / info@novsen.com 
E I e k t r i k E I e k t r o n i k T i c. A. Ş. 
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https://www.sektorumdergisi.com/novsen-elektrik-dijital-sayfa/
https://www.youtube.com/watch?v=VrUtBDzOx0Y
mailto:info@novsen.com
www.novsen.com
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Evren Yurttaş 
Yurttaş Holding Yönetim Kurulu BaşkanıAA

Makineler ve Endüstri 5.0 
Makine; herhangi bir enerjiyi hareket enerjisi ya da başka 

bir enerjiye dönüştüren, bir işi ya da oluşumu yapmak ya 

da tamamlamak üzere tasarlanmış düzeneklerin genel 

adıdır. Makineler, elektrikten ulaşıma; inşaattan, malzeme 

üretimine kadar hayatımızın hemen her alanında 

mevcuttur. 

Bu mevcudiyetlerini, Endüstri 4.0 ile tamamen insan 

faktörünü çıkararak hayatımıza girmeye çalışmışlardır. 

Dördüncü sanayi devrimi, insan faktörünü tamamen 

aradan çıkararak birçok alanda üreticiyi kara geçireceği 

tezi ile ambalajlansa da, özellikle ülkemiz gibi yüksek 

teknolojiyi ithal eden ülkeler, tabiri caizse insan 

faktöründen kıstıklarını, edinim, bakım-onarım ve yedek 

parça bedelleri ile kat kat yurtdışına vermek zorunda 

kalacaklardır. 
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Bu bakış açısı, teknolojiden kaçalım bakış açısı değildir 

elbette. Şöyle ki; insan faktörünün tamamen olmaması 

ideal ortamlarda kar sağlayabilir elbette. Ama üreticiler 

bilir ki, çoğu kez teori ile uygulama çok ciddi farklılıklar 

gösterir. 

Ufak bir elektrik kesintisi bile, ya da sürekli elektrik git-

gelleri yaşanan bir ortamda sistemler insan olmadan 

birçok hataya gebedir. Bu da, ilk edinim maliyetleri 

hesaba katılmasa bile, nihai üründe çok ciddi zararlar 

ortaya çıkarabilmektedir. 

Ürünlerin tasarım, üretim ve satış işlemlerinde insan 

faktörü mutlak surette olması gereken şeylerdir. Bu 

verilerin olmazsa olmaz olduğu, Endüstri 5.0 yani beşinci 

sanayi devrimi ilkelerinde net olarak görülmektedir. 

>>> 

https://www.sektorumdergisi.com/kategori/yazarlarimiz/evren-yurttas/
https://www.sektorumdergisi.com/kategori/yazarlarimiz/evren-yurttas/
https://www.sektorumdergisi.com/sanayi-devriminin-gelisim-sureci/
www.sektorumdergisi.com
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Elbette teknoloji olmalı ve mümkün olan en üst düzeyi 

kullanılmalıdır. Ancak insanı aradan çıkarmak yerine, 

makine ile konuşabilen anlaşabilen kabiliyetli ve iyi 

yetişmiş, gelişime açık insan yatırımı her zaman daha 

verimli ve mantıklıdır. 

Endüstri 5.0 ve 4.0 anlatırken, bunlardan önceki 3.0, 

2.0 ve 1.0 nedir diye merak edenler için de kısa bir bilgi 

vermekte fayda vardır. 

Endüstri 1.0: Birinci sanayi devrimi, buhar gücüyle bir 

değirmen ve dokuma tezgahının çalıştırılması ile başlamış 

ve kısa sürede yayılmıştır. Çünkü verim, daha fazla üretim, 

karlılık, pazarlama arayışı refah düzeyini arttırmıştır. 

Endüstri 2.0: İkinci sanayi devrimi, elektrik enerjisinin 

kullanımı ve çelik üretiminin hayatımıza girmesiyle, 

demiryolları başta olmak üzere ulaşım ve iletişim kurmayı 

kolaylaştırmış ve birçok sektörün doğmasına ve hızla 

yayılmasına öncülük etmiştir. 
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Endüstri 3.0: Üçüncü sanayi devrimi, dijitalleşmenin  

hayatımıza girmesini ve elektronik otomasyonun, bir nevi 

makineleri doğarken kodlandıkları şekilde düz mantıkla 

üretimden, çeşitli özellikler eklenebilen, makinelerin akıllı 

üretimler yapmasına iten bir devrimdir. 

Dünyada ne üretilirse üretilsin, kimsenin gözden 

kaçıramayacağı şey insan faktörü ve özellikle tasarımcı 

ruhunun işin içinden çekilmemesidir. 

Apple yaratıcısı merhum Steve Jobs örneği, bu konu 

üzerine verilebilecek en güzel örnektir. Belki teknik 

donanım ve yazılımları yapan çok daha iyi tasarımcılar 

vardı ama o sistem oturmadan onu aradan çıkardıklarında 

şirket batma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 

En azından sistem tam anlamıyla oturana kadar, insan 

faktörü aradan çıkarılmamalıdır… 

Görüşmek dileğiyle... 

www.sektorumdergisi.com
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https://www.sektorumdergisi.com/Fiyat-Listeleri/Kendal-Elektrik-Fiyat-Listesi-2020-1.pdf
https://www.sektorumdergisi.com/kendal-elektrik-yerli-led-ampul/
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Yılmaz Caymaz 
Opaş Paket Şalter Genel 
KoordinatörüAA

SANAYİ DEVRİMİNİN GELİŞİM SÜRECİ 

Sevgili sektör dostlarım tekrar merhaba, 

Geçen sayımızda işlediğimiz sanayi devrimi bilgilerimizi 

biraz güncellersek, hareketin ilk önce İngiltere'de 

başladığından söz etmiştik. 

1400'lü yıllardan itibaren icatların ortaya çıkması ve 

sonrasında artarak devam etmesi 350 yıl kadar sürmüş ve 

ilk sanayi ya da o dönem için bir başka deyim ile ticaret 

devrimi sürmüş oldu. 

Şubat sayımızdaki yazımda söz ettiğim gibi Avrupalıların 

başlattığı sömürgecilik hareketi ile doğal kaynakların 

tespit edilerek ve bu kaynakların dünyaya ham madde 

olarak sürülmesiyle, devlet yönetimleri özel işletmeleri 

korumaya başlamış ve onları desteklemişler, aynı 

zamanda devletler kendi iktisadi işletmelerini kurarak 
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dünyada ticaret hacimlerini büyütmeye başlamışlardır. 

Tüm bu faaliyetleri bir başlık altında toplarsak; dünyada 

kapitalizmin başlangıcı olarak ifade edebiliriz. 

Özellikle değerli yeraltı kaynaklarının yani altın ve 

gümüşün, İspanyollar tarafından keşfedilmesiyle birlikte 

Amerika kıtasından Avrupa kıtasına getirmeleri ile artık 

ihtiyaç olmaya başlayan paranın da artık piyasalara girişi 

ve ticarette daha yoğun kullanılmasının temini sağlanmış 

oldu. 

Tüm bu değerler olan üçlü birliktelik, altın, gümüş ve para 

ile bankacılık ve kredi sisteminin doğmasına, gelişmesine 

ve bu sayede zaman içinde kapital birikimlerin yüksek 

seviyelere ulaşması sağlanmış oldu. 

>>> 

https://www.sektorumdergisi.com/kategori/yazarlarimiz/yilmaz-caymaz/
https://www.sektorumdergisi.com/sanayi-devriminin-gelisim-sureci/
www.sektorumdergisi.com
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1900'lü yılların ortalarından itibaren ikinci dünya 

savaşı ile birlikte ve devamında, kimya petrol ve çelik 

endüstrilerinin hızlıca gelişmesi sayesinde bir çok alanda 

yenilikler ve girişimlerin beraberinde görülmesi ortaya 

çıkmış oldu. 

Kapitalizm ve beraberinde ortaya çıkan burjuvazi 

(burjuva anlam itibariyle işçi, köylü veya o bölgeye göre 

var olan ve soylu diye adlandırılan sınıfa dahil olmayan, 

sosyal yönden konumu ve gücünü eğitiminden, işveren 

konumundan veya var olan zenginliklerinden alan şehirli 

kişi diye sözlük anlamı olarak ifade edilir. Ya da geçimini 

ticaret ve zanaat işleri ile sağlayan ama kasaba ve şehirde 

yaşayan kapitalist bir düzen içinde oluşan egemen sınıf 

olarak da ifade edilmektedir). 

Birlikte gelişmesi ve ortaya çıkmasının Avrupa'da 

meydana gelmesiyle sermaye ve girişimcilik ön plana 

çıkmaya başlamış, bankacılığın ve sigortacılık sisteminin 

başlaması büyük sanayi yatırımlarının doğmasına, ticaret 
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hukukunun gelişmesiyle bu kez büyük ortaklı şirketler 

sisteme dahil olmuş ve bunun yanında girişimler ve 

icatların artmasıyla patent olgusu da ortaya çıkmış oldu. 

Teknik ve bilimsel gelişmelerdeki görülen bu hızlılık, 

dünyada ekonomik ve kalkınma ve zenginleşmenin 

önünü açarak, şirketlerin ve aynı zamanda devletlerin 

bilimsel çalışmalara önem vermelerini sağlayarak 

yani günümüzün Ar-Ge sisteminin oluşmasına zemin 

hazırlamış olmaları ile bu alanlara daha çok yatırım 

yapılmasını, 19'ncu yıllara gelindiğinde bu çalışmaların 

meyvelerin yeni icatlar olarak görmemizi de sağlamış ve 

bundan sonraki dönemde elektronik nitelikli sonuçları 

karşımıza sunmuş olacaklardır. 

Sevgili dostlarım dünyada tüm bunlar olurken Osmanlı 

İmparatorluğu sanayi devrimini neresindeydi ? Bu 

gelişmelere ne kadar yakınında veya içinde olmuştu 

gelecek sayımızda bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. 

Saygılarımla... Görüşmek dileğiyle... 

www.sektorumdergisi.com
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SEVAL KABLO, 
İZMİR MERKEZ OFİSİNE TAŞINDI 
Haber-Röportaj ve Fotoğraflar: Nurşah Sunay

Seval Kablo, İzmir Gıdaçarşısı 
Megapol Tower’daki merkez 
ofisinin açılışı için, 3.kez düzenlediği 
kokteylde tedarikçilerini bir araya 
getirdi. Daha önceki iki kokteyl 
yakınlar ve iç piyasa müşterilerine 
özel olarak konumlandırılmış.. 

Tebrik çiçeklerinin yoğunluğu 
sebebiyle yürümekte zorlandığımız 
lobiden itibaren; karşılama deskinin 
şıklığı, körfez gören 22.kat manzarası 
ve ofis alanlarının özenle dekore 
edilmiş estetik biçimi, harika bir 
çalışma ortamı olma özelliğine 
sahipti.. 

Kokteyl sırasında bizi tüm nezaketiyle 
karşılayıp ağırlayan tüm çalışanların, 
Seval Kablo çatısı altında olmaktan 
duydukları memnuniyet ve 
tedarikçilerin beğenisi oldukça dikkat 
çekiciydi. 

Bu önemli günde bir araya geldiğimiz 
sektörümüzün değerli üreticisi ve 
iş ortağımız Seval Kablo Yönetim 
Kadrosu ile sektöre ilişkin yaptığımız 
sohbetlerin yanısıra, marka ile ilgili 
sormak istediklerimizi de samimi 
şekilde yanıtladığı güzel bir söyleşi 
yapma imkanı da yakaladık.. 
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Bu keyifli röportaj öncesi, 40.yılını 

kutlayan Seval Kablo ile ilgili birkaç 
bilgiyi de paylaşmak isterim.. 

Üretim tesisi Denizli’deki 5 fabrika 
binasından oluşan ve İzmir, Ankara, 
İstanbul ofisleriyle ülke genelinde 
önemli projelerde bulunmasının 
yanında, yaklaşık 90 ülkeye ihracat 
yapan Seval Kablo; 1980 yılında şu 
anda halen Yönetim Kurulu Başkanı 
olan Hasan Ali Turgut tarafından 
kurulmuş. 

Ticarete çocuk yaşlarda başlayan 
Hasan Beyin hikayesi ayrı bir başlık 
olacak kadar değerli ve markanın 
bugüne gelmesinde en büyük 
emeğe sahip isim olarak, kendisinden 
bahsetmemek olmaz.. 

Hasan Ali Turgut, elektrik sektöründe 
ardında bıraktığı 50 yıl boyunca ciddi 
başarılar yakalamış, kadim dostluklar 
kurmuş bir isim.. 

Seval Kablo’ nun Türkiye’de en 
başarılı sanayi kuruluşları arasında 
yer alması, dünya çapında bir 
marka haline gelmesi ve markanın 
büyüme ivmesini yeni kuşağa bayrak 
teslimi ile sürdürmesi, Hasan Beyin 
başarılarının en güzel örnekleri diye 
düşünüyorum.. 

Zira Hasan Bey, kurumsal yönetim 
ilkelerini benimseyerek, halen şirketin 
yatırım kararlarını uygulayan Yönetim 
Kurulu Başkanı ünvanını sürdürürken; 
iki oğlundan büyüğü olan Ahmet 
Turgut; iç satış ile finansın, Ersin 
Turgut ise ihracat departmanıyla 

fabrikanın başında ve gerçekten takdir 
edilmesi gereken ölçüde başarılı işler 
çıkarıyorlar.. 

Ailenin en genç üyesi olan Ersin 
Turgut; eğitimini, dört yıl kaldığı 
İngiltere’de, Elektrik Elektronik 
Mühendisi olarak tamamlıyor. 

2008’deki yurda dönüşün ardından 
Seval Kablo’da; üretim, kalite 
kontrol ve ihracat departmanında 
iyi işler yapmak için kolları sıvıyor 
ve 4 yıl sonra ihracat departmanı ile 
fabrikanın başına geçiyor. 

Anadil seviyesinde İngilizce 
konuşan Ersin Turgut ve ekibinin, 
Seval Kablo’nun son 6 yıldır (2014-
2019) Türkiye İhracat Şampiyonu 

olmasındaki başarısını da ayrıca 
kutlamak gerek.. 

MEGAFABRİKA2023 HEDEFİNE YÜRÜYOR 
Ersin bey, bu röportaja izninizle en 

çok dikkatimi çeken başlığı sorarak 

başlamak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi 2020, tüm dünyada 

siyasi ve ekonomik anlamda 

yaşanan olumsuz gelişmelerin 

yoğunluğuyla başladı. 

Tüm bunlara eklenen salgın 

hastalık..Üstelik bu hastalığın, 

dünya ekonomisine tek başına 

%18 katkı sağlayan ve tabiri 

caizse küresel sanayinin mutfağı 

diyebileceğimiz Çin’de yaşanması, 

doğal olarak üreticilerimizin, tüm 

yatırım planlarını ya iptal etmesi ya 

da askıya alması durumunu yarattı. 

Oysa Seval Kablo’da bambaşka bir 

hava var. Bugün bizi ağırladığınız 

İzmir Megapol Tower ‘da, Merkez 

Ofisinizin açılışı, Aydın’da başlayan 

dev üretim tesisi yatırımınız.. Böyle 

bir süreçte Seval Kablo apayrı bir 

rota izliyor. 

Bu dönem için cesaret gerektiren 

bu adımlardan hiç endişe etmiyor 

musunuz? 

Seval Kablo iç pazarda, ihracat 
oranlarındaki başarısı sebebiyle, 
geçmişte ülkemizde yaşanan 
düşüşlerden hiç etkilenmedi. Bugün 
itibariyle üretimimizin % 10-15’lik kısmı 
iç piyasa satışı iken, ihracatımız % 80-
85 bandında seyrediyor. 

Bu oranlar bize kablo sektöründe 
İhracat 1.’liğini ilk kez 2014’te getirdi. 
Takip eden yıllar boyunca, 2019 da 
dahil olmak üzere 6 yıl boyunca üst 
üste, Seval Kablo Türkiye İhracat 

Şampiyonu oldu. 
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Dolayısıyla dünya pazarlarındaki 
başarımız içerdeki dalgalanmalardan 
bizi koruyan en önemli etkendi. 

Çin’den yayılan virüsün yansımalarına 
gelince, zaten bu bölgelere satışımız 
olmadığı için direkt bir etki yaşamadık. 
Ama sektörün üreticileri için 
hammadde konusu ciddi bir risktir, 
haklısınız.. 

Elektrik sektörünün buradaki en 
büyük şansı da krizin Çin bayramı 
sebebiyle 3 haftalık tatil dönemine 
denk gelmesi oldu. Bu, zaten 
bilindiği için sanayicilerin bir sürelik 
hammadde stoğu hazırdı. Ama bu 
süreç devam ederse, tüm stoklar 
eridiğinde ciddi bir sorun yaşanır mı, 
evet yaşanır.. 

Bizim açımızdan durum birkaç 
bakımdan farklı. Bazı malzemelerimiz 
Çin’den geliyor ancak en önemli 
hammaddemiz olan “bakır” değil.. 

Bununla beraber Seval Kablo 
özelinde birtakım avantajlara sahibiz. 
Biz geriye entegre olmuş bir tesisiz. 
PVC, Halogen Free, bakır eritmeden 
plastik üretimine kadar birçok 
üretimi kendi bünyemizde yapıyoruz. 
Dolayısıyla bugün Seval Kablo için 
endişe edilecek bir durum yok. 

Yaklaşık 60 ülkede aktif olmak 
üzere, toplam 90 ülkeyle çalışıyoruz. 
Seval Kablo ürünleri, ağırlıklı 
olarak Ortadoğu ve Avrupa olmak 
üzere Afrika’da dahil çok geniş bir 
coğrafyaya ulaşıyor. 

Ve ihracattaki bu başarı, zorunlu 

olarak size yeni fabrika yatırımı 

kararını getirdi.. Bize biraz bu 

tesisten bahseder misiniz? 

Tamamlandığında Türkiye’nin, 
hatta Avrupa’nın en büyük kapalı 

tesisi konumunda bulunacak olan 
fabrikamız, Aydın Buharkent’te kapalı 
alanı 150 dönüm olmak üzere, toplam 
300 dönüm arazi üzerine kurulacak. 

Mevcut fabrikalarımız, Denizli’de 
toplamda 100 dönüm alan 
içerisinde ancak farklı fabrika olarak 
konumlanmış durumda. Etrafımız 
fabrikalarda dolu olduğundan istesek 
de yatırıma uygun değil. 

Aydın’da kurulacak fabrikamız 
ise, gerek kontrolün daha kolay 

sağlanacak olması gerekse lüzum 
gördüğümüzde arazi sorunu 
yaşanmadan ek bina yapabilme 
gibi avantajlar yaratacak olması 
dolayısıyla, yarının yatırımı olacak. Bu 
kararı geleceği planlayarak aldığımızı 
söyleyebilirim. 

Seval Kablo iç piyasada kendini 

ispatlamış bir marka ama ya dış 

pazarda? Bunu marka algınıza 

yönelik soruyorum. Ürüne ve firmaya 

bakış, tepkiler, güven nasıl? 

Türkiye’den daha iyi… Nurşah hanım 
Türkiye’de çok fazla kablo fabrikası 
var. Bu güzel ama sorun şu ki; 
Türkiye’de kabloda belli bir standart 
yok. Ya da çok fazla standart var ki; 
aslında ikisi de aynı şey.. 

Demek istediğim, dış pazarda 
ürün satarken herkes eşit şartlarda 
yarışıyor. Çünkü; herkes, aynı standart 
şartlarında en uygun fiyatı vermek 
zorunda. Ancak Türkiye’de durum 
böyle değil. İç pazarda en ucuz fiyatı 
ver de, nasıl verirsen ver.. 
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Bu durum, maalesef bilindik markalar 
da dahil olmak üzere, kablonun 
olması gereken özelliklerden çok 
çok eksik biçimde üretmeleriyle 
sonlanıyor. 

Peki Türkiye bazında bu durumu 

düzeltmek adına temaslarınız, 

girişimleriniz olacak mı? 

Sektör olarak bunun için çok çaba 
sarf ettik ve ediyoruz. Bakanlıkla 
iletişime geçtik, standart dışı ürünlere 
savaş açtık. Maalesef çok fazla yol kat 
edemedik çünkü; bunu müşteri talep 
ediyor. 

Esasında ürünü eksik yapan üretici de 
durumu gizlemiyor ki.. Mesele fiyatı 
düşük olsun diye uygun olmayan 
kabloyu talep etmemizde diye 
düşünüyorum. Burada göze çarpan, 
son kullanıcının bilinçli olmayışı. 

Herkes kablo üretiyor ama herkes 
standart kablo üretmiyor. Mesele 
doğru kabloyu üretmektir. 

Kablo üretimi basit gibi gözükse de; 
içinde hayati tehlike barından, yüksek 
know-how gerektiren, standardı çok 
olan bir süreçtir. Hatırı sayılır sayıda 
markamız, bunları maalesef göz ardı 
ediyor. 

Enerji kablosu yaklaşık olarak 
%70-80’i bakırdan oluşan bir ürün. 
Hammaddesi bu kadar önemli ve 
sabitken, aynı standartta üretim yapan 
iki markanın fiyat farkı %10 olamaz. 
Eğer bu oluyorsa başka birşey 

var demektir, eşit şartlarda bunu 
yapamazsınız. 

Biz, bu şekilde yapılan üretimi 

reddediyoruz. Türkiye’de en çok 
bilinen markalardan biri olduğumuz 
halde, iç pazar payımızın %10-15 
seviyesinde olmasının sebebi de bu. 

Bir gökdelen inşa edilecekse, orada 
Seval’in kablosu var. Özel bir hastane, 
havalimanları gibi dünya çapında 
bir iş ya da global bir projeyse Seval 
Kablo var.. Ama her yerde yok. Böyle 
bir derdi de yok. 

Eğer Türkiye’de her yerde olmanın 

şartı, “ucuzu yap” ise bu iş yapma 

biçimini tümüyle reddediyoruz. 

Seval Kablo; 10 uluslararası belgeye 
sahip Türkiye’de üretim yapan tek 
kablo fabrikasıdır. 

Ersin bey bunlar hangi belgeler? 

BASEC, TSE, TÜV, VDE, NF, KEMA 

,HAR ,SII ,GOST, SASO kalite 
belgelerine aynı anda sahip olan tek 

Türk kablo üreticisiyiz. 

Seval Kablo test çözümleri için 2018 
yılında TÜRKAK tarafından TS EN 

ISO/IEC 17025:2017 kapsamında 
akreditasyon belgesini de almıştır. 
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 
(CPR) deneylerinin tümü akredite 
kapsamındadır. 

Her kablo üreticisinin mutlaka, 

uzmanlaştığı ve çok iddialı olduğu 

bir ürünü vardır. Peki Seval Kablo 

için sorsak, ilk vereceğiniz cevapta 

hangi ürünü söylersiniz? 

Biz Seval Kablo olarak, oldukça geniş 
bir ürün gamına sahibiz. İddialıyız 
diyebileceğimiz ve “yıldız” olarak 
addedildiğimiz pek çok ürünümüz 
bulunmaktadır. 

Gururla eklemek isterim ki; Seval 
Kablo birkaç kablo fabrikasının ayrı 
ayrı sunabileceği çeşitte ürünü, tek 
başına üretebilmektedir. Yine de, bazı 
ürünlerimiz diğerlerine oranla daha 
güçlüdür. Bunların başını yer altı 

enerji kabloları çekmektedir.  

SEVAL KABLO FİNANS DİREKTÖRÜ 
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Havaalanı pist kabloları, esnek 
kablolar, panel kabloları, yer altı 
kabloları, kontrol ve kumanda 
kabloları, enerji kabloları, zırhlı 
kablolardan orta ve yüksek gerilim 
kablolarına kadar pek çok çeşidi 
üretebilmekteyiz. Seval Kablo 
olarak 300’den fazla çeşitte kabloyu 
müşterilerimize sunabiliyoruz. 

İhracattaki başarımızın en önemli 
dinamiklerinden birisi de budur. 
Müşterilerimize ihtiyacı olan tüm 
kabloları tek bir fabrikadan alabilme 
konforunu sağlayabilmenin haklı 
gururunu yaşamaktayız. 

Seval Kablo ekiplerini nasıl kuruyor, 

sizinle şu anda kaç kişi çalışıyor? 

Seval Kablo olarak personel eğitimine 
önem veriyoruz ve çalışanlarımızı 
kendi bünyemizde yetiştiriyoruz. Hatta 
bu açıdan donanımlı çalışanların 
istihdamı ile sektöre katkı sağlıyoruz. 

Kablo sektörünü ve üretimi 
bünyemizde öğrenip yetişen kişiler, 
Seval Kablo’da öğrendikleri bilgileri 
farklı yerlerde değerlendirmeye 
çalışırlar. Başka firmalarda ya 
satışın başına ya da firmanın önemli 
mevkilerine geçerler.. Bundan 
rahatsızlık duymuyor aksine 
övünüyoruz. 

Tabi bazen bu durumun, rahatsız edici 
biçimde taklide vardığı haller oluyor 
ama işin aslı bu durumu da çok fazla 
önemsemiyoruz. Taklitler aslını 

yaşatır düşüncesindeyiz.  

Sadece fabrikalarımızda 450 kişi 
var ve idari kadro ile İstanbul, İzmir, 
Ankara ofislerdeki ekibi de dahil 
edersek, Seval Kablo toplam 600 
kişiye istihdam sağlıyor. 
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Seval Kablo başarılı ve güçlü 

markalarımızdan biri.. Üstelik 2023 

hedeflerini belirlemiş, uzun vadeli 

düşünebilen bir yapısı var.. İlerleyen 

yıllarda sermaye yapısında bir 

değişiklik olabilir mi? Örneğin; halka 

arz ile borsa.. 

Seval Kablo’da büyük değişim ve 
yatırım içeren kararları Yönetim 
Kurulu Başkanımız Hasan Ali 
Turgut ve Genel Müdürümüz Ahmet 
Turgut’la birlikte alıyoruz ancak bu 
sorunuzun cevabını en doğru şekilde 
yanıtlayabilecek isim, finansın başında 
olması sebebiyle Ahmet Bey olurdu. 
Şu an için gündemde böyle bir konu 
olmasa da halka arz konusu gelecek 
planlarımız arasında… 

Orta vadeli planlarımız arasında 
olan ve start alan fabrika yatırımının 
da bu anlamda yarına bakan bir 
yüzü var. Muhtemelen daha önce 
tamamlanacak ama 2023’te tam 
anlamıyla faaliyete geçecek olan 
fabrikamızın kararını alırken de 
ileriye dönük olarak düşündük. Üst 
yönetimde Ahmet Bey ile ben 2. 
kuşakta yer almaktayız. İstedik ki; 
3.kuşak işin başına geldiğinde, artık 

sistem ve yatırıma ilişkin bir endişeleri 
olmasın. Kaliteden ödün vermeden 

uluslararası alanda söz sahibi, 
sistematik, kontrollü bir yönetim 

bırakalım. 

Ersin bey, tüm samimi cevaplarınız 

için teşekkür ediyoruz. 

Bizim için önemli ve değerli bir 
günde yanımızda olduğunuz için biz 
teşekkür ederiz. Beğendiğimiz bir 
medya kuruluşu olarak başarılarınızın 
devamını diliyor, tüm okurlarınızı 
selamlıyorum. 

www.sektorumdergisi.com
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SEVAL KABLO İHRACAT DİREKTÖRÜ 
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Thomas Alva Edison 

Elektrik aydınlatma dediğimizde herkesin aklına ilk gelen kişilerden biri 

hiç kuşkusuz Edison dur. Bu sıra dışı mucidin hayatı da en az buluşları 

kadar ilgi çekici bir niteliktedir. Bu yazıda, dünyaca ünlü mucit Thomas 

Alva Edison’un hayat hikayesine dair detayları bulabilirsiniz. 
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Doğumu ve İlk Yılları 

Thomas Alva Edison, 11 Şubat 1847'de Samuel ve Nancy 

Edison'un yedinci ve son çocuğu olarak ABD’nin Ohio 

eyaletinde bulunan Milan şehrinde dünyaya geldi. Edison 

çocukken okula sadece birkaç ay devam etti. 

Okuma-yazma ve aritmetiği annesinden öğrendi. Bununla 

birlikte, her zaman çok meraklı bir çocuktu ve okumayı 

çok seviyordu. Yeni şeyler öğrenme konusunda çok 

istekliydi ve bu tutkusu hayatı boyunca devam etti. 

Edison, o dönemde çoğu çocuğun yaptığı gibi erken 

yaşta çalışmaya başladı. On üç yaşında gazete ve 

şekerleme sattı. Boş zamanlarının çoğunu bilimsel ve 

teknik kitapları okuyarak harcadı ve bu arada telgrafın 

nasıl çalıştırılacağını öğrenme fırsatı buldu. On altı yaşına 

geldiğinde, Edison tam zamanlı bir telgrafçı olarak 

çalışacak kadar yetkindi. 

Edison, 1868 yılında Boston'a gelmeden önce Amerika 

Birleşik Devletleri'nin birkaç değişik şehrinde çalıştı. 

Edison burada bir telgrafçıdan bir mucide dönüştü. İlk 

patentini Kongre’de oylama sürecini hızlandırmak için 

kullanılan elektrikli oy kaydedici üzerine aldı. 

Bu buluş ticari bir başarısızlıktı. Edison, bunun üzerine 

sadece halkın gerçekten ihtiyacı olacak cihazlar üzerine 

çalışmaya karar verdi. 
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New York Yılları 

Edison, 1869'da New York'a taşındı. Telgrafla ilgili icatlar 

üzerinde çalışmaya devam etti ve ilk başarılı icadı olan 

Evrensel Stok Yazıcısı adı verilen gelişmiş bir stok kartı 

geliştirdi. 

Bu sayede kazandığı para Edison'a 1871'de Newark, 

New Jersey'deki ilk küçük laboratuvar ve üretim tesisini 

kurmasını sağladı. Sonraki beş yıl boyunca, Edison 

telgrafın hızını ve verimliliğini büyük ölçüde artıran 

cihazları icat etmek ve üretmek için çalıştı. 

1876'da Edison New York şehrinin yakınlarındaki Menlo 

Park köyüne taşındı ve burada yeni bir tesis kurdu. 

Bu tesis türünün ilk örneğiydi ve daha sonra, Bell 

Laboratories gibi modern tesislerin nüvesini oluşturdu. 
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Edison tarafından Menlo Park'ta geliştirilen ilk büyük 

buluş fonograftı. Sesi kaydedebilen ve yeniden üreten ilk 

makine büyük sansasyon yarattı ve Edison'a uluslararası 

bir ün getirdi. 

Edison daha sonra akkorlu elektrik lambasını geliştirdi. 

Elektrikli aydınlatma fikri aslında yeni değildi ve daha 

önce pek çok sayıda insan bu konu üzerinde çalışmıştı. 

Ancak o zamana kadar, evde kullanımı olan pratik bir 

aydınlatma fikri geliştirilmemişti. Edison'un başarısı akkor 

ışığının pratik, güvenli ve ekonomik olması için gerekli 

tüm unsurları içeren bir elektrik aydınlatma sistemi icat 

etmesiydi. 

Edison daha sonraki birkaç yılını bir elektrik endüstrisi 

yaratmak için harcadı. Eylül 1882’de, Manhattan’da 

ilk ticari elektrik santralini faaliyete geçirdi. Sanayi 

devriminin etkisiyle Amerika’da her geçen gün sayıları 

artan fabrikalar, yatırımlar binlerce zengin ortaya 

çıkarmıştı. 

Manhattan’da yüzlerce zengin konutun elektrik ihtiyacını 

karşılamak için kısa zamanda onlarca jeneratör açarak 

işlerini hızla büyüttü. 

Konutlar da elektriği tiyatro salonları, kongre salonları 

ve resmi konut ve işyerleri de eklenince hızla jeneratör 

sayıları artmıştı. İşlerin büyümesi ve santrallerin sayısının 

artmasıyla yeterli teknik elemana sahip olmadığını 

anlayan Edison işleri yönetmekte zorluk çekmeye başladı. 

Şirket işlerini yönetirken, yeni icatlar için laboratuvar da 

geçirdiği zaman her geçen gün azalıyordu. Bazı zamanlar 

haftalarca deney yapmaya zamanı olmuyordu. 

Bilim Tarihinde Bir Köşe Taşı: Edison ve Tesla 

1884 yılında Nikola Tesla Manhattan’a geldiğinde 

Edison’un elektrik ürettiği jeneratörün patlamış, 

Amerika’nın en büyük yolcu gemisinin aydınlatılması için 

gemide kurulan iki jeneratör de arıza vermişti. 

Arızanın giderilmesi için mühendis göndereceğini 

söyleyen Edison’un elinde mühendisi de yoktu. 

Teknisyenler ile çözebileceği bir arıza çeşidi de değildi. 

Hayat o günlerde Edison için kimi zaman çileden çıkarıcı 

ayrıntılar da barındırıyordu. Bir teknisyenin caddede 

kabloları yanlış bağlamasından dolayı bir faytonu atıyla 

beraber metrelerce yükseğe fırlatmasıyla morali iyice 

bozulmuştu. 

Sıcak bir temmuz ayında caddede yürürken Edison 

ile karşılaşan Tesla kendini tanıttı ve bilim tarihinde bir 

köşe taşı olan o karşılaşma gerçekleşti. Tesla Edison’a 

Almanya’da ve Fransa’da yaptığı çalışmaları anlatır. 

Edison’un direk akım tekniğine alternatif olarak Alternatif 

Akım projesini açıkladı. İşler o kadar çok kontrolden çıktı 

ki Edison bunları nezaketen bile dinliyor gibi yapmadı. 
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Tesla’ya yolcu gemisindeki arızayı onarma teklifinde 

bulundu. Tesla aynı gün iki teknisyen ile gemiye gidip 

tayfaların da yardımıyla iki gün gibi kısa bir zamanda 

arızayı onarıp döndü. 

Edison sakin bir ifade ile Tesla’ya laboratuvarında iş 

teklifi yaptı ve yıllarca sürecek olan çekişmeli birliktelik 

başlamış oldu. Çok uğraş ve çok masraf isteyen 

jeneratörlerin ve dinamoların tamiri ve yenilenmesi için 

Edison’a yeni projeler sundu. 

Böylece iki dahi 1 yıl sürecek zorlu işe girişmiş oldu. Tesla 

dinamoları yenilemekle kalmadı otomatik kontrol sistemi 

de ekledi. 

Edison ile Tesla’nın aslında hiç yıldızları barışmamıştı. 

İçten içe bir rekabet, belki de kıskançlık da vardı 

diyebiliriz. Çoğu çalışmada fikir ayrılığı olağan hale 

gelmişti. 

Edison’un dinamoların tamiri için Tesla’ya ödeyeceği 

ücret konusunda iki taraf arasında anlaşmazlık yaşandı. 

Bu birlikteliklerinin sonu oldu. Yolları ayrılmıştı. Yolları 

ayrılsa da ikilinin arasındaki rekabet ömürlerinin sonuna 

kadar sürmüştü. 

Rekabetleri artık gazetelere konu olacak kadar 

ilerlemişti. Amerika sınırlarını da aşan mücadeleleri İngiliz 

gazetelerinde dahi yer almaya başlamıştı. 

Edison’un tüm yatırımları direk akım üzerine planlandığı 

için, Tesla’nın alternatif akımı kendinin ve yatırımlarının 

sonunu getirebilirdi. Bu yüzden ölümüne rekabet edecek 

kadar geçerli sebepleri vardı Edison’un. 

Edison direk akım ile bir sanayi devine haline 

gelen elektrikli aydınlatma sistemlerinin daha çok 

yaygınlaştırılması konusunda dev adımların atılması için 

düğmeye bastı; aksi halde alternatif akımın kendi sonu 

olacağını düşünüyordu. 

Yatırımları ve Şirketleri 

Elektrikli aydınlatma konusundaki başarısı, Edison'a 

büyük bir ün ve servet getirdi. Edison'a ait farklı elektrik 

şirketleri 1889'da Edison General Electric şirketi 

kuruluncaya kadar devam etti. 

İsminde Edison geçmesine rağmen, Edison hiçbir 

zaman bu şirketi kontrol etmedi. Edison General Electric, 

1892 yılında önde gelen rakibi Thompson-Houston ile 

birleştiğinde, Edison adından çıkarıldı ve şirket sadece 

General Electric olarak kaldı. 

1884 yılında Edison'un karısı Mary vefat etti. Mary'nin 

ölümünden sonra, Edison üç çocuğuyla New York'ta 

yaşamaya başladı. 

Bir yıl sonra, New England'daki bir arkadaş evinde tatil 

yaparken, Edison Mina Miller ile tanıştı ve yeniden 

evlendi. Edison New Jersey'deki West Orange'a taşındı. 

Thomas Edison, ölümüne kadar Mina ile birlikte yaşadı. 

Edison, West Orange'da kendi evinin yakınında yeni bir 

laboratuvar kurmaya karar verdi. Beş binadan oluşan yeni 

laboratuvar kompleksi 1887’nin Kasım ayında açıldı. 

Laboratuvarın büyüklüğü Edison'un herhangi bir proje 

üzerinde çalışmasına izin vermekle kalmadı, aynı 

zamanda bir kerede on ya da yirmi proje üzerinde 

çalışmasına da izin verdi. 1931'de ölümüne kadar bu 

komplekste çalıştı. 

Fonograf Zamanı 

Yeni laboratuvar açıldıktan sonra Edison, fonograf 

üzerinde çalışmaya başladı. 1890'larda, Edison hem ev 

hem de iş kullanımı için fonograflar üretmeye başladı. 

68 Mart’20 • www.sektorumdergisi.com 

https://www.sektorumdergisi.com/edisonun-hayati-icatlari-icraatlari-firmalari-ve-tesla-tartismasi/
www.sektorumdergisi.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
R

A
Ş

T
IR

M
A

 

Fonografa pratik kullanım kazandırma sürecinde, 

Edison kayıt endüstrisini oluşturdu. Fonografın gelişimi 

ve iyileştirilmesi, neredeyse Edison'un ölümüne kadar 

devam eden bir projeydi. 

Fonograf üzerinde çalışırken Edison, fonografın kulak için 

yaptığını göz için yapacak bir cihaz üzerinde çalışmaya 

başladı. Bunun hareketli görüntüler haline gelmesi 

gerekiyordu. 

Edison ilk olarak 1891'de sinema filmlerini gösterdi ve iki 

yıl sonra Black Maria olarak bilinen laboratuvar ortamında 

inşa edilen tuhaf görünümlü bir yapıda "film" in ticari 

yapımına başladı. 

Edison, hem film çekip hem de hareketli görüntüler 

sergilemek için gereken her şeyi geliştiren eksiksiz bir 

sistem geliştirdi. 1890'ların sonunda yepyeni bir film 

endüstrisi ortaya çıktı. 1918 yılında endüstri o kadar 

rekabetçi bir hale geldi ki, Edison sinema dünyasından 

çıkma kararı aldı. 

Elektrikli Araçlar 

Edison'un yeni tutkusu elektrikli araçlarda kullanılmak 

üzere daha iyi bir akümülatör geliştirmek oldu. Edison 

otomobilleri çok seviyordu ve yaşamı boyunca benzinli, 

elektrikli ve buharla çalışan çok çeşitli otomobile sahip 

oldu. 

Edison, arabalarda en iyi sevk şeklinin elektrikli itiş gücü 

olduğuna inanıyordu. Ancak konvansiyonel kurşun-asit 

akümülatörlerin bu iş için yetersiz olduğunu fark etti. 

Edison, 1899 yılında bir alkalin pil geliştirmeye başladı. 

Ancak bu Edison'un en zor projesiydi ve 10 yıl sürdü. 

Edison yeni alkalin pilini piyasaya sürdüğünde, benzinle 

çalışan otomobil o kadar gelişmişti ki elektrikli araçların 

sayısı gittikçe azalmaya başlamıştı. Bununla birlikte, 

Edison'un çalışmaları modern alkalin pilin yolunu açtı. 

1911 yılına gelindiğinde, Thomas Edison, West Orange'da 

çok büyük bir sanayi tesisi kurmuştu. Tüm komplekste 

çalışan personel sayısı binlerce kişiye ulaşmıştı. 

Edison altmış dört yaşındaydı ve şirketindeki ve 

yaşamındaki rolü değişmeye başladı. Edison hem 

laboratuvarın hem de fabrikaların günlük operasyonlarını 

başkalarına bıraktı. Edison yeni icatlar için başvuruda 

bulunmaya ve patent almaya devam etse de yaşamları 

değiştiren ve endüstrileri yaratan yeni ürünler geliştirme 

günleri geride kaldı. 

1915 yılında Edison'dan Askeri Danışma Kurulu'na 

başkanlık etmesi istendi. ABD, Birinci Dünya Savaşı'na 

katılmaya daha fazla yaklaşırken, Deniz Danışma Kurulu, 

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önde gelen bilim 

adamlarının ve mucitlerin Amerikan silahlı kuvvetlerinin 

yararına olan yeteneklerini organize etmeye çalıştı. 

Edison görevi kabul etti. 

Kurul, nihai zafere kayda değer bir katkı yapmamış, 

ancak bilim adamları, mucitler ve ABD ordusu arasında 

gelecekteki başarılı iş birliğinin temelleri atılmıştır. Savaş 

sırasında yetmiş yaşındaki Edison, Long Island Sound'da 

birkaç ayını denizaltıları tespit etme teknikleri üzerinde 

çalıştı. 

Son Yılları 

1928'de, bir ömür boyu süren başarısı sayesinde 

Amerika Birleşik Devletler Kongresi Edison'a özel bir 

şeref madalyası verdi. Edison'un hayatının son deneysel 

çalışması, 1920'lerin sonlarında Edison'un iyi arkadaşları 

Henry Ford ve Harvey Firestone'un isteği üzerine yapıldı. 

Edison'dan otomobil lastiklerinde kullanılmak üzere 

alternatif bir lastik kaynağı bulmasını istediler. O zamana 

kadar lastikler için kullanılan doğal kauçuk ABD'de 

yetişmeyen kauçuk ağacından geliyordu. 

Ham kauçuğun ithal edilmesi gerekiyordu ve ham 

madde giderek daha pahalı hale geliyordu. Alışılmış 

enerjisi ve titizliği ile Edison, uygun bir ikame bulmak için 

binlerce farklı test yaptı ve sonunda uygun bir kauçuk 

üretebilecek Goldenrod otunu buldu. Edison, ölümü 

sırasında hala bu konuda çalışıyordu. 

Ölümü 

Hayatının son iki yılında Edison’un sağlığı gittikçe 

kötüleşti. Edison, laboratuvarda daha az zaman 

geçirmeye başladı. Florida'nın Fort Myers kentinde aile 

tatil evine yapılan yolculuklar uzadı. Edison seksen yaşını 

geçmiş ve birtakım rahatsızlıklardan mustaripti ve Edison 

18 Ekim 1931 günü hayata gözlerini yumdu. 
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Signify İle Sevgililer Günü’ne Romantik Bir Dokunuş 
Eğer sevgililer gününü evde geçirecekseniz ve romantik 

bir ambiyansa ihtiyacınız varsa, Signify yanınızda. 

Aydınlatmada dünya lideri Signify (Euronext: LIGHT), 

Sevgililer Günü’nde dünyanın en kapsamlı bağlantılı 

aydınlatma sistemi Hue ile çiftlere romantik bir atmosfer 

için aydınlatma önerileri sunuyor. 

Birbirinden Lezzetli Yemeklerinizle Mükemmel Bir Sofra 

Hazırladınız Ama Bir Şey Eksik 

Sevgililer Günü’nde baş başa yenilen romantik bir 

yemek ya da evde hazırlanan romantik bir sofra sevgiyi 

göstermenin en güzel yolu. Bu özel günde özenle 

hazırlanan aşk sofralarına farklı bir hava katacak olan 

‘Philips Hue’ uygulaması ile akşamınızı süsleyebilirsiniz. 

Yapacağınız şey basit. Romantik bir ortam için kırmızı 

ve pembenin tonlarını seçin ve salonunuzda gün batımı 

ambiyansı yaratın. 

Yapacağınız ikinci şey, yemekte size eşlik edecek müziği 

bulmak ve romantik ortamınızın kontrastını ayarlamak. 

Philips Hue uygulamanız üzerinden aydınlık ve karanlık 

arasında yumuşak geçişler yaparak, salonunuzda 

samimiyet yaratabilir, odanın merkezinde yer alan yemek 

masanızı loş bir ışık kullanarak diğer alanları gölgede 

bırakabilirsiniz. 

Masa ve müzik hazırsa geriye yakılacak mumlar kalıyor. 

Mumlar ve şömineler, samimi ve romantik bir akşam 

yemeğinin en önemli unsurlarındandır. Philips Hue ile 

mum ve şömine ışığını aratmayacak, sıcak bir ortam 

yaratmak mümkün. Sadece ışıkları kısın ve parlaklığı 

azaltın. 

Tüm bunların yanı sıra lezzetli yemeklerinizin yer aldığı 

masanızı ışıltılı aksesuarlar ile tamamlayarak, aydınlatma 

efektlerinizi daha net vurgulayabilirsiniz. 
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TANITIM FİLMİ DİJİTAL REKLAM SAYFASI 

ÜRÜN KATALOĞU HASAN ALKAN RÖPORTAJ 

https://www.sektorumdergisi.com/alkan-aydinlatma-yetkilisi-hasan-alkan-roportaj/
https://www.sektorumdergisi.com/alkan-aydinlatma-ic-ve-dis-mekan-led-armatur-ureticisi/
https://www.sektorumdergisi.com/Fiyat-Listeleri/Alkan-Aydinlatma-Fiyat-Listesi-2020-1-Sektorum-Dijital.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8gsSRtm5pW8
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Zorlu Mimari Koşullara Çözüm: 

SİMES ZİP COMFORT AİLESİ 
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1973 yılından bu yana dış mekan aydınlatma alanında 

öncü üreticilerden olan Simes, ürün ailesi Zip Comfort’u 

sunar. 

TEPTA Aydınlatma tarafından temsilciliği yürütülen 

Simes, gömme armatür ailesini genişletti. Tüketicilerin 

gereksinimleri göz önünde bulunduran ve bu alandaki 

yarım asırlık profesyonel deneyimini kullanan marka, Zip 

Comfort ürün ailesini geliştirdi. 

Simes, Zip Comfort ürün ailesi ile; parlamayı önleyen, 

açık havada en iyi performansı sunan bir kalite ile tüketici 

karşısına çıktığının altını çiziyor. 

LED'li armatürler, son derece küçük boyutlara ve yüksek 

parlaklığa sahip ışık kaynaklarıdır. Simes, Zip Comfort ile 

aşırı parlaklığa karşılık görsel konforu artırmayı hedefliyor. 

Simes, yeni ürün ailesi ile LED ışık kaynağını, yarattığı 

sistemde geri plana konumluyor ve gömme armatür 

görünümünü yeniliyor.  LED’in geri çekilmiş konumu 

sayesinde Zip Comfort, parlamayı önemli ölçüde azaltıyor 

ve ortaya ileri teknolojik bir sistem çıkıyor. 

Verimlilik açısından hassas değerlere sahip ürün ailesi, 

yüksek performans elde etmek için geliştirilirken, farklı 

boyutları ile her türlü mimari koşula cevap veriyor.  

Yuvarlak ve kare çeşitleri bulunan gömme armatürlerin, 

paslanmaz çelik ve siyah alüminyum seçenekleri 

bulunuyor. 

Farklı optik sistemleri ve aksesuarları ile dar veya 

asimetrik açılar yaratabilen Zip Comfort, farklı lens ve 

reflektör parçalarıyla da yumuşak ya da dağınık ışık 

kaynağı oluşturmaya imkan tanıyor. COP (Chip on Board) 

LED özelliği ile dikkat çeken gömme armatürler, bu 

özellik sayesinde daha güçlü bir ışık veriyor ve verimliliği 

en üst düzeye çekiyor. 

Renk oluşturma endeksi, (CRI, Color rendering index) ise 

bir ışık kaynağının, nesnelerin renk tonlarını en gerçekçi 

ve doğal bir şekilde ortaya çıkarma yeteneğini gösteriyor. 

Simes bu alanda da bir ilke imza atıyor; iç mekanlar için 

renk oluşturma endeksi standardı genellikle 90 iken, dış 

mekan uygulamalarında genellikle 80 veya 70 oranları 

kullanıyor. Zip Comfort ailesinin tüm versiyonları ise CRI 

90’a sahip LED kaynakları ile donatıldı. 

>>> 
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Simes, Zip Comfort ailesi ürünlerini 4000K, 

3000K, 2700K olmak üzere toplam 3 farklı 

renk sıcaklığı ile sunuyor. 

Doğru ışık verimliliği ve yüksek kalitede ışık 

deneyimi yaratmak için sınırları zorlayan 

Zip Comfort ürün ailesinin, bu alanda son 

çalışmaları olmadığını belirten Simes, 

araştırmalarına her geçen gün bir yenisini 

ekliyor ve aydınlatma sektörünün öncü 

markaları arasındaki yerini alıyor.  
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ACİL AYDINLATMA KATALOĞU 

DİJİTAL REKLAM SAYFASI 

FİRMA TANITIM FİLMİ 

RÖPORTAJ 

https://www.sektorumdergisi.com/acil-aydinlatma-armaturu-pili-kiti-yerli-led-driver-uretici-firma/
https://www.sektorumdergisi.com/Urun-Kataloglari/Altez-Elektronik-Acil-Aydinlatma-Urunleri-Katalog.pdf
https://www.sektorumdergisi.com/altez-elektronik-aydinlatma-acil-aydinlatma-firma-tanitim-videosu/
https://www.sektorumdergisi.com/altez-acil-aydinlatma-armaturleri-ve-led-driver/
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Genco Uysal 
Sigma Elektrik İhracat DirektörüAA

Tüm Sektörüm Dergisi Okurlarına Merhaba 

Mart sayısı itibariyle bana ayrılan köşede sizlerle birlikte 

olacağım. Her ay bu köşeden sizlere; global pazarları, 

Türk ihracatçısının eğilim gösterdikleri başta olmak üzere, 

bizzat toprağına basıp, insanlarına “merhaba” dediğim 

ülkelerle ilgili görüş ve bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. 

Bu sayı ilk yazım da olması sebebiyle, dünya pazarlarına 

ilişkin genel bir değerlendirmeyle başlamak istiyorum. 

2020’nin ilk aylarını geride bırakırken, dünyanın dört 

bir yanından gelen; yangın, deprem, virüs ve askeri 

hareketlilik haberleri dolayısıyla tüm ülke ekonomilerinin 

çalkantılı bir döneme girmesi, akıllara 2020 ihracatının 

hangi yöne doğru evrileceği sorusunu getiriyor. 

Genel bir değerlendirme yapmak için, endişelerin pek de 

haksız sayılamayacağı türden ciddi gelişmelerin yaşandığı 

örneklerin bazılarına beraber bakalım; 
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Orta Doğu’da ABD’nin, Irak’ta İran’ı vurması ile başlayan 

süreçte, İran’ın buna karşılık olarak, ABD hedeflerine 

cevabı balistik füzelerle vermesi, ABD’nin İsrail-Filistin 

savaşındaki arabuluculuk rolü için ‘Yüzyılın Planı (!?)’ 

olarak açıkladığı ve aralarında Türkiye’nin de olduğu 

birçok İslam devletinin yoğun tepkisine neden olan 

anlaşmanın sebep olduğu yoğun gerginlik. 

Diğer yandan Irak ve Suriye hükümetlerinin 

Türk mallarına karşı uygulamaya koyduğu yeni 

vergilendirmeler, Suudi Arabistan’da var olan ancak 

yansıtılmamaya çalışılan, Türk ürünlerine karşı 

oluşturulan antipatik tutum, uzak doğuda Çin’den 

yayılan korona virüsü tehdidi sebebiyle havayolları 

dahil olmak üzere birçok uluslararası firmanın ülkedeki 

operasyonlarını tamamen durdurması ya da askıya 

alması, Kuzey Afrika ve Mısır’da büyüyen Türk karşıtı 

propagandalar. 

>>> 

https://www.sektorumdergisi.com/kategori/yazarlarimiz/genco-uysal/
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FİYAT LİSTESİ 

RÖPORTAJ 

DİJİTAL REKLAM SAYFASI 

https://www.sektorumdergisi.com/Fiyat-Listeleri/ekon-kondansator-fiyat-listesi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DiGi7azYw1c
https://www.sektorumdergisi.com/ekon-kondansator-firma-tanitim-sayfasi/
https://www.sektorumdergisi.com/yerli-kondansator-firmasi-ekon-kondansator-firma-sahibi-saygun-karaca-ile-roportaj/
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Libya’da artan Hafter tehlikesi, Fas’ın ve Cezayir’in 

ithalat prosedürlerini ağırlaştırması gibi siyasi ve ticari 

dalgalanmalar ihracat yapan sanayicilerin kafasını epey 

karıştırmış durumda. Vaziyet böyle iken akıllardaki en 

önemli soru; “Hangi pazara yönelelim?” oluyor. 

TET’in (Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği)
yayınladığı ihracat rakamları raporuna (1) göre 2019 yılı 

toplam ihracat rakamı; 180 milyar $ iken, bu tutarın 

yaklaşık 11.2 milyar $’ı elektrik ve elektronik ürünlerinden 

oluşuyor. Bu ihracatın 6.6 milyar $ ise AB ülkelerine 

yapılan elektrik ve elektronik ürünleri ihracatını 

oluşturuyor. 

TİM’in (Türkiye İhracat Meclisi) 2018 ihracat rakamları 

raporuna (2) göre ise 2018 elektrik ve elektronik ürünleri 

ihracatı 11.3 milyar $ oldu. Bu verilere bakılarak elektrik 

ve elektronik ürünleri ihracatının %-0.54 küçüldüğü 

söylenebilir. 

İran’a yapılan sektörel ihracatın %8,55 düşüş göstermesi 

ve yeni yılda da devam edecek olan Türk bankalarının 

ABD ambargosundan dolayı ihracat (3) işlemlerinde 

çekimser davranma eğilimi, Irak’ta 2018’e göre %23.93 

büyüyen sektörel ihracat rakamlarına rağmen, ülkenin 

yeni vergilendirmeler getirmiş olması, Cezayir’e yapılan 

ihracatlarda ise 2020’de devam etmesi ön görülen 

ve halihazırda 2018’e göre 2019’da sektörel ihracat 

rakamlarının %41,02 (4) düşüş göstermesi, Fas’a ve Mısır’a 

yapılan ihracatın 2019’da olduğu gibi 2020’de de düşüş 

eğiliminde olması, ihracatçıların yönünü Avrupa, Sahra 

altı Afrika ve Güney Amerika’ya doğru çevirmesine 

neden olacak gibi duruyor. 

Tabii bu işin bir de tedarik kısmı ve Çin boyutu var. 

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre (5) 

2019 yılı Çin ithalatı 18.497 milyon $ civarında. Bu 

rakam, 2019’daki toplam ithalat rakamımızın yaklaşık  

%10’unu oluşturmaktadır. Bu durum; havayolları, yemek 

zincirleri, lojistik firmaları gibi uluslararası firmaların 

operasyonlarının durmasına yol açıyor. 

Üstelik, işçilerin yarıyıl tatilinden dönmelerine engel olan 

ve bu yüzden de tüm sektörlerde, üretim/sevkiyat ağını 

sekteye uğratan korona virüsü tehlikesinin daha ne kadar 

süreceği belirsiz. Dolayısıyla, global markalarda olduğu 

gibi, Türk sanayicilerinin ithalata bağlı ihracatlarında, 

ne kadar ve nasıl bir kayıpla karşılaşacağı şu an için bir 

muamma. 

Önümüzdeki sayı dünya pazarlarında olumlu 

gelişmelerin yaşanmasını ümit ederek, ülkeler bazında 

değerlendirmelerimi sunmaya devam etmek dileğiyle 

hepinizi selamlıyorum. 

KAYNAKLAR 

1. http://www.tet.org.tr/tr/index.html

2. https://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html

3. https://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html

4. https://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html

5. https://ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri/dis-ticaret-istatistikleri-ocak-
ekim-2019/ulkelere-gore-dis-ticaret
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İŞTE İNOVASYON MÜZESİ 

Dassault Systèmes sanal gerçeklikte kapsayıcı bir 3D 

deneyimi olan İnovasyon Müzesi'ni tanıttı. Dassault 

Systèmes, Paris'teki Atelier des Lumières dijital sanat 

merkezinde, dünyanın her yerinden toplumu olumlu 

yönde etkileyen yenilikleri sergileyen bilimsel ve 

teknolojik bir sanal gerçeklik deneyimi olan "Museum of 

Innovation"ı tanıttı. 

Güneş enerjili otonom insansız hava araçları ve 

sürdürülebilir enerji üretiminden 3D yazıcıyla organ 

üretimine ve sanal ameliyatlara kadar bu yeni 3D 

deneyimi, sağlık, refah, enerji, tarım, mobilite ve diğer 

konularda dünyanın en önemli mücadelelerine odaklanan 

çığır açıcı projeleri herkesin keşfetmesi için kapsayıcı bir 

yol sunuyor. 

Avrupa, Asya, Hindistan ve ABD'den projeler, Dassault 

Systèmes'in açık yenilikçilik laboratuvarı ve hızlandırma 

programı 3Dexperience Lab tarafından destekleniyor. 

Her proje, geliştirme ve uygulamalarını hızlandırmak için 

kolektif zeka ve açık yenilikçiliğin yanı sıra 3Dexperience 

platformu tarafından desteklenen tasarım, simülasyon ve 

veri bilimleri uygulamalarından faydalanıyor. 
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Ziyaretçiler inovasyon müzesinde yürürken; Yaşam 

Bilimleri, Şehir ve Hayat Tarzı sergilerini içeren farklı 

alanlar, konu hakkındaki bilgi düzeyleri ne olursa 

olsun herkesin belirli bir temaya odaklanmasını ve 

kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri önermek, daha 

sürdürülebilir şehirler oluşturmak veya daha çevre 

dostu tüketim ürünleri tasarlamak için yenilikçi 

yaklaşımlardan faydalanan yeni girişimleri ve projeleri 

tamamen kendi hızlarında sanal olarak keşfetmelerini 

sağlıyor. 

Bireysel ortam akışları, sürekli eklenmekte olan yeni 

projeler de dahil olmak üzere her projeyi etkileşimli ve 

gerçek zamanlı bir 3D deneyimiyle sunuyor. 

Bu öğrenim gezisi boyunca ziyaretçiler, her projenin 

arka planı hakkında bilgi edinebilir, 

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini 

geliştirmeye nasıl katkı sağladığını anlayabilir, 

yeni girişimin CEO'sunu dinleyebilir ve ardından 

simülasyonları sanal olarak tecrübe ederek ve projenin 

fiziksel prototipinin yanında dijital ikizi ile etkileşim 

kurarak hikayeyi daha derinlemesine araştırabilirler. 

Doğrudan proje ekibi tarafından tasarlanan 3D dijital 

modellemeden oluşturulan dijital ikiz, gerçek hislere 

uygun tam ölçekli bir etkileşim ile gerçek hayata benzer 

bir bilimsel deneyim sunuyor. 

Bu VR deneyimi bulut üzerinde bir dijital ortamda 

mevcut olduğundan, ölçeklenebilir ve hızlı bir biçimde 

kurulabilir. Bu tanıtımın ardından Dassault Systèmes, 

sanal müzeye erişimi faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde 

genişletmeyi ve bu deneyimi halkla paylaşmak için bilim 

müzeleriyle ortaklık kurmayı planlamakta. 
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İşyerinde Küçük Odalardan Toplantı Odalarına 
Güvenliği Önceliklendirmenin Önemi 

İngiltere’de bulunan Grenfell Kulesi’ndeki yangın gibi 

yakın zamanda gerçekleşen trajediler, yangın güvenliği 

söz konusu olduğunda Birleşik Krallık’ın bir lider olarak 

görülüp görülmemesi hususunda kuşku uyandırmıştır. 

Bütün eleştirilere rağmen, Birleşik Krallık yangın 

trajedileri konusunda yalnız değildir. Avrupa Yangın 

Güvenliği Kurumu (FSE) istatistiklerine göre, Avrupa’da 

her yıl 400 kişi yangın nedeniyle can vermekte ve günde 

yaklaşık 200 kişi ciddi yaralanmalar nedeniyle hastaneye 

kaldırılmaktadır. 

En büyük yangınların sebebi değişkenlik göstermekle 

beraber, İç İşleri Bakanlığı istatistiklerine göre tüm 

vakaların % 48’ini oluşturan ve konutlarda kazayla ortaya 

çıkan yangınlar ile ölümcül olmayan yaralanmaların 

yaşandığı yangınlarda yangını başlatan en büyük etmen, 

arızalı gereçler olarak görülmektedir. 

Önemli bir mesele olmasına rağmen, yangınla ilgili 

vakalar yalnızca evlerle sınırlı değildir. Ticari binalar 

olarak da nitelenen ikamet amacı taşımayan binalar da 

risk altındadır. 

Konutlarda olduğu gibi, ticari binalardaki yangınların çoğu 

da elektrik arızalarının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Avrupa Yangın Güvenliği Kurumu’na göre, ticari 

binalardaki yangınların % 25’inden fazlasının sebebi 

elektrik arızalarıdır ve genel olarak en büyük riski 

perakende ve gıda hizmetleri endüstrilerindeki ticari 

işyerleri taşımaktadır. 

İnsan hayatına yönelik böyle önemli bir tehdit karşısında, 

yangın güvenliğini ticari binalarda ve işyerlerinde öncelik 

haline getirmek için ne gibi adımlar atılabilir? 
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İş Yerinin Güvenliği İçin Sorumluluk Almak 

Ark hatası algılama cihazlarının, yangın ortaya çıkmadan 

önceden hataları tespit ve izole etme özelliği mevcuttur. 

Bu cihazlar ark hatasını gösterebilen özel frekanslarda 

devreyi dijital olarak izleme prensibiyle çalışmakta ve ark 

hatası algılama, aşırı akım ve toprak kaçak akım koruması 

gibi fonksiyonları tek bir cihazda bir araya getirerek, 

evlerde ve binalarda kritik korumaları bir arada sunarak, 

konut ve ticari bina sakinleri için maksimum güvenliği 

sağlamaktadır. 

Yangın güvenliği konusundaki tutumun sistematik olarak 

değiştirilmeli. Bu değişiklikle sadece işyeri güvenliğini 

artmakla kalmayacak, bu sürece dahil olan herkesin 

evine de yansıyacak şekilde iş ortamının ötesine geçecek 

ve sonuç olarak daha güvenli bir ticari ve ikamet ortamını 

sağlanacaktır. 

Pek çok paydaşın üzerinde olan güvenli bir iş yeri 

sağlama sorumluluğu, bina sahiplerini ve operatörleri 

dahi kapsamaktadır. Pek çok durumda, yeterli ve uygun 

yangın güvenliği tedbirlerinin bulunduğundan emin 

olmak için yangın güvenliği risk değerlendirmesini yapma 

yükümlülüğü de onlara aittir. 

Bu konudaki sorun ise bina sahiplerinin, yöneticilerinin 

ve operatörlerinin sıklıkla bina içinde olmamasıdır. Hal 

böyleyken, iş yeri güvenliği söz konusu olduğunda, 

yalnızca tesis içinde bulunan işveren ve çalışanların 

sorumluluk alması mantıklıdır. Ancak sorumluluk atamak 

bir gecede gerçekleşecek bir iş değildir; bunu yapmak 

zaman almakta ve gerçekten değişim oluşturmak 

için yukarıdan aşağıya tüm kademelere etki etmekle 

mümkün olmaktadır. 

Üst Yöneticilerin Kültürel Değişimi 

Yöneticiler üç aylık kazançlar ve sürdürülebilirlik veya 

kapsayıcılık ve çeşitlilik gibi toplantı odasında konuşulan 

diğer konularla birlikte işyeri güvenliğini bir öncelik olarak 

görmelidir. 

Ancak işyeri güvenliğini en kötü durum senaryosu 

planında kullanmak yerine, yöneticilerin bu konuda 

proaktif olarak plan yapmaları, bilgilerini paylaşmaları 

ve bunların haricinde neler yapılabileceğini düşünmeleri 

gerekmektedir; çünkü yangın güvenliği hususunda bir 

konuşma kültürü yaratmak, sadece akıllı bir iş kararı değil, 

aynı zamanda bir ölüm kalım meselesidir. 

Bunun bir parçası olarak, görevliler AFDD+ veya 

adaptif tahliye teknolojileri gibi yangın güvenliği 

teknolojilerindeki en yeni ve en büyük inovasyonlar 

hakkında konuşmak adına düzenli olarak yönetim kurulu 

toplantıları düzenlemelilerdir. 

Önleyici çözümler hususunda yüksek seviyede 

farkındalık ve sıklıkla yapılan konuşmalar, işverenin 

toplum içindeki itibarını artırmakla kalmayacak, işyerlerini 

de genel anlamda standart kabul edilen iş yeri güvenliği 

seviyesinin üzerine taşıyacaktır. Can kaybının önlenmesi 

nihai hedefken, üst yöneticilerin işyeri güvenliğine öncelik 

vermeleri işle ilgili önemli bir karardır. 

Çünkü bu gerçekleşmezse, FSE’nin tahminlerine göre 

yangınlar nedeniyle yılda 126 milyon €, diğer bir deyişle 

Avrupa gayrisafi iç hasılatının % 1’i tutarında bir kayıp 

yaşanmaya devam edecektir. Şu anda gerekli olan, iş 

yerinde en üst seviyeden en alt seviyeye bu bilincin 

ulaşmasını sağlayacak bir değişikliktir. 

Yılmaz Özcan / Eaton Elektrik Türkiye Ülke MüdürüAA
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Panasonic Life Solutions Türkiye, 
İş Ortakları İle Batum’da Buluştu 
İnsan odaklı yaklaşımlarla daha iyi ve konforlu bir 

"yaşam" sunmayı hedefleyen, sektörünün lider ve 

yenilikçi şirketi Panasonic Life Solutions Türkiye, 

Türkiye’nin dört bir tarafından bayilerinin katılımı ile 

Gürcistan’ın Batum Şehrinde, önemli bir organizasyona 

imza attı. 

“Future Summit 2020”Ateması ile Sheraton Batumi 

Hotel’de düzenlenen programa, çok sayıda bayinin 

yanı sıra, Panasonic Life Solutions Türkiye Şirket 
Başkanı Tatsuya Kumazawa, Türkiye Satış ve GobalAA
Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Azim TuncinarAA
ve diğer yöneticiler katılım sağladı. 

Sektörümüzdeki Lider Pozisyonumuzu Her Geçen Gün 

Daha da Güçlendireceğiz 

Panasonic Life Solutions Türkiye Şirket Başkanı Tatsuya 

Kumazawa, yaptığı açılış konuşmasında “Her fırsatta ifade 

ettiğimiz gibi, 100 yılı geçen süredir dünyadaki varlığını 

başarı ile sürdüren Panasonic için Türkiye, oldukça büyük 

ve stratejik bir öneme sahip bulunmaktadır. 

Şirketimizin Viko markasına yaptığı yatırımın ardından 

geçen yaklaşık 6 yıllık süreçte, Türkiye’deki üretimlerimizi 

daha da artırmaya yönelik olarak aldığımız aksiyonlar ve 

yatırımlar bunun en açık göstergesidir. 

Bu doğrultuda, ekonominin çalkantılı olduğu dönemlerde 

dahi, makine parkurlarımızdan Ar-Ge’ye, teknolojik 

dönüşümden markalaşmaya kadar pek çok alanda 

yeni yatırımlar gerçekleştirmiş, şirketimizin sağladığı 

istihdamda ise %30’luk bir artış sağlamış bulunuyoruz. 

Elbette ki tüm başarılarımızda ve şirketimizin sahip 

olduğu bu güçte, Panasonic Corporation’a bağlı olarak 

faaliyet gösteren bir şirket olmamızın sağladığı katkı 

büyüktür. 

Geniş ürün yelpazemizdeki Panasonic ve Viko markalı 

ürünlere ilave olarak, pazara sunmayı hedeflediğimiz 

yeni ürün ve çözümlerle "Daha İyi BirAYaşam, Daha İyi BirAA
Dünya"Ahedefi ile sektörümüzdeki lider pozisyonumuzu 

her geçen gün daha da güçlendireceğiz. 
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Çok geniş bir coğrafyada başarı ile faaliyet gösteren 

şirketimizin, yenilikçi ürün ve çözümlerini Türkiye ve 

dünya pazarlarındaki müşterilerimizle buluşturmaya 

devam edeceğiz.” ifadelerini içeren önemli açıklamalarda 

bulundu. 

Panasonic Life Solutions Türkiye 
Şirket Başkanı Tatsuya KUMAZAWA 

Hep Birlikte Çok Daha Başarılı Bir Gelecek İnşa Edeceğiz 

Panasonic Life Solutions Türkiye Şirket Başkanı Tatsuya 

Kumazawa’nın ardından bir konuşma gerçekleştiren 

Türkiye Satış ve Global Pazarlamadan Sorumlu İcra 

Kurulu Üyesi Azim Tuncinar ise “Panasonic’in kurucusu 

Konosuke Matsushita’nın hayatının her anını kapsayan 

başarıları ve bizlere kazandırdığı 7 İlke, müşterilerimize 

verdiğimiz önem konusundaki çalışmalarımıza daima ışık 

tutmaktadır. 

Bu yaklaşımdan hareketle, 1918 yılında kurulduğu günden 

bu yana Panasonic’in müşterilerine verdiği üstün değeri 

sürdürmek konusunda istisnası olmayan bir enerjiye 

sahibiz. 

Sektörünün lider şirketi rolünün yanı sıra, teknolojik 

dönüşümün gerektirdiği tüm entegrasyonların hayata 

geçirildiği endüstriyel tesislere sahip bulunan Panasonic 

Life Solutions Türkiye olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm 

alanlarda öncü olma misyonunu taşımaktayız. 

Tüm bu bilgiler ışığında özellikle belirtmeliyim ki, 

şirketimiz için asıl başarı, müşterilerimizin kalbinde 

edindiğimiz, paha biçilmez değerdeki yerimizi 

koruyabilmektir. 

Başarımızı sürdürülebilir kılmak ve geleceğe taşımak için 

her geçen gün daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz 

gerektiğinin farkındayız. 

Çünkü şirketlerin sürdürülebilir başarılar elde etmesinin, 

fiziksel ve finansal yatırımlarının yanı sıra diğer tüm 

alanlarda müşterileri için değer yaratmasına bağlı 

olduğuna inanıyoruz. 

Bu yaklaşımdan hareketle, önümüzdeki dönemde 

müşterilerimize sunacağımız yenilik ve avantajları 

paylaşmak üzere gerçekleştirdiğimiz Future Summit 

2020 Batum Organizasyonu, yine onlarla birlikte çok daha 

başarılı bir gelecek inşa edeceğimizin taahhüdü niteliği 

taşıyor. Bu vesile ile markalarımıza verdikleri eşsiz değer 

için tüm müşterilerimize teşekkürü bir borç biliyorum.” 

şeklinde sözlerini tamamladı. 

Future Summit Teması İle Bir Araya Geldiler, Başarılı Bir 

Geleceğe Doğru El Ele Verdiler 

Gürcü Kafkas dans ekibinin sergilediği muhteşem 

gösterilerle renklenen, Panasonic Life Solutions 

Türkiye ile bayilerinin oluşturduğu birlik ve beraberlik 

görüntülerine sahne olan gala programında, ayrıca örnek 

performans gösteren başarılı bayilere plaket takdimi 

gerçekleştirildi. 

“İnsan odaklı çözümlerle daha iyi ve konforlu bir ‘yaşam’ 

sunma” vizyonu doğrultusunda Panasonic Life Solutions 

Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. şeklinde değişen şirket 

unvanı kapsamında yenilenen bayi sertifikalarının da 

sunulduğu program, Panasonic Life Solutions Türkiye ve 

bayileri için unutulmaz anlara sahne olarak son buldu. 
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Hikmet Baydar 
Ekonomist/CEO-3.Göz 
DanışmanlıkAA

Tüketici Güven Endeksi Verileri Ekonominin 
Dinamizmi Hakkında Önemli İp Uçları Veriyor 

Tüketici Güveni Neden Çok Önemlidir? 

Tüketici güven verileri bizler için tüketici davranışları 

konusunda önemli bilgiler vermektedir. Tüketici, 

beklentilerine göre harcama ve tasarruf eğilimini 

netleştirir. 

Geleceğe umutla bakıyorsa, daha fazla para kazanacağını 

düşünüyorsa içinde bulunduğu zamanda harcama 

eğilimini artırır. Hatta kazancından fazla harcayarak 

tasarruflarını bile azaltabilir. 

Tüketici güven endeksinde 100 seviyesi kritik yer olup, 

altı karamsar bir tüketici yapısını üzeri ise iyimser bir 

tüketici yapısını bize gösterir. Karamsar tüketici elinden 

geldiğince tasarruf ederek gelecek için tasarruf ederken, 

pozitif bir tüketici bugün var olan tasarrufunu bile 

rahatlıkla harcayabilir. 

Yani buradan çıkaracağımız sonuç; Tüketici güven 

endeksi yükseldikçe, tüketicinin harcama eğilimi artar, 

düştükçe de tasarruf eğilimi artar. 

Şimdi Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklanan 

Şubat 2020 ayı tüketici güven endeksi verilerine bir 

bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim 

anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden 

arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir 

önceki aya göre %2,7 oranında azaldı; Ocak ayında 58,8 

olan endeks, Şubat ayında 57,3 oldu. 
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Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat 2020

Endeks 
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Görüleceği üzere tüketici güven endeksi son 2 yılın 

en düşük seviyesine gerilemiş durumdadır. Böyle 

bir ortamda tüketici harcama eğiliminin artması 

beklenmemelidir. İç piyasanın canlanabilmesi için tüketici 

güven endeksinin yükselmesi çok önemlidir. 

Endeks verileri hazırlanırken oluşturulan anket 

sorularından özellikle iki tanesi çok önemlidir. Gelecek 12 

aylık dönemde maddi durum beklentisi, yani gelecekte 

maddi durumunun daha iyi olup olmayacağı konusunda 

beklentiler %3.4 daha olumsuza dönerken, işsiz sayısı 

beklentisinde artış olacağı yönünde %5.3 daha olumsuz 

bir düşünce oluştuğu görülmektedir. 

İç piyasanın canlanması için özellikle tüketicinin geleceğe 

daha umutla bakması gerekmektedir. Bu sağlanabildiği 

takdirde iç piyasaya çalışan firmaların yüzü daha çok 

gülecektir. 

Görüşmek dileğiyle... 
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Kadri Demir 
POLDY İK Yazılım Yönetici Ortağı 

Şirketlerde Fark Yaratan Yaklaşımlar 

Size bu ayki yazımda özellikle orta ve büyük şirketlerin 

uyguladıkları 5S kuralı ve 6 Sigma yaklaşımlarından 

bahsetmek istiyorum. 

5S kuralı ilk olarak Japonya’da kullanılmaya başlanmıştır.  

İşyerinde tertip, düzen, temizlik ve disiplini sağlamak için 

kullanılan basit ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir. 5S 

kurumda iyileştirme çalışmalarını kapsamakla birlikte 

çalışanlara ait yaşam alanlarını daha ergonomik, güvenli 

ve verimli hale getirilmesini amaçlamaktadır. Endüstriyel 

üretimde yalın üretim metodunun temeli haline gelmiştir. 

5S beş aşamadan oluşan bir işyeri organizasyonudur. 

Adını 5 Japonca kelimenin ilk harflerinden alır. Ayıklama 

(Seiri), Düzenleme (Seiton), Temizleme (Seiso), 

Standartlaştırma (Seiketsu), Disiplin (Shitsuke). 

Uygulama Adımları 

Ayıklama (Seiri) : Sürekli olarak ihtiyaç duyulmayan 

ekipman, malzeme ve aletlerin belli bir düzen içinde 

çalışma alanından ayıklanarak uzaklaştırılmasıdır. 

Düzen (Seiton) : Sürekli ihtiyaç duyulan her türlü 

malzeme, demirbaş, ekipmanların kullanılmasını 

kolaylaştırmak ve kolay bulunmasını için düzenleme, 

tertipleme ve dizme adımıdır. 

Temizlik (Seiso) : Çalışma ortamında ve üretim 

alanlarında meydana gelebilecek her türlü kirliliğin yok 

edilmesi ve buna göre mevcut düzenin temiz kalacak 

şekilde korunmasıdır. 
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Standartlaştırma (Seiketsu) : Bir önceki adımların 

sürekliliğinin sağlanması için oluşturulması gerekli 

normlar, standartlar, kontroller ve iyileştirmelerin 

bütünüdür. 

Disiplin (Shitsuke): Diğer adımların sürekliliğini ve 

sürdürebilirliğini yerine getirmek için standartlaştırma 

adımı ile belirlenen kural ve standartlaştırmanın düzenli 

olarak kontrol edilmesidir. Bu adım diğer tüm adımları 

birbirine bağlayan çalışmadır. 

6 Sigma yaklaşımı ise; I. Dünya savaşından sonra düşük 

maliyetlerle ve yüksek kalitede üretim yapma veya 

hizmet verme konusu gündeme gelmiştir. 6 Sigma bunu 

sağlayabilecek bir model ve mükemmellik felsefesi 

olarak görülmektedir. 

6 Sigmanın müşteri odaklı bir çok programdan farkı, 

maliyetleri düşürerek müşteri memnuniyeti sağlamasıdır. 

Bunu yaparken ortaya koyduğu ölçülebilir ve tutarlı net 

sonuçlar 6 Sigma’nın alternatifsiz olmasını sağlayan 

unsurlardır. Ayrıca 6 Sigma sıçramalı büyümeyi hedefler, 

yani küçük küçük yapılan iyileştirmelerle yetinmez ve 

daha fazlasını ister. 6 Sigma orta ve büyük ölçekli firmaları 

kapsayan bir yaklaşımdır. 6 Sigma içerisinde devinim ve 

başkalaşma barındıran bir felsefedir. Önemli olan unsur; 
bir birim bilgi ile sağlanan katma değerAveya tasarruf, 
onu elde etmek için ödenen miktarla örtüşüyor mu?AA

Bu analizi yaparken 3 önemli parametre göz önünde 

bulundurulur; 

1. İşin bugünkü durumu ve geleceği, 

2. Mevcut performansın değerlendirilmesi, 

3. Değişim ve iyileşme için gerekli sistem ve kapasite. 

6 Sigma her firmada uygulanamaz. Uygulamak isteyen 

bir firmada öncelikle güvenilir verilere ve uygulanan bir 

kalite yönetim sistemine ihtiyaç vardır. 6 Sigma'ya inanan 

ve destekleyen bir yönetim ve iyileştirme yapmak için 

heyecan duyan çalışanlar olmalıdır. 

Görüşmek dileğiyle... 
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ÜLKE EKONOMİSİNE 
KATKI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ 

Nurşah SUNAY : Hasan Bey.. 
Babanız Fevzi Alkan ile başlayan 
Alkan Aydınlatmanın köklü 
bir geçmişi ve güzel bir başarı 
hikayesi var. Yola nasıl çıkıldı, 
herşey nasıl başladı? Sizden 
dinleyebilir miyiz? 

Hasan ALKAN: Babam Fevzi 
Alkan tarafından 1967 yılında 
Rize’de kurulan firmamız, 1973 
yılında Karaköy’de açtığı ilk 
mağazasıyla ticari hayatına 
İstanbul’da devam etmiştir. 

Türkiye’de ilk "kanarya sesli 
kapı zilini" üreten firmamız, 1976 
yılında aldığı marka tesciliyle 
beraber; balast, trafo, TMS 
tipi bant armatür ve kablo da 
üretmiştir. 

Gelişen teknolojiyle birlikte, 2010 
yılında Şile’de 80.000 m2 arazi 
içerisine yaptığımız yeni yatırımla, 
üretim tesisimizi modernize ettik 
ve ALKAN markası adı altında 
ürün çeşitliliğimizi arttırdık. 

Alkan Kardeşler olarak, üretici 
kimliğimizin yanı sıra uluslararası 
markaların temsilciliğine de 
devam etmekteyiz. 

Babam tarafında başlatılan 
ticari faaliyetleri, ikinci ve 
üçüncü kuşak olarak bizler 
sürdürmekteyiz. 

Şirket içi yapılanmanız nasıl? 
Departmanlar, çalışanlar.. 
Sektörde bir “okul” olarak da 
bahsedilen Alkan Aydınlatma 
kadrosu bugün kimlerden 
oluşuyor? 

Şirket içi faaliyetlerimizi, 
oluşturduğumuz departmanlar 
ile kurumsal bir çatı altında 
yönetiyoruz. Satış faaliyetlerimizi 
ise 3’ü homeofis olmak üzere, 
toplam 35 yurt içi ve 4 kişilik 
ihracat departmanımızla 
yürütmekteyiz. Bunun 
haricinde firmamız bünyesinde 
bulunan; İK, Üretim, Kalite, 
Pazarlama, Planlama ve Ar-
Ge departmanlarında çalışan 
yaklaşık 150 kişilik ekibimizle, 
imalatını yaptığımız yerli ürünleri 
sektöre sunmaktayız. 

Son dönemlerde ürün 
gamınızdaki genişlemenin 
hızlandığını görüyoruz. Bu 

bakımdan sektöre sunduğunuz 
ve sunmayı planladığınız 
yeniliklerden bahseder misiniz? 

E27 duylu tasarruflu LED Ampul, 
Ledtube floresan ve diğer 
aydınlatma ürünleri ile sektöre 
yeni ürünler sunmaya devam 
edeceğiz. Bunun yanı sıra 
TÜBİTAK projeleriyle katma 
değerli ürünler tasarlayarak ülke 
ekonomisine fayda sağlamak için 
çalışıyoruz. 

Peki hedef kitleniz hangi 
gruplardan oluşuyor? Proje 
firmaları, toptancılar.. ve 
bu müşterilerinize yönelik 
satış ağınızı nasıl koordine 
ediyorsunuz? 

Hedef kitlemiz genel olarak; 
proje ve tasarım firmaları, elektrik 
toptancıları ve resmi kurumlara 
iş yapan taahhüt firmalarından 
oluşmaktadır. Satış ağımızı 
fabrika bünyesindeki satış 
departmanın yanı sıra perpa, 
karaköy şubelerimiz ve Anadolu 
satış ekiplerimizle koordine 
etmekteyiz. 
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Pazarlama departmanınızdaki 
gelişmeler paralelinde, 
kurumsal iletişimde eskiye 
nazaran, faaliyetlerini sektör 

paydaşlarına duyurmak üzere, 
daha aktif bir süreç yürüten, yeni 
bir Alkan görüyoruz adeta. Bu 
tespitimize katılır mısınız? 

Aslında bizim düşüncemizde 
bu yönde… Tam da bu nedenle, 
2018 yılında eksik gördüğümüz 
pazarlama faaliyetleriyle alakalı 
gerekli kadro oluşumunu 
sağlayarak, 2019 yılı ve sonrası 
için çalışmalarımızı başlattık. 

Bu kapsamda markamızı çeşitli 
reklam ve organizasyonlar ile 
yurt içi ve yurt dışına duyurmaya 
devam edeceğiz. 

2020 öngörüleriniz ve dolayısıyla 
stratejik planınızda neler olacak? 

Ürettiğimiz ENEC ve TSE’li LED 
Aydınlatma armatürlerimizi hem 
yurt içi, hem de yurt dışı fuar ve 
çeşitli organizasyonlarla daha 
aktif olarak pazarlara tanıtmaya 
devam edeceğiz. 

Ayrıca bu yıl Frankfurt’da 
gerçekleşecek olan Uluslararası 
Light&Building fuarında yeni 
ürünlerimizle birlikte LED ampulü 
de tanıtacağız. 

İç pazarda kendini kanıtlamış 
bir firmasınız. Peki ihracatta 
oran ve pazar durumunuz nasıl? 
Hangi ülkelerde güçlüsünüz, 
hangilerini hedefliyorsunuz? 

2019 yılı ciromuzun %35’ini ihracat yaparak gerçekleştirdik. 2020 
yılından itibaren bu oranı %50 ve üstüne çıkartmak için çeşitli strateji 
ve planlar ile yolumuza devam ediyoruz. 52 ülkeye ihracatımız 
bulunmaktadır. 
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2019 yılında üretimini yaptığımız armatürler için 
aldığımız uluslararası kalite (ENEC) belgelerimizin 
ihracat hedeflerimizi arttıracağı inancındayız. 

Üretim ve Ar-Ge faaliyetleriniz hakkında bilgi 
alabilir miyiz? 

Aslında üretim yapmaya başladığımızda, bugünkü 
gibi bir tesis kurma düşüncemiz yoktu. Fakat ilk 
yıllardan itibaren müşterilerimizden gelen talepler, 
bizi hep yatırım yapmaya ve kapasitemizi arttırmaya 
zorladı. 
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Bu koşullar karşısında sektördeki bilinirliğimiz 
ve yarım asırlık bir kuruluş olmamız, sağlıklı 
bir büyümenin ancak üretimle birlikte Ar-Ge 
faaliyetlerine yapılacak yatırımlar ile olacağını 
gösteriyordu. 

Biz de sanayinin gelişimi, artan üretim kapasiteleri, 
uluslararası ticaretin artması gibi etkenlerin rekabet 
koşullarını çetin hale getirdiği günümüzde üretim ve 
Ar-Ge faaliyetlerimizi geliştirmeyi seçtik. 

Markanızı rakiplerinden farklı kılan yanları 
nelerdir? 

Yarım asırlık sektör tecrübemiz markamızın 
güvenilirliğini arttırırken, koşulsuz müşteri 

memnuniyetinin ve çözüm odaklı yaklaşımlarımızın 
bizi rakiplerimizden farklı kıldığını düşünüyorum. 

Söyleşimizi sonlandırırken sektöre vermek 
istediğiniz bir mesajınız var mı? Ya da bir çağrınız… 

Teknolojiyle birlikte devamlı gelişen sektörümüzde, 
LED'lerin her alanda ön planda yer aldığını 
görüyoruz. Yerli üretim yapan firmalar olarak 
kalitemizi ve ihracatımızı arttırarak, global 
pazarlarda daha fazla yer almamız gerekmektedir. 

Türkiye’yi dünya pazarlarında, ürettiğimiz kaliteli 
ürünlerle tanıtmak hepimizin hedefi olmalıdır. 

Unutmayalım ki; kalitesiz üretilen her bir ürün, 
ülkemiz ekonomisi için kaybedilen bir değerdir. 
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Vitrininizde duran Alkan imzalı çok eski bir 

ürün dikkatimizi çekiyor. Nedir bu özel olarak 
saklanıp sergilediğiniz ürün? Bahseder 

misiniz… 

Bu ürün firmamızın 1975 yılında üretimini 
yaptığı “Kanarya sesli kapı zili”dir. Türkiye de 
üretimini yapan ilk firmayız, bu sebepten bizim 
için çok özel bir yere sahiptir. 
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Hazırlanın! Değişim Başlıyor 

Akıllı şehirler alanında da küresel bir oyuncu olma 

vizyonuyla akıllı şehir teknolojilerinde kendi ihtiyaçlarımızı 

karşılamakla yetinmeyecek ve geliştirdiği teknolojilerle 

dünya pazarına ihracatçı olarak girerek bu alanda küresel 

bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlı 

olduğumuzu ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın imzalarıyla 2019 yılında 

yürürlüğe girmiş bulunan Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi 

ve Eylem Planı ile Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda 

ve Avustralya’dan sonra akıllı şehirler konusunda ulusal 

stratejisini oluşturmuş bulunan dördüncü ülke Türkiye. 

Orta Asya, Rusya ve Orta Doğu’yu Avrupa ve Atlantik 

pazarlarına bağlayan İstanbul’da, akıllı şehirler, teknoloji, 

su, çevre ve enerji sektörlerinin yerli ve yabancı karar 

vericilerini bir araya getiren ve bu yıl İstanbul Lütfi Kırdar 

Kongre Merkezi’nde 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde 

düzenlenecek olan, ‘8. Uluslararası İstanbul Akıllı 

Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı ICSG, Akıllı Şehirler 

hususunda Avrasya’da küresel ölçekte düzenlenen tek 

organizasyonu ve sektörün uluslararası ölçekteki tek ve 

en önemli faaliyet alanı konumunda. 

ICSG 2020’nin Onursal Başkanı Sn. Fatma ŞAHİN 

Akıllı şehirler konusunda önemli projelere imza atan 

ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye 

Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı 
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Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi esansındaki 

konuşmalarında akıllı şehirleri “strateji, liderlik, vizyon, 

kültür, şeffaflık, teknoloji, donanım ve yazılım” anahtar 

kelimeleriyle tanımlayarak ülkemizin 2023 vizyonu 

kapsamında Ar-Ge, inovasyon ve çevreye duyarlı 

şehircilikle yeni bir hikaye yazacağını ifade eden Türkiye 

Belediyeler Birliği Başkanı, Gaziantep BüyükşehirAA
Belediye Başkanı Sn. Fatma ŞAHİN, sektörün Türkiye’deki 

küresel vitrini olan 8. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler 

ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nın “Onursal Başkanı” oldu. 

ICSG 2020 Bilim Kurulu Çalışmalarıyla da Fark Yaratıyor 

Sektörün tüm dinamiklerini ticari anlamda kendi çatısı 

altında toplayan ICSG, bünyesindeki “Bilim Kurulu” eliyle 

düzenlen “Uluslararası Bilimsel Kongre” statüsünü haiz 

kongre oturumları ve kongre ön çalışmaları kapsamında 

literatüre kazandırdığı bilimsel dokümantasyon ve çıktılar 

vasıtasıyla sektörü aynı zamanda akademik açıdan da bir 

araya getirmeye devam ediyor. 

Bugüne kadar bünyesinde barındırdığı Bilim Kurulu 

eliyle yalnızca ticari faaliyetleri değil akademik literatüre 

yönelik çalışmalarıyla da sektöre katkıda bulunan 

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre 

ve Fuarı ICSG, bu yıl da önemli Keynote konuşmacıları 

ağırlamaya  devam ederken, çeşitli özel seminer ve 

panellere de ev sahipliği yapacaktır. 
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Prysmian’ın Leonardo Da Vinci Gemisi 
Karbonsuz Bir Dünya İçin Kilit Rol Oynayacak 

Prysmian Group, 170 milyon Euro’yu aşan yatırımla inşa 

ettirdiği son teknoloji kablo döşeme gemisi Leonardo 

Da Vinci ile, 2050 yılına kadar karbonsuz bir Avrupa 

hedefliyor. 2021 yılında Prysmian Group’a teslim 

edilecek olan 171 metrelik Leonardo da Vinci, yapımı 

tamamlandığında dünyanın en gelişmiş kablo döşeme 

gemisi olacak. 

Prysmian Group, Leonardo da Vinci gemisi sayesinde, 

Avrupa’nın 2050 yılına kadar karbonsuz bir hale 

gelmesine öncülük yapacak. 

Prysmian Group Denizaltı Kabloları Birim Başkan 

Yardımcısı Raul Gil konuyla ilgili olarak, “Prysmian Group, 

enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe bir 

dünya lideri. 

Emsalsiz uzmanlığımız, üretim kapasitemiz ve montaj 

olanaklarımız sayesinde, dünyanın en büyük projeleri için 

sıklıkla tercih ediliyoruz. 
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Son teknolojiyle donatılan Leonardo Da Vinci gemisi, 

yalnızca en yüksek taşıma kapasitesine ve çekme 

gücüne sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda zorlu hava 

koşullarında da en derin noktalara kadar inerek uzun süre 

çalışabilecek bir gemi. 

Raul Gil, “Bu, daha hızlı ve güvenli bir şekilde ve daha 

düşük maliyetle uygulama yaparak, daha fazla kablo 

taşıyabileceğimiz anlamına geliyor. 

Bunun yanı sıra, Leonardo da Vinci gemisi gelecekte 

pazar payımızın büyümesini sağlamak için de kritik bir 

öneme sahip.” dedi. 

“Da Vinci Son Teknoloji İle Donatıldı” 

Yeşil enerjinin herkes için erişilebilir olması gerektiği 

misyonuyla hareket eden Prysmian Group,  bir yandan 

dünyayı kendi kablo teknolojisiyle buluşturmak için 

çalışırken; bir yandan da yeşil enerjinin sıfır emisyonlu bir 

dünyaya geçişini sağlayacak altyapılar inşa ediyor. 

>>> 
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Bu gemi sayesinde, kullanıcılarımıza daha geniş ve çok 

yönlü montaj hizmetleri sunabileceğiz ve bu rekabetçi 

sektördeki lider konumumuzu güçlendirebileceğiz.” dedi. 

Prysmian, Sektöründe Sürdürülebilirlik ve 

Karbonsuzlaştırmada da Öncü 

Prysmian Group, yaklaşık 2.700 şirketin çevresel, sosyal 

ve yönetişim (ÇSY) performansının değerlendirildiği 

en önemli uluslararası endeks olan Dow Jones 

Sürdürülebilirlik Endeksi’nde dünya listesine girdi. 

Yıllar önce başlayan bu sürdürülebilirlik yolculuğu, BM’nin 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamındaki tüm 

ana ÇSY temalarını kapsayan açık ve kapsamlı hedeflere 

dayanıyor. 

Prysmian Group Denizaltı ve Yüksek Gerilim Projeleri 

Birim Başkanı Hakan Özmen şunları söylüyor; “Daha az 

değerli metaller içeren geri dönüştürülebilir kablolar gibi 

sürdürülebilir ürün inovasyonumuzu vurgulayarak, tüm 

tedarik zincirinde çevresel performansımızı iyileştirmek 

için özel bir çaba sarf ediyoruz. 

Kısacası, enerji kaynaklarının daha temiz ve akıllı bir 

şekilde kullanılmasını sağlamayı ve ekonomilerin 

dijitalleşmesini ve karbonsuzlaştırılmasını desteklemeyi 

amaçlıyoruz. Leonardo da Vinci tüm bu çabamızın 

sadece bir parçası.”  Grubun dünya çapındaki projeleri, 

kablo teslimine birçok yenilik getirerek, sınırların ötesine 
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geçilmesini sağlıyor. Denizaltı kabloları pazarına yön 

veren bu çalışmalar, daha az kaynakla daha fazla güç 

taşıma kapasitesini ifade ediyor. 

Denizaltı iletim kabloları uzadıkça, derinlikler de o kadar 

artıyor ve güç değerleri artıyor; kablo ve sistem üreticileri 

de her zamankinden daha fazla teknik zorlukla karşı 

karşıya kalıyorlar. 

Özmen, “Ulaşılamayan bir mesafe veya derinlik ve 

iletilebilecek gerilim için herhangi bir sınır olmaması 

gerektiğine inanıyoruz. Lider olmak, müşterilerimize daha 

yüksek değer katarak daha düşük bir çevresel etkiye 

sahip ürünler geliştirmek adına nasıl yenilik yapılacağını 

bilmektir.” dedi. 

“Daha Derin, Daha Hafif, Daha Uzun, Daha Yeşil” 

Bir teknoloji sağlayıcısı olarak yenilenebilir enerji 

sektöründe önemli bir rol oynayan Prysmian Group, hızla 

büyüyen açık deniz, rüzgar ve güneş enerjisi pazarlarına 

yönelik maliyetleri düşürmeye ve üretkenliği artırmaya 

yardımcı olan yeni ve güvenilir çözümler sunuyor. 

‘Daha Derin, Daha Hafif, Daha Uzun, Daha Yeşil’ 

mottosuyla yoluna devam eden Prysmian Group, dünya 

çapında daha akıllı ve yeşil güç nakil şebekelerini 

desteklemeye olan bağlılığını gösteriyor ve bunun 

yanında Leonardo da Vinci gemisiyle de tüm ihtiyaçları 

karşılıyor. 

www.sektorumdergisi.com


          ÜRÜN KATALOĞU FİRMA TANITIM VİDEOSU VIP DİJİTAL SAYFA RÖPORTAJ 

elcati 
CABLE & PROFiLE 

Atatürk Mah. Yıldırım Beyazıd Cad. Ömür Sok. No:9 Arnavutköy İstanbul/TÜRKİYE 
Tel : O 212 685 20 94 pbx Fax : O 212 685 02 80 info@elcabkablo.com 

(€ www.elcabkablo.com "'HS ıso 10002: 201s 

www.elcabkablo.com
mailto:info@elcabkablo.com
https://www.sektorumdergisi.com/kablo-silikon-profil-kablo-gruplama-firma/
https://www.youtube.com/watch?v=eWoPNQlkl74
https://www.sektorumdergisi.com/Urun-Kataloglari/Elcab-Kablo-Urun-Katalogu-2018-2019.pdf
https://www.sektorumdergisi.com/silikon-kablo-uretiminde-son-derece-iddialiyiz-elcab-kablo/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A

K
A

L
E

 

Savaş Konca 
S.M.M.M. Savaş Konca MüşavirlikAA

2020 Kira Gelirleri Beyanı Hakkında Herşey (1) 
Kira geliri elde eden kişiler, geliri elde ettikleri yılı izleyen 

yılın Mart ayında beyanname vermek zorundadırlar. 

Kira geliri elde eden kişiler aynı zamanda şahsi firma 

sahibi olup ticari faaliyette bulunuyorlarsa, kira gelirlerini 

ticari kazanç beyannamelerinde beyan edebilirler. 

Ancak, herhangi bir ticari faaliyeti olmayıp yalnızca kira 

geliri olan kişiler bu gelirlerini “Gayrimenkul Sermaye 

İradı Beyannamesi” ismi ile çağırılan beyanname ile 

bildirmek zorundadırlar. 

Her iki durumda da, gelirlere ilişkin beyanname verme 

süresi izleyen yılın Mart ayının 01-31 tarihleri arasındadır. 

Bu yazıda ticari kazançları bir tarafa bırakıp, yalnızca 

gayrimenkul sermaye iradından bahsedeceğim. 

Kira Gelirine Konu Olan Mülkler 

Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş 

ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit 

harmanları, tuzlalar, ve bunların mütemmim cüzileri ve 

teferruatı. 

Kira Tahsilatının Gelir Kaydı ve Şekli 

Kiraya verilen mülke ait geçmiş yıllara ilişkin yapılan 

tahsilat, tahsilatın yapıldığı yıla ait gelir olarak 

değerlendirilir. 

Örnek; mülk sahibi 2017 ve 2018 yıllarına ait tahsil 

edemediği kiraları 2019 yılında tahsil etmiş ise bu 

kiraların toplamı 2019 yılı geliri olarak değerlendirilir. Yani, 

mülk sahibinin 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin beyanname 

vermesine gerek olmadan tüm geliri 2019 yılı geliri olarak 

beyan etmesi yeterli olacaktır. 
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GOLD FİRMA DİJİTAL REKLAM SAYFASI 

Firma Röportajı 

Video 

ALEDPLAST 
lEDPlAST PlASTIK SAN. ve TIC. l TD. $Ti. 

İkitelli O.S.B. Aykosan Sanayi Sitesi. 4'1ü D Blok. No:4 D/198 Başakşehir / İSTANBUL 
Tel. +90 212 671 72 98 Gsm. +90 530 398 57 57 info@ledplast.com 

www.ledplast.com 

https://www.sektorumdergisi.com/ledplast-led-lens-dunyasi/
https://www.sektorumdergisi.com/yerli-led-mercek-ureticisi-ledplast-roportajimiz/
https://www.sektorumdergisi.com/ledplast-yerli-led-mercek-firma-tanitim-videosu/
www.ledplast.com
mailto:info@ledplast.com


 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

M
A

K
A

L
E

 

Kiraya verilen mülkün gelecek yıllara ilişkin kiraları peşin 

alındı ise, tahsil edilen bedeller ait oldukları yılların geliri 

olarak değerlendirilecektir. 

Örnek; mülk sahibi 2019 yılında 2020 ve 2021 dahil olmak 

üzere 3 senelik kirasını peşin almış ise yapılan toplu 

tahsilat yıllara ayrılacak, 2020 ve 2021 yıllarına ait kira 

bedelleri ait oldukları yılların geliri olarak değerlendirilip 

ilgili yıllarda beyan edilecektir. Yani, peşin alınan bedelin 

tamamı 2019 yılı geliri olarak değerlendirilmeyecektir. 

Mülkün Kira Bedelleri 

Meskenlerde aylık 500 TL den fazlası (günlük veya 

haftalık kiraya verilen bedellerde sınır yoktur.) 

İşyeri olarak kiraya verilenlerde sınır olmaksızın, 

tahsilatlar banka veya benzeri finans kurumları aracılığı ile 

yapılacaktır. 

Aksi halde, yukarıda belirtilen şartlara uyulmaz ise her bir 

işlem için yasalarda belirtilen özel usulsüzlük cezasından 

az olmamak kaydıyla kira bedelinin %5 oranında ceza 

uygulanacaktır. 

Mülk sahibi sahip olduğu mülkü ancak Kanun'da belirtilen 

kişilere bedelsiz kiraya verebilir. 

Kanun'da belirtilen kişilerin haricindekilere bedelsiz 

kiraya vermesi durumunda emsal kira bedeli uygulaması 

yapılarak yıllık kira geliri hesaplanır. 

Kiraya Verilen Bina Ve Arazilerde Emsal Kira Bedeli 

• Varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce 

saptanmış kira bedelidir. 

• Yoksa, bina veya arazinin emlak vergisi değerinin %5’idir 

• Mülkünü arkadaşına bedelsiz kiraya veren kişi için; 

• Emsal Kira Bedeli: 200.000 x %5 = 10.000 TL olup, mülk 

sahibi tarafından beyan edilmesi gereken gelir olarak 

kayda alınacaktır. 

Gelecek ay Mülk Kimlere Bedelsiz Olarak Kiraya Verilebilir 

başlığından devam edeceğiz. 

Görüşmek dileğiyle.. 
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Legrand Türkiye 
Ülke Pazarlama Direktörü 
Gülsevinç SELÇUK 

Legrand Türkiye, Lise ve Üniversite Öğrencilerini 
İş Hayatına Hazırlıyor 

Legrand Türkiye, her yıl pazarlama bölümü olarak 

meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine “Teknik Eğitime 

Destek” projesi kapsamında teknik eğitimler ve ürün 

desteği sağlıyor. Bu eğitimler ve destekler öğrencilerin 

yeni gelişen teknolojiyi tanımasını, kullanmasını ve 

iş hayatlarında daha donanımlı bireyler olmasını 

kolaylaştırıyor. 

Elektrik altyapı ve tesisatında dünya lideri olan Legrand, 

yenilikçi çözümleriyle her alanda kolaylık ve ayrıcalık 

sağlıyor. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Teknik Eğitime Destek” 

projesi ile meslek lisesi ve üniversite öğrencilerini 

geleceğe hazırlayan Legrand Türkiye, 3’ü üniversite 

12’si meslek lisesi olmak üzere 15 okula eğitim vererek 

toplamda 516 öğrenciye ulaştı. 

Yapılan bu eğitimler ile birlikte öğrencilerin pratik ve 

teorik açıdan eğitilmesi ve iş hayatlarında daha donanımlı 

bireyler olmaları hedefleniyor. 

Eğitimler, okul ve üniversitelerin kendi yerleşkelerinde ve 

İnnoval eğitim merkezi olmak üzere farklı lokasyonlarda 

gerçekleştirdiğini söyleyen Legrand Türkiye Ülke 
Pazarlama Direktörü Gülsevinç Selçuk;AA

“Legrand Türkiye Eğitim Departmanı olarak öğrenciler ile 

teorik ve pratik çalışmalarının yanı sıra fabrika turları da 

yaparak öğrencileri iş hayatına hazırlıyoruz. 

Ayrıca bu teknik eğitimler ile geleceğin teknisyen ve 

mühendislerine, ürünleri ve yeni gelişen teknolojiyi 

tanıtıyoruz. 

Böylelikle öğrenciler katıldığı eğitimlerde, Legrand 

Türkiye ürün ve sistemleri başlığı altında alçak gerilim 

koruma pazarı ürün ve çözümleri, ev otomasyonu, 

interkom sistemleri ve yapısal kablolama üstüne bilgiler 

ediniyor. 

Bu bilgiler sayesinde öğrenciler, iş hayatlarında daha 

deneyimli ve başarıya önceden imza atmış oluyor.” 
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   DİJİTAL REKLAM SAYFASI FİRMA ÜRÜN KATALOĞU BUTON ANAHTARLAR 

https://www.sektorumdergisi.com/turkiyede-ilk-ve-tek-setel-buton-anahtarlar/
https://www.sektorumdergisi.com/Urun-Kataloglari/setel-set-elektronik-urun-katalogu.pdf
https://www.sektorumdergisi.com/setel/
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Ekrem Karataş 
Yazılım UzmanıAA

Bu ay ki makalemde gün geçtikçe büyüyen çevrimiçi 
pazarlama yani dijital pazarlama konusuna değinmek 
istiyorum. Nedir bu dijital pazarlama?

Dijital Pazarlama 

Öncelikle geleneksel veya dijital olsun her türlü pazarlama 
tekniğinin amacı aynıdır. Potansiyel yeni veya mevcut 
müşterilere ulaşabilmek. 

Dijital pazarlama, internet bağlantısı olan elektronik 
cihazlar yardımıyla potansiyel veya mevcuttaki müşterilere 
erişebilmek için yapılan pazarlama çalışmalarına verilen 
isimdir. 

Dijital pazarlama; geleneksel pazarlamanın aksine 
müşterilere erişmek için web siteleri, sosyal medya, arama 
motorları ve e-posta gibi dijital kanallar ile yapılır. 

Peki Neden Dijital Pazarlama 

Ölçümlemesi Kolaydır; Geleneksel pazarlama basılı 
medya, telefon aramaları veya reklam panoları gibi 
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kanallar ile yapılırken; dijital pazarlama tamamen 
elektronik ortamda gerçekleşir ve en önemlisi ölçülebilir 
olmasıdır. 

Örneğin bir reklam panosuna astırdığınız reklamınızı kaç 
kişinin gördüğünü ölçmek imkansızdır. Ancak bir e-posta 
pazarlamasında mailinizin kaç kişiye ulaştığını, kaç kişinin 
mailinizi açıp tıkladığını gibi çok basit verilere kolaylıkla 
ulaşmak mümkündür. 

Çalışmalar Hedefe Yönelik Yapılabilir: Dijital pazarlama 
kanalları geleneksel pazarlamaya göre çok detaylı 
hedeflemeler yapabilme imkanı sunar. 

Hedeflenecek kişiler yaş, cinsiyet, bulunduğu bölge gibi 
basit filtrelerin dışında; hane geliri, ebeveynlik durumu, 
ilgi alanları veya yaşadığı ilçeye kadar filtreler uygulamak 
günümüzde basit işlemlerdir. Günümüzde büyük dijital 
pazarlama tekniklerinde Big Data'nın verdiği nimetler ile 
nokta atışı yapmak mümkündür. 

https://www.sektorumdergisi.com/kategori/yazarlarimiz/ekrem-karatas/
https://www.sektorumdergisi.com/dijital-pazarlama-nedir-ornekleri-ve-yontemleri-nelerdir/
https://www.sektorumdergisi.com/dijital-reklam-nedir-nasil-kullanilmalidir/
https://www.sektorumdergisi.com/gunumuzde-reklam-nedir-turleri-nelerdir/
www.sektorumdergisi.com
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Bu sayede müşteriniz olabilme ihtimalinin bilinmediği 
100 kişi yerine potansiyel müşteriniz olabileceğini 
düşündüğünüz 10 kişiyle direkt temasa geçebilirsiniz. 

Kaçan Kovalanabilir: Dijital pazarlamanın sevdiğim 
nimetlerinden biri de yeniden pazarlamadır. Otobüs 
durağında yayınlanan reklamınızı kimlerin gördüğünü 
asla bilemezsiniz. Ancak bir kişi web sitenize, sosyal 
medya hesaplarınıza kısaca dijitalde sizinle girmiş olduğu 
her hangi bir etkileşimde artık sizin için potansiyel bir 
müşteridir. 

Sitenize giren bir ziyaretçi sitenizden ayrılmış olsa bile 
dijital kimliği sayesinde onu rahatlıkla takip edip farklı 
platformlarda dijital reklamlarınızı her zaman karşısına 
çıkarma imkanınız vardır. 

Esnektir ve Kişiselleştirilebilir: Dijital pazarlamanın bir 
diğer nimeti de kişiye veya gruba göre kişisel reklamlar 
gösterme imkanı vermesidir. 

Farklı yollar ile birçok şekilde yapılabilen bu teknikler ile 
hedef kitlenize sanki ona özel bir çalışma yapılmış gibi 
etki sağlayabilirsiniz. Bu sayede potansiyel müşterinize bir 
adım daha yaklaşırsınız. 

Big Data sayesinde gelecek zaten kişiselleştirilmiş 
bir dijital dünyaya doğru ilerliyor. Bunu daha önceki 
yazılarımda bir çok kez belirtmiştim. Netflix’in yapay 

zekası, Google’ın kişiye özel arama sonuçları, Facebook 
ve Instagram’ın sizin ilginizi çeken reklamları ve keşfet 
bölümleri vs. vs. Geleneksel pazarlamada ise böyle bir 
pazarlama tekniği sadece çok büyük dünya markaları 
kullanabilmektedir. 

Örneğin; üzerinde isimlerin yazdığı kutu kolalar 
kişiselleştirilmeye çalışılan geleneksel pazarlama 
tekniğidir. Market rafında üzerin adınızı yazan kola aramış 
olabilirsiniz. 

Böyle bir pazarlama tekniği için binlerce farklı kutu kola 
bastırmak gerekir ki kaç firma böyle bir maliyetin altından 
kalkabilir? Zaten kola firması bir sonraki pazarlama tekniği 
olarak isimler yerine şehir isimleri basarak aynı etkiyi 
yakalamaya çalıştı. Diğer yandan ünlü bir çikolata firması 
da aynı pazarlama tekniği ile farklı çalışmalar yaptı. 

Denemeler Yapabilirsiniz: Dijital pazarlamada diğer 
önemli konu da farklı stratejiler deneyip, denemeler 

yapabilme imkanının olmasıdır. Aynı reklamın 2 farklı 
görselini hazırlayıp hangisiyle daha çok etkileşim 
aldıysanız gelecek için onu tercih edebilirsiniz. 

Basılı medyada kullanılmak için hazırlanan bir reklamda 
bunu yapmanız mümkün değildir. Reklamınız basılır, 
yayınlanır ve bunun geri dönüşü yoktur. 

Ekonomiktir: Dijital pazarlama geleneksel pazarlama 
türlerine göre ekonomik çözüm yolları sunar. Her bütçeye 
uygun seçenekleri her zaman vardır. Örneğin küçük 
bütçeler ile Instagram, Facebook gibi sosyal medya 
sitelerinde reklam verebilirsiniz. 

Dijital pazarlamada bütçeyi siz belirlersiniz demek yerinde 
bir tabir olacaktır. Üstelik iyi bir dijital pazarlamacı elindeki 
imkanlar ile ücretsiz olarak yapabileceği bir çok aksiyon 
sayesinde sosyal medyadan başlatacağı bir kıvılcımla 
çok kısa sürede ulusal bir kanalın ana haber bülteninde 
kendine yer bile bulabilir. 

Yukarıdaki maddeler dijital pazarlamayı geleneksel 
pazarlamadan ayıran en önemli etkenlerin başında gelir. 
En başta söylediğim gibi yollar farklı olsa da amaç, hedef 
her zaman aynıdır. 

Dijital Pazarlamada Hangi Yollar Kullanılır? 

Aşağıdaki liste en yaygın dijital pazarlama kanalları 
ve yollarıdır. Gelecek sayılarda bu başlıklar üzerinde 
duracağım ama şimdilik sadece başlıkları vereyim. 

• Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) 

• İçerik Pazarlama Teknikleri 

• Sosyal Medya Pazarlama Teknikleri 

• E-Mail Pazarlama 

• Tıklama Başına Ödeme (PPC) Reklamları 

• Satış Ortaklığı Yapma 

• Yerel Reklamcılık 

• Pazarlama Otomasyonları Kullanma 

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle… 
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budma 2020 
POZNAN 

Poznan’da 22 Türk Firması Ve 
Sektörüm  Dergisi Avrupalı 
Profesyonellerle Buluştu 

Polonya ve Orta Avrupa ülkeleri yapı sektörlerinden 

yüzlerce katılımcının yer aldığı ve son teknoloji 

ürünlerini 4 gün boyunca sergiledikleri BUDMA Fuarı 

bu sene daha geniş Türk milli katılım organizasyonuyla 

gerçekleşti. 

04 – 07 Şubat 2020 tarihleri arasında 

Polonya’nın Poznan şehrinde 

düzenlenen 29. BUDMA Uluslararası 

Yapı, Yapı Malzemeleri ve Mimarlık 

Fuarı’na 22 Türk firması ve fuarın medya 

partnerlerinden Sektörüm Dergisi 

milli katılım kapsamında katılmış 

olup, ürünlerini Orta Avrupalı yapı 

profesyonellerine sergilediler. Şehrin 

en önemli fuar alanı olan Poznan 

International Fair Ground’da düzenlenen 

fuara dünyanın dört bir yanından toplam 

641 firma katıldı. 
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ÜRÜN KATALOĞU FİYAT LİSTESİ 
VİDEO

DİJİTAL SAYFA

 

https://www.youtube.com/watch?v=_TV2TTCL6LM
https://www.sektorumdergisi.com/tekniksat-uydu-guvenlik-sistemleri-vip-firma-sayfasi/
https://www.sektorumdergisi.com/Fiyat-Listeleri/teknoline-fiyat-listesi-2019-ocak.pdf
https://www.sektorumdergisi.com/Urun-Kataloglari/Teknoline-Urun-Katalogu-2019.pdf
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Polonya’nın ilgili sektörlerdeki en önemli 

fuarları olan 29. BUDMA Uluslararası Yapı, 

Yapı Malzemeleri ve Mimarlık Fuarı’na 

Türkiye, Polonya, Çin, Almanya, İtalya başta 

olmak üzere toplam 21 ülkeden katılan 

firmalar 4 gün boyunca Orta Avrupalı yapı 

profesyonelleriyle buluşarak iş ağlarını 

genişletme fırsatı buldular.   
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TEPTA Aydınlatma tarafından temsilciliği 
yürütülen LASVIT,  Çek kasabası Nový Bor'daki 
Palackého Meydanı'nda, cam tasarımı ve üretimi 
konusundaki ustalığını yansıtan yeni merkez 
binasına taşındı. 

Çek Cam Üretiminin ve Aydınlatmanın 
Öncü Markası Lasvit, Yeni Merkezine Taşındı 

2012’den bu yana TEPTA Aydınlatma tarafından temsil 

edilen Lasvit, Çek Cumhuriyeti Nový Bor kasabasında 

yer alan yeni merkezini açtı. Kasabanın Palackého 

meydanında yer alan yapı, cam karolarla kaplı cephesiyle 

dikkatleri çekiyor. 

Prag merkezli mimari stüdyo OV-A tasarımı olan yeni 

bina, iki tarihi yapının yenilenmesiyle ortaya çıktı. Bölgede 

yüzyıllardır kullanılan ve gelenekselleşmiş arduvaz çatı 

sistemlerinden esinlenerek yaratılan cam karolar, tarihi 

binaların cephesini oluşturdu. 

18. yüzyıldan bu yana Çek Cumhuriyeti cam üreticilerinin 

merkez kabul ettiği kasabada konumlanan yeni merkez 

binası ile Lasvit, bölgenin cam üfleme geleneklerini 

yeniden canlandırıyor. 

Lasvit, yeni merkez binası “Cam Ev” için uzun süreli bir 

tasarım yarışması başlatmış,öncelik olarak; kasabanın 

dokusunun bir parçası olan, güçlü bir kimliğe sahip, çok 

amaçlı bir kompleks yaratmayı belirtmişti. 
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Değerlendirme sonrasında mimar Štěpán Valouch ve Jiří 
Opočenský tasarımının hayata geçirilmesine onay verildi. 

Barok döneme ait bir ev ile günümüz yüzyılına ait evler 

arasındaki ilişkiyi çok ilginç bulduğunu söyleyen mimar 

Valouch, yapı hakkında, “Bölgede yer alan yapılar hem 

içeride hem de dışarıda benzersiz bir şekle sahip. 

Barok evler içe dönük, kendi içine kapalı. Lasvit 

için tasarladığımız cam ev ise transparan, ışıl ışıl bir 

aydınlatma gibi hayal edildi” diyor. Lasvit ise bu yeni 

merkez hakkında, “Cam Ev bölgedeki cam üretiminde 

gençleşmenin simgesi olabilir” diyor. Tasarımcı, cam 

ustalarını, sanatçıları ve mühendisleri bir araya getiren 

Lasvit, “Güzelliğe olan tutkuyla” aydınlatma tasarımlarına 

hayat veriyor. 

“Aklımız, ellerimiz kadar önemlidir, ama hepimiz 

kalplerimizle birleşiyoruz” mottosu ile hareket eden 

marka, yarattıkları eşsiz projeler kapsamında tasarladıkları 

özel aydınlatma yerleştirmeleri ve heykelleri konusunda 

dünya çapında bir öncü olarak kabul ediliyor. 

TEPTA Aydınlatma tarafından temsil edilen Lasvit, 

üflemeli Bohemya camının küresel elçileri olarak Çek 

Cumhuriyeti’nden dünyaya yayılıyor. Otel zincirleri, 

özel konutlar, kamusal ve kültürel mekanlar, lüks 

yatlar, restoranlar ve butikler için aydınlatma heykelleri 

tasarlayan marka, aynı zamanda Zaha Hadid, Kengo 

Kuma, Yabu Pushelberg, Arik Levy, Micheal Young Nendo 

gibi öncü tasarımcılarla hazırladığı armatür koleksiyonları 

da sunuyor. 
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Dicle Elektrik, Panasonic’in Dayanıklı 
Tabletlerini Kullanmaya Başladı 

Parçası olduğu tüm süreçleri basitleştiren ve kolaylaştıran 

Panasonic’in dayanıklı tabletleri, artık 6 ilde 1,8 milyon 

aboneye hizmet veren Dicle Elektrik’in saha ekipleri 

tarafından kullanılıyor. 

Dijital süreç yönetimini sağlamak ve sahada yapılan 

işlemleri merkezi, güvenli, hizmet verdiği bölge 

koşullarına uyumlu mobil bir yapı üzerinden yürütmek 

isteyen Dicle Elektrik, Panasonic’in dayanıklı Toughbook 

M1 tabletlerini kullanmaya başladı. 1,8 milyondan fazla 

aboneye Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve 

Şırnak’ta 60.000 km²’den daha büyük bir alan içerisinde 

hizmet veren Dicle Elektrik, artık saha verilerini anlık 

olarak sistemlerine kayıt edebilmenin ve evrakları sahada 

elde edilen verilerle düzenleyebilmenin yanında bunları 

dijital arşivlerde daha güvenli bir şekilde saklayabiliyor. 
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Fiziksel Olarak Dayanıklı Tabletler, Kolay Bir Kullanım ve 

Çok Önemli Özellikler Sunuyor 

180 cm’ye kadar yüksekliklerden düşmeye dayanıklı 

Toughbook M1, eksi 29 ile artı 60 derece arasındaki ortam 

sıcaklığında çalışabilmesinin yanı sıra, IP65 seviyesinde 

toz ve suya karşı korumaya sahip. 

Güneş ışığında bile kolayca okunabilen ve eldivenle 

kullanılabilen ekranı, çok yönlü kullanım ve kritik öneme 

sahip bağlantı seçenekleri ile en zorlu koşullarda bile 

üstün performansından ödün vermiyor. 

Yüksek kapasiteli, uzun ömürlü ve cihaz çalışırken 

değiştirilebilen pilleri sayesinde geniş bir bölgeye 

hizmet veren ve yoğun iş temposuna sahip saha ekipleri, 

çalışmalarına gün boyu kesintiye uğramadan ve rahatlıkla 

devam edebiliyor. 

Dicle Elektrik Artık Daha Dijital 

Dicle Elektrik, Panasonic Toughbook M1 ile saha verilerini 

anlık olarak sistemlerine kayıt edebiliyor, evrakları sahada 

elde edilen verilerle düzenliyor ve dijital arşivlerde daha 

güvenli bir şekilde saklıyor. 

Saha ekipleri kendilerine çevrimiçi atanan görevleri 

yerine getirirken, merkez destek ekipleri ile anlık iletişim 

kurup destek alabiliyor. Malzeme ve varlık yönetimini 

mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyor. 

Tabletlerde yer alan GPS özelliği ise ekiplerin 

konumlarının anlık olarak izlenebilmesini sağlıyor. Şebeke 

altyapısını gösteren harita, saha ekiplerine yapılacak işler 

hakkında daha fazla bilgi sunuyor. 

Dijital dönüşüm için önemli bir adım olan bu proje 

sayesinde Dicle Elektrik, tüm süreçlerde dayanıklı 

mobilitenin ve Panasonic’in yüksek teknolojisinin 

avantajlarından faydalanıyor. 

Yapılan önemli projeyle ilgili konuşan Teknoloji ve İnsan 

Kaynakları Başkanı Kürşad Karaman, “Dicle Elektrik 

Dağıtım A.Ş. olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 

yaklaşık 2 milyon aboneye, 6 ilde elektrik dağıtım 

faaliyetlerini yürütüyoruz. 

Enerjinin kaliteli ve kesintisiz sağlanması hedefi ile sahada 

yapılan tüm işlemlerin tamamen dijital ve mobil olması 

için Panasonic ile büyük bir projeye imza attık. Ekibimizle 

4 aşamada projemizi tamamladık ve yaklaşık 1.500 

Toughbook M1’i ve saha yönetimi için geliştirilen mobil 

uygulamayı kullanmaya başladık. 

 Saha operasyonlarımızın dijital dönüşümünün 

tamamlanmasıyla tüm iş emirleri merkezi bir yapı 

üzerinden yönetiliyor. Üretilen yoğun veri analiz edilerek 

yüksek seviyede verimlilik ve kontrol için kullanılıyor” 

dedi. 
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Robotlar ve Makineler Birbiriyle Konuşuyor, 
Fabrikalar 7/24 Çalışıyor 

Makina sektörünün önde gelen firmalarından Tezmaksan, 

Endüstri 4.0 odağında sanayicilere sunduğu yerli ve milli 

ürünleri Cubebox ve Kapasitematik’in yanı sıra farklı 

sektörlerde çeşitli robotlu otomasyon projeleri hayata 

geçiriyor.  

Geliştirdiği I/O link bağlantı modeliyle 11 robotun ve 

yaklaşık 34 makinanın bir noktadan birbirleriyle sanal 

olarak haberleşmesine olanak tanıyan Tezmaksan, akıllı 

fabrika uygulamasını son olarak Sivas’a taşıdı. 

İş yapış şekillerinin değiştiği günümüzde akıllı fabrikalar 

sektörlerin bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor. 

Endüstri 4.0 odağında üretim parkurlarını yenileyen 

markalar ise bir adım öne geçiyor. Bu farkındalıkla 

Tezmaksan; geliştirdiği I/O link bağlantı modeliyle 

11 robotun ve yaklaşık 34 makinanın bir noktadan 

birbirleriyle sanal olarak haberleşmesine olanak tanıyarak 

markaların robotlu otomasyon sürecini hızlandırıyor. 

I/O Link Bağlantı İle Artık Aynı Dili Konuşuyorlar 

Türkiye’deki şirketlerin iş süreçlerini modernize etme 

noktasında ciddi bir çaba içinde bulunduğunu ve bunun 

gelecek için son derece umut verici olduğunu aktaran 

Tezmaksan Genel Müdür Hakan Aydoğdu, son olarak 

Sivas’ta bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini aktardı. 

Robotlu otomasyon konusunda her türlü talebi, markanın 

ihtiyacına uygun şekilde Ar-Ge departmanı ile birlikte 

projelendirdiklerini aktaran Aydoğdu, “Sivas’ta kam 

mili üreten ve dünyada 80 ülkeye ihracat yapan ESTAŞ 

fabrikasını akıllı fabrika haline getirdik. 
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Tezmaksan Genel Müdür Hakan AYDOĞDUAA

Burada makine ve robot kurulumlarının yanı sıra 

geliştirdiğimiz proje ile 11 robot ve yaklaşık 34 makinanın 

bir noktadan birbirleriyle sanal olarak haberleşmesini 

sağladık. 

Bunu da geliştirdiğimiz I/O link bağlantısı ile 

gerçekleştirdik. Biz ihtiyaca özel robotlu otomasyon 

çözümlerini, hangi prosesi nasıl yaparsak çok daha hızlı 

ve verimli bir tablo oluşturabilirize bakarak hazırlıyor ve 

hayata geçiriyoruz” dedi. 

Daha Rekabetçi Bir Türkiye İçin Fabrikalar Akıllı Hale 

Getirilmeli 

Türkiye’nin uluslararası piyasada daha rekabetçi 

olabilmesi gerektiğini söyleyen Aydoğdu, bunun da ancak 

katma değeri yüksek ürünler mümkün olabileceğini 

kaydetti. 

Üretim tesislerinin dünyadaki trende uygun şekilde akıllı 

hale getirilmesinin bu noktada çok önemli olduğunu 

ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti: “Biz önce ülkemizi 

düşünüyoruz. 

Akıllı fabrika oluşturulma talebi ile başvuruda bulanan 

markaların bizim makine ve robotlarımızı kullanmalarına 

bakmaksızın, şirketin ihtiyacına uygun şekilde 

projelendirmeyi yapıyoruz. 

Çünkü daha rekabetçi bir Türkiye, daha güçlü ve refah 

seviyesi yüksek Türkiye anlamına geliyor. 40 yıldır şunu 

söylüyoruz, halkımızın mutluluğu, ülkemizin gücü bizim 

en büyük kazancımız.” 

Ar-Ge’ye Yatırımdan Kaçamayız 

Şirket olarak yerli yazılım ve otomasyon sistemleri 

geliştirdiklerini de hatırlatan Aydoğdu, uzaktan takip ve 

verimlilik raporlama yazılımı Kapasitematik ile robotlu 

otomasyon sistemi Cubebox ve yazılım Robocam için 1 

milyon dolarlık yatırım yaptıklarını, çünkü artık şirketlerin 

kaçamayacağı bir diğer konunun Ar-Ge olduğunu 

kaydetti. 

Aydoğdu, 2020’den itibaren bu ürünlerin ihracatına 

başlayacaklarını, ülke olarak katma değeri yüksek ürün ve 

sistemlerin ihracatına ağırlık verilmesinin elzem olduğunu 

belirtti. 
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EKSİ 60 İLA ARTI 75 DERECEEKSİ 60 İLA ARTI 75 DERECE 
SICAKLIKLAR ARASINDA KESİNTİSİZSICAKLIKLAR ARASINDA KESİNTİSİZ 
ÇALIŞAN GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİÇALIŞAN GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ 

Küresel iklimin etkilerinin giderek attığı dünyamızda 

her geçen yıl yeni sıcak ve soğuk hava rekorları kırılıyor. 

Türkiye’nin bariyer markası Arma Kontrol, bu etkileri göz 

önünde bulundurarak tamamı Türk mühendislerden 

oluşan ekibiyle eksi 60 ila artı 75 derece sıcaklıklar 

arasında kesintisiz çalışan ürünler geliştirmeye başladı. 

İlk etapta özel güvenlik sistemleri olan “Mantar Bariyer” 

ve “Road Blocker” ürünlerini olağanüstü hava şartlarında 

dahi çalışır hale getirdiklerini söyleyen Arma KontrolAA
CEO’su Koray Kartal, önümüzdeki dönemde tüm 

çözümlerinde yeni sistemi uygulayacaklarını belirtti 

Küresel iklim değişikliğinin etkileri son yıllarda hem 

dünya genelinde hem de Türkiye’de gözle görülür şekilde 

artış gösteriyor. 

2018 yılında Avrupa’da son 117 yılın en soğuk kışı yaşandı. 

Dünya genelinde Temmuz ayının sıcaklık rekoru 2019’da 

kırıldı. İstanbul ise son 69 yılın en sıcak mayıs ayını geçen 

yıl yaşadı. 

Bunun yanında, İsviçre’de yapılan bir araştırmaya göre 

hızla önlem alınmadığı takdirde 2050 yılında hava 

sıcaklıkları bakımından İstanbul Roma’ya, Bursa Adana’ya, 

Ankara ise Taşkent’e benzeyecek. 
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Arma Kontrol CEO’su Koray KARTAL 

Küresel İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlere 

Önlem Alıyoruz 

Türkiye’nin bariyer markası Arma Kontrol, küresel 

iklimin etkilerini göz önünde bulundurarak tamamı Türk 

mühendislerden oluşan ekibiyle eksi 60 ila artı 75 derece 

sıcaklıklar arasında kesintisiz çalışan ürünler geliştirmeye 

başladı. 

Başta Orta Doğu ve Afrika’da olmak üzere 52 ülkeye 

ihracat yaptıklarını söyleyen Arma Kontrol CEO’su Koray 

Kartal, “Arma Kontrol olarak, dünyadaki gelişmeleri 

yakından takip ediyor ve Ar-Ge çalışmalarımızı bu 

doğrultuda şekillendiriyoruz. 

Küresel iklim değişikliği de günümüzün en önemli 

problemlerinden biri. Son yıllarda gerek ülkemizde gerek 

dünya genelinde yaşanan aşırı sıcaklar, soğuklar ve 

diğer doğal afetler de bunun en net göstergesi. Üstelik 

araştırmalar, bu etkilerin her geçen yıl daha da artacağını 

gösteriyor. 

Biz de bu doğrultuda mühendis ekibimizle birlikte çeşitli 

çalışmalar gerçekleştirdik ve bunun sonucunda eksi 60 

ila artı 75 derece sıcaklıklar arasında kesintisiz çalışan 

ürünler geliştirmeyi başardık. İki ürünümüzle başladığımız 

bu yeniliği önümüzdeki dönemde tüm ürünlerimize 

yaymayı hedefliyoruz. 
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Böylece ülkemizde ve ihracat yaptığımız tüm ülkelerde 

en iyi çözümleri sunmaya devam edeceğiz” dedi. 

Savunma ve Özel Güvenlik Ürünlerimize Öncelik 

Verdik”Arma Kontrol’ün çok düşük ve yüksek 

sıcaklıklarda çalışan ilk iki ürünü, “Mantar Bariyer” ve 

“Road Blocker” oldu. Koray Kartal, ilk etapta bu ürünlerin 

seçilmesini ise “Mantar bariyer ve road blocker, özel 

olarak tasarlanmış güvenlik ürünlerimiz arasında yer 

alıyor. 

Devlet binaları, askeri tesisler, havalimanları, üretim 

tesisleri gibi alanlarda üst düzey güvenlik sağlıyorlar. 
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Mantar bariyer, saatte 80 kilometre hızla çarpan bir aracı 

dahi durdurabilecek niteliklere sahip. Road blocker da 

üstün özellikleriyle savunma sağlarken araçların güvenli 

bir şekilde ilgili bölgeye girmesine olanak tanıyor. Bu 

nedenle Ar-Ge çalışmalarımıza bu iki ürünümüzle 

başlamayı tercih ettik” sözleriyle açıkladı.  

Arma Kontrol, mantar bariyer ve road blocker’ın yanı 

sıra; kollu bariyerler, sel bariyerleri, yer tuzakları, otopark 

geçiş sistemleri, turnikeler, kayar kapı ve motorları, kişisel 

otopark direkleri ve trafik ekipmanları olmak üzere zengin 

bir ürün gamıyla her lokasyona ve ihtiyaca özel çözümler 

sunuyor. 

www.sektorumdergisi.com


       RÖPORTAJ VIP DİJİTAL SAYFA 

https://www.sektorumdergisi.com/legend-teknoloji-guvenlik-sistemleri/
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Teknoloji Girişimleri İçin 

Özel Alanlar 

Heyecan verici yeni 
fikirleri olan insanlar, 
yeni fikirler tarafından 
heyecanlanan 
insanlarla buluşuyor. 
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Dünyanın lider endüstriyel teknoloji fuarı Hannover 

Messe, geleceğin fabrikaları için yeni bir yol haritası 

belirlemeye hazırlanıyor. 20 - 24 Nisan 2020 tarihleri 

arasında Almanya’da düzenlenecek fuarda Türkiye’yi 

200’e yakın üretici temsil edecek. 

KOBİ’leri yeni işbirlikleri için profesyonellerle bir araya 

getirecek fuarda Türkiye’den 200’e yakın şirket, yeni 

yatırım kararlarını etkileyecek Endüstri 4.0 yeniliklerini 

keşfetme imkanı bulacak. 

Hannover Messe, her yıl geleceği şekillendirecek önemli 

teknolojik temaların odak noktası olarak bu yıl da  genç 

girişimcileri bir araya getiriyor. İmalat sektöründe 

startup’lara yönelik artan talebi dikkate alan fuar, 

Genç Teknoloji Girişimleri (Young Tech Enterprises) adlı 

startup programı ile girişimcilere ışık tutuyor. 250 Start 

up, 98 katılımcı ülkeden 211 bin ziyaretçinin katıldığı 

Fuar 20 – 24 Nisan 2020  tarihleri arasında Almanya’da 

düzenlenecek. 

2020 yılını "Endüstriyel Dönüşüm" sloganıyla karşılayan 

Hannover Messe, yeni konseptiyle KOBİ’lere geleceğin 

endüstriyel teknolojilerine daha hızlı geçiş için, yeni bir 

yol haritası sunmaya hazırlanıyor. 

Düzenlediği forum ve konferans programlarıyla da 

dikkatleri üzerine çeken Hannover Messe, teknolojik 

fabrikalarda çalışanların konumu, yeni iş yapış biçimi ve 

çalışma koşulları gibi toplumsal konuları da ele alıyor. 

Hannover Messe’nin ayrılmaz bir parçası olan Endüstri 

4.0 Forumu’nda ayrıca çalışabilirlik, güvenlik, güvenlik ve 

standartlarını kapsayan yenilikler yer alacak. 

Genç Şirketler, Ürünlerini ve Gelişimlerini 

Sunmaya Davet Ediliyor 

Startup alanındaki program, fuarın yanı sıra forum, 

sunumlar, ikili iş görüşmeleri ve atölye çalışmalarını 

içeriyor. 
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Genç Teknoloji Girişimleri Forumu; startup’ların yanı 

sıra startup ağları, iş geliştirme merkezleri ve ekonomi 

destekleme kuruluşlarından konuşmalar ve sunumları 

bünyesinde topluyor. 

Yapay Zeka, Endüstri 4.0 ve Enerji Dönüşümü’ne 

yoğunlaşan fuar kapsamında“Startup’lar ve KOBİ’ler 

arasında işbirliği”, “Startup’ların nihai amaçları”, 

“Startup’lar konusunda medyada farkındalık” 
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“3 boyutlu yazıcılara giriş” ve “Heyecan ile tecrübeyi 

nasıl birleştirirsiniz?” gibi konu başlıklarını ele alınacak. 

“Startup Pitches @ Young Tech Enterprises - Genç 

Teknoloji Girişimlerinde Startup Sunumları adlı yarışma 

ile genç şirketler, ürünlerini ve gelişimlerini kısa bir 

şekilde sunmaya davet ediliyor. Katılımcılar ödül için 

yarışırken medyada ve yatırımcılar arasında da farkındalık 

oluşturuyorlar.  
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2020 YAPAY ZEKA DESTEKLİ OTONOM 
VERİ MERKEZLERİNİN YILI OLACAK 
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Nutanix’in 2020 öngörülerine göre abonelik modeli 

endüstri normu haline gelirken, yapay zeka (AI) destekli 

otonom veri merkezleri yaygınlaşacak. 

Kurumsal bulut hizmetlerinde endüstrinin lider şirketi 

Nutanix’in (NASDAQ: NTNX) üst düzey yöneticileri, 

önümüzdeki yıl endüstrinin geleceğine yön verecek konu 

başlıklarına dair öngörülerini paylaştı. 

2020 yılında hibrit bulut yatırımları devam ederken, akıllı 

bulut stratejileri, blockchain ve yapay zeka destekli 

otonom veri merkezleri öne çıkan akımlar olarak 

kurumların gündeminde üst sıralarda yer alacak. 

Nutanix Kurucu Ortağı ve CEO’su Dheeraj Pandey, 

paylaştığı 2020 öngörüsünde yalnızca bulut sağlayıcılar 

için değil, bilgi teknolojileri endüstrisinin tamamında 

abonelik modelinin bir norm halini alacağını ifade etti. 

Pandey, “2020 yılında daha fazla sayıda kurum, 

müşterilerinin büyüyen ihtiyaçlarına uyum sağlayacak 

uygun ve özelleştirilebilir abonelik planları sunmak üzere 

uzun vadeli yatırımlara devam edecek. 

Abonelik modeli sadece hizmet sağlayıcılar tarafından 

özendirilmekle kalmayacak, müşteriler de bu iş 

modelinden büyük fayda sağlayacak” dedi. 

Pandey, blockchain özelinde şu öngörüleri paylaştı: 

“Blockchain dijital işlemlerin doğasını değiştirecek. 2020 

yılında daha çok kurumun operasyonel verimini artırmak 

ve hata oranını azaltmak için dijital işlemlerde blockchain 

kullandığını göreceğiz. 

İşlemlerin optimizasyonuyla blockchain kurumların 

daha verimli hizmet sunmasına ve müşterileri için değer 

yaratmasına yardımcı olacak.” 

2020’de hibrit bulut yatırımları, kurumlar için öne çıkacak 

başlıklardan bir diğeri. Nutanix CTO’su Rajiv Mirani, 
kurumların buluta özel veya geleneksel tüm iş yükleri için 

özel ve genel bulut ortamlarında daha fazla uyumluluğa 

ihtiyaç duyduklarının altını çizdi. 

“Müşteriler mevcut uygulamalarını yeniden düzenlemeye 

ve kurgulamaya ihtiyaç duymaksızın, iş yükünden ve 

konumdan bağımsız yazılımlar sunan hizmet sağlayıcıları 

arayışı içinde.” diyen Mirani, 2020’de bilgi teknolojileri 

liderlerini bekleyen en önemli problemlerden birinin veri 

taşınabilirliği olduğunu söyledi. 

>>> 
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Nutanix Türkiye Ülke Müdürü Tarık ERTUĞRULAA

Mirani, uyumluluğa dair kurallar ve CCPA ve GDPR gibi 

veri koruma kanunlarıyla birlikte, kurumlar için en önemi 

konulardan birinin bulutlar arasında hareket eden verinin 

uygun şekilde işlenmesini sağlamak olduğunu ifade etti. 

Rajiv Mirani ayrıca 2020 yılının yapay zeka (AI) destekli 

otonom veri merkezlerinin yükselişine şahitlik edeceğini 

söyledi. Böylece otomasyona olan talebin artmasıyla özel 

bulut, genel buluta yaklaşarak gelişimini sürdürecek. 

Nutanix Türkiye Ülke Müdürü Tarık Ertuğrul, dijital 

dönüşüm, bilgi teknolojileri altyapısında maliyetlerin 

düşürülmesi, verimliliğin artırılması ve esnekliğin 

sağlanmasının kurumlar açısından daha kritik ve öncelikli 

hale geldiğini söyledi. 

Ertuğrul, “Nutanix, yazılımla şekillendirilen mimari ve 

bulut konseptini bir araya getirerek kurumlara dijital 

dönüşüm yolculuklarında yardımcı oluyor. 

Geçenlerde yayınlanan IDC araştırması Nutanix’in bilgi 

teknolojileri altyapı maliyetini yüzde 39 azalttığını, 

operasyonel giderlerde yüzde 60 tasarruf sağlayarak 

verimliliği artırdığını ve sunduğu esnek altyapı sayesinde 

çeviklik sağladığını gösteriyor” dedi. 
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Schneider Electric, Eskişehir 
Dijital Dönüşüm Zirvesi’ne 
Geleceğin Çözümlerini Taşıdı 

Schneider Electric, küresel çapta dijital dönüşüme 

öncülük eden çözümlerini ve imza attığı başarı örneklerini 

Eskişehir Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde paylaştı. 

Dijital Ürün, Süreç, Fabrika - Endüstri 4.0 panelinde 

konuşmacı olarak yer alan Schneider Electric Türkiye, 
Orta Asya ve Pakistan Endüstri İş Birimi Genel MüdürAA
Yardımcısı Esin Gül, sektör temsilcilerine dijital dönüşüm 

yolculuklarına ışık tutacak bilgiler sundu. 

Schneider Electric’in EcoStruxure mimarisi ve yeni nesil 

teknolojilerle üretim tesislerinde yarattığı dönüşüm 

büyük ilgi topladı. 

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde 

dünya çapında uzman olan Schneider Electric, 

Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna katkı sunmak üzere 

deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor. 

Bu kapsamda Schneider Electric Türkiye, Orta Asya 

ve Pakistan Endüstri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı 

Esin Gül, Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde ve 

Digit4Anatolia’nın katkılarıyla düzenlenen Eskişehir 

Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde konuşmacı olarak yer aldı ve 

sektör uzmanlarıyla yeni dijital çağda başarıyı getirecek 

çözümler hakkında bilgi verdi. 

Dijital Ürün, Süreç, Fabrika - Endüstri 4.0 panelinde 

konuşan Gül; Dijital dönüşüm çağı büyük bir hızla 

hayatımızın her alanını yeniden tasarlamamızı gerektiriyor. 

Bağlanabilirlik, öngörülebilirlik ve sadelik yeni dijital 

ekonominin kritik yapı taşları olarak karşımıza çıkıyor. 

Schneider Electric olarak biz bu süreci devrim niteliği 

taşıyan iş modellerine ve gelişim gösterilebilecek yeni 

çalışma alanlarına dönüştürebileceğimize inanıyoruz. 

Bu alana öncülük eden bir kurum olarak bu alandaki 

tüm ürün ve çözümlerimizi EcoStruxure mimarimiz ile bir 

Endüstri 4.0 uygulamasının tüm katmanlarını içerecek 

şekilde geliştiriyoruz. 

EcoStruxure; enerji, otomasyon ve yazılımı bir araya 

getirerek üretimin güvenli, verimli, güvenilir, bağlı ve 

sürdürülebilir olmasını garanti altına alan bir mimari. 

Bağlantılı ürünlerden, uç kontrol ve uygulamalara, 

analitik&servislere kadar her seviyede inovasyon sunmak 

için IIoT, mobilite, algılama, bulut, analitikler ve siber 

güvenlik alanlarında çözüm ve hizmetler sunuyor. 

Böylece uçtan uca bir sistem bütünlüğü sağlayan 

EcoStruxure platformu, operasyonların akıllı, verimli, 

güvenilir ve kârlı olmasını sağlıyor. Kurumlara eşsiz 

bir rekabet avantajı ve yüksek performans getiren 

bu teknolojileri ülkemize sunmaktan ve bu sayede 

gelişiminde öncü bir rol üstlenmekten mutluluk 

duyuyoruz dedi. 

Buluşmada Schneider Electric’in ürün ve çözümleri 

ile birlikte fabrikalarında yarattığı dönüşüm büyük ilgi 

topladı. Şirket, 2020 yılına dek tesislerinin %100’ünü dijital 

olarak dönüştürmeyi hedefliyor. 

Bu doğrultuda Fransa’daki Le Vaudreuil fabrikası, mevcut 

fabrikaların üretim hızını aksatmadan yeni teknolojilerle 

başarıyla dönüştürülebileceğini gözler önüne seriyor. 

%100 otomatik montaj hatlarına sahip bu fabrika, yeni 

yazılım modülleri ve IIoT ile önemli avantajlar kazandırıyor. 

Fabrikada bakım üretkenliğini artırmak için artırılmış 

gerçeklik, öngörücü bakım yapmak için bağlı nesneler 

ve enerji tasarrufu için entegre bina yönetimi kullanılıyor. 

Artırılmış gerçeklik bakım aracı tek başına üretkenlikte %2 

ile %7 arasında kazanç sağlıyor. 
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ERZİNCAN HAVALİMANI’NA 
GÜNEŞ ENERJİSİ VERECEK PROJE AÇILDI 

Panasonic ürünlerinin kullanıldığı ve Türkiye’de 

havalimanı öz tüketiminin yarısına yakınını karşılayan 

ilk projelerden biri olan, Erzincan Havalimanı Güneş 

Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi (GES) enerji üretimine 

başladı. 

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önem 

her geçen gün artıyor. Güneş enerjisi açısından dünyanın 

en avantajlı bölgelerinden birinde yer alan ülkemizde 

birbiri ardına gerçekleşen projelerle, Türkiye bu sınırsız 

enerji kaynağından daha fazla yararlanıyor. 

Bu projelerden biri de geçtiğimiz günlerde açılarak 

devreye girdi. Teknoloji devi Panasonic - Girişim Elektrik 

imzası taşıyan, Panasonic ürünlerinin kullanıldığı ve 

Türkiye’de havalimanı öz tüketiminin yarısına yakınını 

karşılayan ilk projelerden biri olan Erzincan Havalimanı 

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi (GES) enerji 

üretimine başladı. 

Proje, Erzincan Havalimanı’nın Yarıya Yakın Enerji 

İhtiyacını Karşılayacak 

Güneş enerjisi alanında dünyada olduğu gibi ülkemizde 

de birçok önemli projeye imza atan teknoloji devi 

Panasonic, Türkiye’de önemli bir projeyi daha hayata 

taşıdı. 
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En verimli güneş paneli olarak bilinen HIT güneş enerjisi 

teknolojisinin mucidi olan kuruluşun, Girişim Elektrik iş 

birliğinde gerçekleştirdiği Erzincan Havalimanı Güneş 

Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi (GES) açıldı. Yatırımı 

anahtar teslim olarak yapan Girişim Elektrik tarafından 

verilen bilgilere göre; tesis yılda 2.09 MWh elektrik 

üretimi ile Erzincan Havalimanı’nda tüketilen elektrik 

enerjisinin yarıya yakınını karşılayacak ve ihtiyaç fazlasını 

şebekeye geri kazandıracak. 

Proje için 3.779 adet 325 W panel yerleştirilerek 6.310 m2 

panel alanında 2.09 MWp güce ulaşıldı. Panasonic HIT 

ürününün kullanıldığı proje 7 ayda tamamlandı. 

Girişim Elektrik, proje için inverter ve optimizer 

teknolojisinin desteklediği panel bazlı izleme sistemi de 

tesis edip, SCADA sistemiyle enerji üretilebilirliği yüksek 

seviyelerde tutarak projenin son haline gelmesini sağladı. 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelmek Gerekiyor 

Bugün dünyamızın en önemli sorunlarından biri enerjiye 

duyulan ihtiyaç. Şu anda bu ihtiyacı karşılamak için 

büyük bir oranda fosil kaynaklar kullanılıyor. Yoğun olarak 

kullanılan fosil kaynaklı yakıtların çevreye olan zararları 

da artık herkesçe biliniyor. 

Temiz enerji üretmek adına yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelmek gerekiyor. Türkiye, güneş 

potansiyeli açısından günde ortalama 7,2 saat, yılda ise 

2 bin 650 saat güneşlenme süresine sahip durumda. Bu 

değerin verimlilik açısından çok iyi olduğu ifade ediliyor. 

Panasonic, bugün en verimli güneş panellerinden biri 

olarak bilinen HIT güneş enerjisi teknolojisini kullanarak 

Türkiye’de birçok önemli proje gerçekleştirmiş bulunuyor. 

Erzincan Havalimanı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim 

Tesisi de bunlardan biri. Projede kullanılan ürünün, 

panel verimi %19,4 ve dünya rekoru sıcaklık katsayısı da 

-0,258%/C değerine sahip. 

Panasonic, gerçekleştirdiği projelere 15 yıl ürün garantisi 

ve 25 yıl da performans garantisi veriyor. Ürünler, 25. yılın 

sonunda %86,2 performans değeri ile çalışmaya devam 

ediyor. 
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SARI SAYFALAR 
CENKSAN ELEKTRİK 

Perpa da bulunan elektrik malzemeleri toptan ve 
perakende satışı yapan mağazamızda çalışacak 

tecrübeli bay-bayan satış sorumlusu aranmaktadır. 
Erkek adaylar için Askerlik görevini tamamlamış 

olmaları gerekmektedir. 

Cenksan ELEKTRİK / 0212 292 60 30 

SEFEROĞLU ELEKTRİK 
Elektrik taahhüt işleri yapan frmamızda, Ekip 

çalışmasına uygun Esnek çalışma saatlerine uyum 
sağlayabilecek Tercihen B sınıfı sürücü ehliyeti bulunan 

ve aktif olarak kullanabile, Disiplin sahibi 

çalışma arkadaşı aramaktayız. 

Seyf YAZICI / 0212 671 15 08 

METSİS ELEKTRİK 
Avize üretimi yapan frmamıza elektrostatik toz boya 

ustası aramaktayız. 

Olcay SARI / 0212 210 16 05 

ELCAB KABLO 
Arnavutkoy'deki fabrikamızda Silikon kablo üretim 
hattında çalışacak tecrübeli extruder (kablo çekim) 

operatörü aranıyor. Askerliğini yapmış adaylar 
şahsen ya da mail yolu ile başvuru yapabilirler. 

Rasim GÖKTEPE / 0212 685 20 94 

ADELSAN MÜHENDİSLİK 
Türkiye genelinde devam eden şantiyelerimizde 
çalışmak üzere tecrübeli elektrik ustası -kalfası 

aranmaktadır. 

Elif KİRAZ / 0216 526 40 43 

2M OTOMASYON 
Endüstriyel tesislerde tecrübesi olan üretim 

ve montaj projelerinde görev almış, elektrik, 
elektronik, otomasyon, mekatronik bölümlerinden 
mezun tekniker veya teknisyenler askerlik görevini 

tamamlamış olan, B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif 
araç kullanabilen (tercihen) saha da aktif rol alacak, 

kablo çekimi ve kablo tavası montajı yapabile, 
İstanbul Anadolu yakasında İkamet eden eleman 

alınacaktır. 

Miraç DİŞLİOĞLU / 0216 378 75 77 

GEPA GÜV. PANO 
Firmamızın Gaziantep projesi kapsamında şantiyede , 

saha ve teknik ofste görevlendirilmek üzere minimum 
5 yıl tecrübeli Elektrik Teknikerleri aranmaktadır. 

Başvurular Online olarak değerlendirilecektir. 

Abidin ÖZÇALIKUŞUGİL/ 0212 320 61 90 

HAVAK ENDÜSTRİ 
Hava perdesi üretimi yapan şirketimizde, cihazların 

elektrik bağlantısı işlerinde çalışmak üzere Elektrik veya 
Makine mezunu 1 çalışma arkadaşı alınacaktır. Servis 

güzergahlarımız: Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Güneşli, 
Arnavutköy 

Çağdaş KARAKAŞ / 0212 612 27 74 

BİLGİN MET 
Elektrik, elektronik kart tasarım- üretim, LED 

aydınlatma tasarım- üretim, kamera ve güvenlik 
sistemleri uygulama işleri yapan frmamıza elektrik ve 

elektronik mühendisleri aranmaktadır. 

Metin BİLGİN / 0212 438 38 99 

Metin BİLGİN / 0212 438 38 99 
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SARI SAYFALAR 
ERGOM ELEKTRİK 

Tercihen Meslek Lisesi Elektrik Bölümü Mezunu 
dinamik, çalışkan iyi iş ilişkileri kurabilen, düzenli ve 

planlı çalışmaya uyumlu, askerlik en az 2 yıl tecilli 
veya yapmış, 18-30 yaş aralığında satış ve pazarlama 

alanında çalışabilecek, aydınlatma avize montaj 
yapabilecek elemana ihtiyaç vardır. Asgari ücret + 

SSK+ yemek 

Hasan ERDEMİR / 0232 433 44 64 

KABLOSAN KABLO 
İngilizce ve Arapça diline hakim, seyahat engeli 

olmayan , ihracat departmanımız için, dış ticarette satış 
temsilcisi arkadaş arıyoruz 

Pınar GEZGİN / 0262 502 10 86 

İKON AYDINLATMA 
LED sektöründe tecrübeli, çözüm odaklı, ekip 

çalışmasına uyum sağlayabilen, erkek adaylar için 
askerlik görevini tamamlamış, elektrik -elektronik 

alanında tecrübeli çalışma arkadaşları arıyoruz 

Orhan BEY  / 0532 503 06 26 

EMEK ELEKTRİK 
Firmamızda çalıştırılmak üzere elektrik ustası 
aramaktayız. Konut villa fabrika arıza bakım 

onarım hizmetleri vermekteyiz. bize bu konuda 
yardımcı olabilecek ustaların aramasını bekliyoruz. 

Bilgi beceri ve kabiliyete dayalı maaş bedeli 
belirlenecektir. 

Ethem YAVUZ / 0352 336 07 05 

TWİN TEKNOLOJİ 
Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan 

frmamıza Beylikdüzü- Esenyurt- Büyükçekmece 
bölgesinde ikamet eden elektrik işleri 

çalışanı aranmaktadır. Şantiyelerimizde usta 
pozisyonlarında arayışımız bulunmaktadır. 

. 

Nihat GÜVEN / 0212 444 15 33 

DİNAMİK ELEKTRİK 
Otomatik kapı ve otomasyon sistemleri alanında 

faaliyet gösteren frmamıza, otomatik kapı ve 
otomasyon sistemlerinde daha önce çalışmış ve ya 
bilgi sahibi elektrik işlerinden anlayan bay montaj 

elemanı ihtiyacımız vardır. 

Not: maaş görüşmede belirlenecektir 

Serdar TURAN / 0282 653 55 99 

ERG ELEKTRONİK 
Üretimini yapmakta olduğumuz elektronik ürünler 
için, ürün montajında çalışacak, müşteriye ürünü 

götürecek ve montajını yapacak eli havya tutan, aktif 
araç kullanabilen uzun vadeli çalışabilecek, askerliğini 
yapmış 30 yaşını aşmamış sorumluluk sahibi ve güler 
yüzlü çalışma arkadaşı aranmaktadır. Gerçekten işe 

ihtiyacı olan ve kısa zamanda işbaşı yapabilecek 
arkadaşların başvurması rica olunur. 

Ümit ERGİN / 0216 314 48 00 

İDEALTEK ELEKTRİK 
Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan frmamıza 

Beylikdüzü- Esenyurt- Büyükçekmece bölgesinde 
ikamet eden elektrik işleri çalışanı aranmaktadır. 
Şantiyelerimizde usta pozisyonlarında arayışımız 

bulunmaktadır 

Meltem MİLLİGÜNEY / 0212 855 45 05 

ULUDAĞ ELEKTRONİK 
Araba kullanmasını bilen, ehliyeti olan, TV montajı 
yapabilen, aktif bir şekilde çalışacak iş arkadaşları 

arıyoruz. Çalışma saatlerimiz: 09.00-20.00 arasındadır. 
cumartesi günleri dahildir. 

ücret yapılan iş temposuna ve bilgi farklılığına göre 
değişikli yapılarak konuşulacaktır.

 Cemil ULUDAĞ / 0212 240 76 78 

Bu sayfalarda ücretsiz iş ilanlarınızın yayınlanması için ; 
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İHALELER Sektörüm Magazine 

İHALE ŞEHRİ İŞİN ŞEHRİ KURUM ADI İŞİN MAHİYETİ TARİH 

İzmir İzmir İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları İzmir Katip 
Çelebi Üniversitesi 31.03.2020 14:00 

Kayseri Kayseri Kayseri Su Kanal İdaresi Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı Elektrik Enerjisi 25.03.2020 10:00 

Muş Muş 
İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları 

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 24.03.2020 10:30 

Konya Konya Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 23.03.2020 10:30 

İstanbul İstanbul 
Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları İstanbul Teknik Üniversitesi 

İTÜ Birimlerinde Bulunan Elektrik Ve Mekanik Sistem Ekipmanlarının 
Bakım Ve Onarım (2020) 

23.03.2020 10:30 

Elazığ Elazığ Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 
Karşıyaka Su Arıtma Tesisi İle Doğukent Su Deposu Arasına Çekilecek İsale 
Hattı İçin Elektrik Malzemesi Alımı 

20.03.2020 14:00 

Ağrı Ağrı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

6,000,000 Kwh Orta Gerilim Ve 500,000 Kwh Alçak Gerilim Toplam 
6,500,000 Kwh Elektrik Enerjisi Alım 

20.03.2020 14:00 

Balıkesir  Balıkesir 
İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Balıkesir Üniversitesi 

12 Aylık Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 20.03.2020 10:00 

Adana Adana İllerbankası Anonim Şirketi Adana Bölge Müdürlüğü 
24 Adet Temizlik Personeli, Bakım Onarım İçin 1adet Sıhhi Tesisatçı, 1 Adet 
Elektrik Tesisatçısı Olmak Üzere Toplam 26 Personel İle Genel Temizlik, 
Bahçe İşleri Ve Bakım Onarım Hizmet Alımı İşi 

19.03.2020 10:00 

Bursa Bursa 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Serbest Piyasadan Elektrik Alım İşi 19.03.2020 09:30 

Rize Rize İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları 

12 Ay Süreli Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 18.03.2020 11:00 

Balıkesir Balıkesir Edremit Belediyesi İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 17.03.2020 11:00 

İzmir İzmir 
Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim 
Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları Müdürlüğümüze Bağlı Temel Eğitim Okullarına Elektrik Enerjisi 16.03.2020 10:00 

Kütahya Kütahya 
İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İçin Elektrik 13.03.2020 10:30 

Mersin Mersin İl Müdürlüğümüz Ve Bağlı Tesislerinde Kullanılmak 
Üzere Elektrik Enerjisi Alımı 

Mersin Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençlik Ve 
Spor İl Müdürlüğü 13.03.2020 10:00 

Antalya Antalya Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
Alanya Belediyesi Altyapı Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Elektrik 
Malzemesi Alımı 13.03.2020 10:00 

Edirne Edirne 54 Mknz.p.tug Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları 
1975-Kol-Bet-613/1971-Bky-Bar-152 Binalarının Çatı Değişimi, İç/ 
Dış Cephe Onarımı/Boyanması, Islak Zeminlerin, Elektrik Tesisatı, Bina 
İçerisindeki Isıtma Ve Havalandırma Sisteminin Yapılması 

13.03.2020 10:00 

Ankara Ankara Etimesgut Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Elektrik Malzemesi Alımı 13.03.2020 10:00 

İzmir İzmir 
İdari Ve Mali İşler Müdürlüğü Yatırım İzleme Ve 
Koordinasyon Başkanlıkları İzmir Yatırım İzleme Ve 
Koordinasyon Başkanlığı 

Elektrik Enerjisi 13.03.2020 09:00 

Balıkesir Balıkesir 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi 
Başkanlığı Elektrik Malzemesi Alımı 12.03.2020 11:00 
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Kayseri Kayseri Melikgazi Belediyesi 
Elektrik Malzemesi, Kablolar, Melikgazi Güneşi Armatür Ve Parçaları, 
LED Projektör Alım İşi 12.03.2020 10:30 

Van Van Van Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire 
Başkanlığı 

İnşaat, Ahşap, Elektrik Ve Mekanik Tesisat Malzemeleri Mal Alımı İşi 12.03.2020 10:30 

Hatay Hatay 
İsk.dz.bk.onr.ve İst Milli Savunma Bakanlığı Msb 
Bağlıları 

Serbest Piyadan Elektrik Alımı 12.03.2020 10:00 

Ankara Ankara 
Erişkin Hastanesi Yükseköğretim Kurumları Hacettepe 
Üniversitesi 

Elektrik Enerjisi Alımı 11.03.2020 14:00 

İstanbul İstanbul Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Büyükçekmece İlçesi Genelinde Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemesi 11.03.2020 11:00 

Kars Kars Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı 
Bakan Yardımcılıkları 

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okul Ve Tüm Eğitim Kurum 
Binalarına Ait Serbest Tedarikçi Piyasadan Tam Tedarik Anlaşması İle 
Elektrik Enerjisi Satın Alımı 

11.03.2020 10:00 

Tunceli Tunceli 4 Komd.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları 
2001-Vry-Prf-048 Albüm Numaralı Binanın İç/Dış Cephe Oda Zeminleri 
Islak Zeminleri Elektrik Tesisatı Ve Kısmi Çatı Onarımları 

11.03.2020 10:00 

Afyonkarahisar Afyonkarahisar 
Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Yükseköğretim 
Kurumları Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Hastanemiz Binalarının İhtiyacı İçin 2020 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik 
Alımı 

10.03.2020 14:00 

Aydın Aydın 
Aydın Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

Elektrik Kablosu Alımı 10.03.2020 11:00 

İzmir İzmir Kemalpaşa Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 2020 Yılı Elektrik Malzemesi,Sulama 
Tesisat Malzemesi ,Boya Ve Hırdavat Malzemesi Alım İşi 10.03.2020 11:00 

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

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 10.03.2020 10:00 

Balıkesir Balıkesir Balıkesir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İşi 10.03.2020 10:00 

Ağrı Ağrı Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 79 Kalem Elektrik Malzemesi Alım İşi 10.03.2020 10:00 

Adana Adana Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği Serbest Piyasada Elektrik Enerjisi Alımı 10.03.2020 09:00 

Balıkesir Balıkesir 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi 
Başkanlığı 

Aydınlatma Direği 23.03.2020 10:00 

Ankara Ankara 
Msb Ank İnş Eml.bölge Bşk. Milli Savunma Bakanlığı 
Msb Bağlıları 

Zh.brl.okl.ve Eğt.tüm.k.lığı Çağlayan Lojmanları Isı Hattı Ve Sıhhi Tesisat 
Borularının Yenilenmesi, Kazan Dairelerinin Doğalgaza Dönüştürülmesi 
İle Çevre Aydınlatma Tesisatı Onarımı 

20.03.2020 10:00 

Manisa Manisa 
Manisa Gençlik Ve Spor İl Müdülrüğü Gençlik Ve Spor 
Bakanlığı Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü 

Alaşehir İlçe Stadına Sentetik Çim Yapılması, Soyunma Odası Yapılması, 
480 Kişilik Portatif Tribün Yapılması Ve Saha Aydınlatma İşleri 20.03.2020 09:00 

Ankara Ankara Etimesgut Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü LED’li Dekoratif Aydınlatma Direği Ve Ledli Projektör Alımı 19.03.2020 10:00 

Ağrı Ağrı Ağrı Belediye Başkanlığı 
Ağrı Merkez Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda Aydınlatma Direkleri Ve 
Motifi Led Aydınlatma Alımı İşi 

19.03.2020 10:00 

Tunceli Tunceli 4 Komd.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları 
2009-Çva-Çel-212 Albüm Numaralı Çevre Aydınlatma Hattının Bakım 
Onarımı 18.03.2020 10:00 

Mart'20 • www.sektorumdergisi.com 145 

www.sektorumdergisi.com


11:. SEKT0Rl::IM
- akıllı işler dergisi

■ 

www.sektorunıderg isi.co m 

www.sektorun�derg


Arka Kapak  İçi 
Dijital Mühendislik 

Ara Kapak Ön Yüz 
Ortaç Elektrik 

 71.Alkan Aydınlatma

 75.Altez Elektronik

 77.Ekon Kondansatör

 79.Radelsan Elektrik

 91.Ac Elektrik

 93.Galata Elektronik

 94.Varsan Elektrik

 95.Varsan Elektrik

 103.Dikey Elektrik

 107.Elcab Kablo

 109.Ledplast Plastik 

Arka Kapak 
Seval Kablo 

Ara Kapak Arka Yüz 
Ortaç Elektrik 

111.Ardıç Elektrik 

113.Setel Elektrik 

117.Tekniksat Group 

119.Buse Aydınlatma 

129.Legend Teknoloji 

133.WIN Eurasia

 137.3.Göz Danışmanlık 

139. Expotim Irak Fuarı 

146.Sektörüm Dergisi 

148.Novsen Elektrik 

Ön Kapak Ön Kapak İçi 
Küçükarslanlar Bakır Başoğlu Kablo 

ETİKETLER; El-Bi Elektrik, Argesys, KRK Karaca Grup, Üntel Kablo 

AÇILDI 

3.Yücel Kablo 

5.Panasonic Life Solutions Türkiye 

7.Argesys Elektronik 

9. Almera Elektrik 

11.Makel Elektrik 

12.Smart Elektromekanik 

13. Smart Elektromekanik 

15.Philips Aydınlatma 

19.El-Bi Elektrik 

21.Entekled Aydınlatma 

23.Novsen Elektrik 

25.Emas Elektroteknik 

27.Krk Karaca Grup 

33.Mutlusan Elektrik 

37.Legend Teknoloji 

40.Opaş Elektrik 

41.Opaş Elektrik 

47.Novsen Elektrik 

49.Konya Enerji 

51.Kendal Elektrik 

53.Üntel Kablo 

55.Gemta Elektronik 
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GOLD FİRMA DİJİTAL REKLAM SAYFASI 

NOVSEN ELEKTRİK VİDEO 

NOVSEN ÜRÜN KATALOĞU 

NOVSEN RÖPORTAJ 

NOVSEN
UıfijJ{JJ«ı ll•ıfl'llrHfFII 

e k t r o n i k T i c. A. Ş . 

Görevimiz Yenilikçilik 
Geniş ürün gamı ve uluslararası markalar ile çözümler. 

I' Palazzoli il/� RER © FUJI ELECTRIC 11, �Q.!Y.�· 

·��]L. ""' "" �o�t�ÇOC?.m!t� O�STO 

https://www.youtube.com/watch?v=VrUtBDzOx0Y
https://www.sektorumdergisi.com/Urun-Kataloglari/novsen-tanitim-katalogu.pdf
https://www.sektorumdergisi.com/novsen-elektrik-elektronik-metehan-kaplan-sektorum-dergisi-roportaj/
https://www.sektorumdergisi.com/novsen-elektrik-dijital-sayfa/


  

 
 

 
 

 

VIP DİJİTAL TANITIM SAYFASI RÖPORTAJ 

••Kablosuz 
aydınlatma 
kontrol 
sistemleri. ff 

"Oliptek Akıllı Şehir Aydınlatma 

Sistemleri" yollar, park ve 

bahçeler, okullar, hastaneler, 

fabrikalar vb alanlardaki 

aydinlatma armatürlerinin toplu 

olarak, gruplanarak veya tek tek 

kontrol edilmesini sağlar. 

%70
1

e varanRf ,t33MHz � ı� 
enerji tasarrufu! Endüstriyel Otomasyon Sistemleri 

Detaylı Bilgi İçin 

@liptek info@oliptek.com 

www.oliptek.com 

+90 212 278 44 05 

Yeşilce Mah. Yıldız Sk. No: 1/D 
Seyrantepe / Kağıthane / İstanbul 

https://www.sektorumdergisi.com/akilli-sehir-aydinlatma-ve-otomasyon-sistemleri-firmasi/
https://www.sektorumdergisi.com/aydinlatma-otomasyonu-markasi-oliptekten-ozcan-kars-roportajimiz/
https://www.sektorumdergisi.com/akilli-sehir-aydinlatma-ve-otomasyon-sistemleri-firmasi/
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	Figure

	Kapitalizme dayanan bu yeni medya düzeninde görsel kültür ve dil ile sembolleştirilen iletişim araçları, insanlığın değerlerini ortadan kaldıran manipülatif bir sistem olması sebebiyle ciddi ve haklı eleştirilerin odağıdır.
	 Çünkü bu sistemde; ortak kültüre sahip toplumlara sunulan tüm medya örneklerinde değerler ve ilkelerin birer araca dönüştüğünü görürsünüz.. 
	Buna güzel bir örnek sunmak istediğimde aklıma ilk bankalar ve içecek markaları geliyor. 
	Sanırım “kardeşlik” “dayanışma” “yardımlaşma” gibi kültürel temalarla duygularınızı gıdıklayarak, sıcacık bir çay içmek üzere davette bulunan bir banka reklamından sonra, şubede karşınızdaki suratsız bankacının sizi soğuk bir duvara toslatışını deneyimlemişsinizdir. 
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	RÖPORTAJ 
	RÖPORTAJ 
	RÖPORTAJ 
	RÖPORTAJ 

	GOLD FİRMA DİJİTAL REKLAM SAYFASI 
	GOLD FİRMA DİJİTAL REKLAM SAYFASI 


	Sect
	Figure
	Figure

	EVKUR MAĞAZALARINI ARGESYS AYDINLATIYOR 
	Üstün hizmet ve kalite anlayışımız ile bu köklü markaya ışık verrri,ekten gurur du�acağız. 
	i 
	. ! : 1 
	1 
	ı 1 1 

	ALlfVERif. MERKEZLERi 
	ALlfVERif. MERKEZLERi 
	® 


	doğru ııkla bulutu .. 
	ş
	ş

	Figure
	i nfo@argesys.co m.tr www.argesys.com.tr www.argesys.ist 

	BAŞYAZI 
	BAŞYAZI 

	Ramazan ayı geldiğinde yoğunluk şiddeti başınızı döndüren içecek reklamlarındaki “birlik” “inanç” “sevgi” temasının içimize dokunan yanındaki o esrar, sofralarımızda eğer bu değerleri istiyorsak, bizi nasıl da gidip bir tane satın almaya yönlendiriyor değil mi? İnanın bana bunları bilinçli yapmıyorsunuz.. Fizyolojik olarak üst beynimiz saniyede 600.000 bit işlem yaparken, alt beynimiz 2.000.000 bit veri işliyor. Bunun ne demek olduğunu hayal edin.. Aslında farkında olduğumuz düşüncelere ait verilerin, bilin
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	Figure
	ÜRÜN KATALOĞU 
	FİYAT LİSTESİ 
	VİDEO 
	RÖPORTAJ 
	GOLD FİRMADİJİTAL REKLAM SAYFASI 

	, 
	, 
	" 
	AYDINLATMALANSMAN 
	Smart Elektromekanik’ten Bir Yenilik Daha! 
	Başarılı bir inovasyonla son kullanıcının hayatına kolaylık kazandıran  5 mm inceliği ve ergonomik tutuşa sahip olarak piyasaya çıkmıştı. 
	Smart İnce Fiş,
	Smart İnce Fiş,


	KABLOLU İNCE FİŞ 
	KABLOLU İNCE FİŞ 
	Figure


	Estetik görüntü sağlamasının yanısıra kolayca prizden çıkarılabilen yapısıyla kullanım kolaylığı ve mobilyalar ile fiş arasındaki boşluğu minumuma indirerek alandan kazandırdığı yer avantajı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 
	Şimdi ise ağırlıklı olarak Elektrik ve Elektronik sektörlerine hitap edecek biçimde geliştirilen Smart Kablolu İnce Fiş görücüye çıktı. 
	Derin dondurucu & Soğutucu üretimi yapan fabrikalardan makine imalatçılarına kadar, endüstriyel alanda faaliyet gösteren üreticilerin inovatif çalışmalarına katma değer sağlayacak Smart Kablolu İnce Fiş, avantajlı özellikleriyle dikkat çekiyor. 

	2011 yılı başında kurulan ve kuruluşundan itibaren kısa süre içerisinde yapmış olduğu projeler, sistem çözümleri ve uygulamalar ile sektördeki yükselişini hızlı bir şekilde sürdüren SMART ELEKTROMEKANİK, henüz ilk kuruluş yıllarında kendine kalite hedefleri koymuş ve TS EN ISO 9001:2008 kalite belgesini almıştır.
	Smart Elektromekanik; mekanik, hidrolik, otomasyon olarak birleştirilmiş, yeni adıyla mekatronik projelerhazırlar, Projelerini teknolojik gelişmelerin doğrultusunda hayata geçirebilecek, uygulama ve mühendislik hizmetleri konusundaki tüm teknik talepleri karşılayabilecek yeteneğine sahip, tam donanımlı bir kuruluştur.
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	"Gelecek kuşaklara 
	Daha yaşanılabilir bir Dünya için" 
	Daha yaşanılabilir bir Dünya için" 

	Figure
	OmRKE, 
	LED ÜRÜN KATALOĞU 
	GENEL KATALOG 
	TANITIM FİLMİ 
	DİJİTAL TANITIM SAYFASI 

	FİYAT LİSTESİ 2020-1 
	FİYAT LİSTESİ 2020-1 
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	DİJİTAL TANITIM SAYFASI 
	DİJİTAL TANITIM SAYFASI 

	Figure

	İNCE FİŞ 
	İNCE FİŞ 

	Sect
	Figure
	RÖPORTAJ 
	RÖPORTAJ 

	Figure
	HABER 

	Figure
	Gün Işığını Simüle Eden Aydınlatma Sistemi 
	Mitsubishi, karanlık çalışma ortamlarını gün gibi aydınlatacak yeni ışıklandırma sistemini tanıttı. Gün ışığını simüle eden özel bir panel ve sayesinde karanlık ortamlar, güneş ışığıyla aydınlanmış gibi oluyor. 
	Mitsubishi, karanlık çalışma ortamlarını gün gibi aydınlatacak yeni ışıklandırma sistemini tanıttı. Gün ışığını simüle eden özel bir panel ve sayesinde karanlık ortamlar, güneş ışığıyla aydınlanmış gibi oluyor. 
	LED ampuller 
	LED ampuller 


	Floresan ofis aydınlatmasının donuk beyaz tonu kimi zaman rahatsız edici olabiliyor. Mitsubishi, gün ışığını simüle eden akıllıca tasarlanmış bir LED ışık ile ikna edici bir gerçeklik oluşturabileceğini düşünüyor. 
	LED aydınlatmalı panel, bir binanın en alt katlarında yer alan karanlık ofisleri bile gün ışığıyla aydınlanmış hale getiriyor. 
	Çoğu , ışığı her yöne yayarken güneş ışığı başınızın üzerinden her yöne yayılarak değil, doğrudan pencerelerden giriyor. 
	LED aydınlatma
	LED aydınlatma


	Mitsubishi bu farkı ortadan kaldırmak için 'Misola' adını verdiği panelleri geliştirdi. Bu paneller, yalnızca üç tarafı 
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	aydınlatılmış girintili bir çerçeve kullanıyor ve diğer tarafta ışık kaynağının çok uzaktaymış gibi görünmesini sağlayan bir gölge oluşturuyor. 
	Misola panelinde kullanılan mavi renk, sıradan bir mavi renk tonu değil. Panel, rayleigh saçılımı oluşturan özel bir ışık filtresi kullanıyor. 
	Ayrıca daha gerçekçi olması için mavi renk tonu gün boyunca değişerek gün ortası ve gün batımı gibi farklı zamanlardaki ışıklandırmayı taklit ediyor. Bu değişim, manuel olarak programlanabiliyor veya otomatik olarak değiştirilebiliyor. 
	Mitsubishi'nin ışıklandırma sistemi öncelikli olarak ofisler, hastaneler ve diğer ticari alanlar için tasarlandı. Işığın manuel olarak programlanan versiyonu 6.200 dolardan, otomatik versiyonu ise 6.800 dolardan satışa sunulacak. Ürünün ekim ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. 
	Figure
	LANSMAN 
	LANSMAN 

	THEA IQ MULTİS İLE DAHA AKILLI BİR DÜNYAYA ADIM ATIN 
	Dünya artık dijital çağda. Akıllı teknolojiler ise artık herkesin hayatının bir parçası olma yolunda. Alanında dünyanın önde gelen markalarından Panasonic tarafından geliştirilen Thea IQ KNX Multi Fonksiyonel Anahtarlar ile tüm evin kontrolü parmaklarınızın ucunda. 
	Dünya artık dijital çağda. Akıllı teknolojiler ise artık herkesin hayatının bir parçası olma yolunda. Alanında dünyanın önde gelen markalarından Panasonic tarafından geliştirilen Thea IQ KNX Multi Fonksiyonel Anahtarlar ile tüm evin kontrolü parmaklarınızın ucunda. 
	Yüksek Teknoloji, Kusursuz Sadelik, Göz Alıcı Tasarım 
	Thea IQ KNX multi fonksiyonel anahtar; aydınlatma, perde-panjur ve iklimlendirme kontrolünü tek bir noktadan yaparak mekanlarda konfor ve enerji tasarrufu sunuyor. Dünyanın ilk LED’li elektrik anahtarı olan Thea 
	Thea IQ KNX multi fonksiyonel anahtar; aydınlatma, perde-panjur ve iklimlendirme kontrolünü tek bir noktadan yaparak mekanlarda konfor ve enerji tasarrufu sunuyor. Dünyanın ilk LED’li elektrik anahtarı olan Thea 
	Blu’nun yalın çizgilerini koruyan ürün, Panasonic’in yüksek teknolojisi ile donatılmış bulunuyor. 


	Sadelik ve şıklığı ön planda tutmasının yanı sıra mekânlardaki birçok fonksiyonu yönetebilmesi sayesinde de hem evlerde ve ofislerde hem otel, restoran gibi ticari işletmelerde rahatlıkla kullanılabiliyor. 
	Multis İle Konforun Ötesine Geçin 
	Mekanlardaki fonksiyonların artışı ile birlikte teknolojik çözümlere duyulan ihtiyaç günden güne çoğalıyor. 
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	LANSMAN 
	LANSMAN 

	Figure
	Firmaların bu talebe karşılık farklı çözümleri var. Teknolojinin önde gelen isimlerinden Panasonic’in bu ihtiyaca yönelik çözümü ise Multis. 
	Firmaların bu talebe karşılık farklı çözümleri var. Teknolojinin önde gelen isimlerinden Panasonic’in bu ihtiyaca yönelik çözümü ise Multis. 
	Doğru iklimlendirme kontrolü, konforumuz kadar sağlığımız için de önemli. Özellikle yerden ısıtma sistemlerinde zeminden yükselen sıcak hava, ayak rahatsızlığı ve astım gibi hastalıkları tetikleyebiliyor. 
	Çözüm ise basit: Zemin sıcaklığını optimum düzeyde tutmak. Bunun için tasarlanan sistemler olmakla birlikte Multis, dahili zemin probu girişi ile ayrı bir ürüne ihtiyaç 
	Çözüm ise basit: Zemin sıcaklığını optimum düzeyde tutmak. Bunun için tasarlanan sistemler olmakla birlikte Multis, dahili zemin probu girişi ile ayrı bir ürüne ihtiyaç 
	bırakmadan zemin sıcaklığını istediğiniz değerde sabitliyor. 


	Klima ve fan coil sistemlerini kontrol edebilen ve dahili nem sensörüne sahip olan ürünün, pencere kontağı bağlamak için bir de harici girişi var. Bu sayede cam açıldığında iklimlendirmeyi durdurarak enerji tasarrufu da sağlıyor. 
	Figure
	Kolaylık mı, Sadelik mi? Peki, Her İkisine Birden Ne Dersiniz? 
	Multis, 12 fonksiyonu kontrol etmesinin yanında, konvansiyonel ısıtma sistemlerini ve klima sistemlerini de tek noktadan yönetebiliyor. 
	Kalitesi ile fark yaratan ürün, metal görünümü ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Işık geçiren özel bir malzeme ile kaplı olan ön kapağın arkasında etiketleme alanı ve yaklaşım sensörü bulunuyor. 
	Bu sayede ürün, kullanılmadığında ışıklar kapalı ve yalın bir görüntü sunarken, elinizi yaklaştırdığınızda belirginleşen ikonları ile kullanım kolaylığı sunuyor. 
	Multis bu özellikleriyle, teknolojiyi sevenlerin ve sadeliğe önem verenlerin tercihi olmaya aday. Ürün, sergilendiği fuarlarda mimar ve mühendislerden de tam not almayı başarıyor. 
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	HABER 

	Figure
	İnsan Gücü Yerine ROBOTLAR MI GELİYOR? 
	Global Enstitüsü'nde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, insan gücü gerektiren pek çok iş robotlar tarafından yapılabilir. 
	Global Enstitüsü'nde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, insan gücü gerektiren pek çok iş robotlar tarafından yapılabilir. 
	McKingsey 
	McKingsey 


	800 farklı meslek grubundan 2000 kişinin dahil olduğu araştırmada pek çok işin otomasyona uygun olduğu tespit edildi. 
	Ancak araştırmacılar, robotların kısa zamanda iş gücünü kaldıramayacaklarını, sadece iş yapma biçimini değiştirebileceklerini ifade etti. 
	Yayınlanan rapora göre; araştırmada yer alan 800 meslek grubunun %49’u şu an sahip olunan teknoloji ile robotlaştırılabiliyor. Bu işlerde toplam 1.1 milyar personel görev yapıyor ve maaş toplamları 15.8 trilyon dolara denk geliyor. Araştırmacılar bu tutar ile sadece işlerin %5’inin robotlaştırılabileceğini belirtiyor. 
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	Çalışanlar İşsiz Kalmaktan Korkuyor 
	Robotlaştırma alanında yapılan bu çalışmalar, firma sahipleri tarafından merakla beklenirken, çalışanlar işlerini kaybetme korkusuyla karşılaşıyor. 
	Araştırma kurulunda görev yapan Dr. Michael Chui, Amerikalı kamyon şoförlerinin, insansız araçları gördükçe işlerini kaybetmekten korktuklarını ancak bütün kamyon filolarının insansız hale getirilebilmesi için trilyon dolarlık bir yatırım gerektiğini ve bunun da yakın zamanda olmasının mümkün görünmediğini belirtti. 
	Uzmanlara göre şu an var olan işlerin yarısının robotlaştırılması 2055 yılını bulacak. 
	AHŞABIN DOĞALLIĞI ZENA AKÇAAĞAÇ Akçaağaç, Maun, Yeni Kiraz renk seçeneklerine sahip Zena Woodline, yeni ahşap çizgileri ve beyaz meşe rengiyle evinize doğallığı taşıyor. Zena Woodline'ın doğadan ilham alarak oluşturduğumuz yeni çizgileri, size farklı renk seçeneği sunarak, yeni dokusuyla duvarlarınızda ahşabın doğallığını yansıtıyor ZENA MAUN ZENA MEŞE ZENA KİRAZ • YAŞAM ALANLARINIZDA 
	AHŞABIN DOĞALLIĞI ZENA AKÇAAĞAÇ Akçaağaç, Maun, Yeni Kiraz renk seçeneklerine sahip Zena Woodline, yeni ahşap çizgileri ve beyaz meşe rengiyle evinize doğallığı taşıyor. Zena Woodline'ın doğadan ilham alarak oluşturduğumuz yeni çizgileri, size farklı renk seçeneği sunarak, yeni dokusuyla duvarlarınızda ahşabın doğallığını yansıtıyor ZENA MAUN ZENA MEŞE ZENA KİRAZ • YAŞAM ALANLARINIZDA 
	DİJİTAL REKLAM SAYFASI 
	FİYAT LİSTESİ 
	TANITIM FİLMİ 

	Figure
	Enis ALKAN Röportaj 
	Enis ALKAN Röportaj 
	Enis ALKAN Röportaj 
	Enis ALKAN Röportaj 
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	NEW GENERATION 
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	MAKALE 

	Figure
	Ahmet Soylu 
	Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler MüdürüA

	Figure
	ŞAMPİYONLAR LİGİ 

	İki büyük bilim insanının ölümleri üzerinden henüz 100 yıl geçmemişken, farklı kaynaklarda, farklı taraflarca fanatiği oluşmuş seviyede taraf tutmalar ve savunma mekanizmaları çok çarpıcı değil mi? 
	İki büyük bilim insanının ölümleri üzerinden henüz 100 yıl geçmemişken, farklı kaynaklarda, farklı taraflarca fanatiği oluşmuş seviyede taraf tutmalar ve savunma mekanizmaları çok çarpıcı değil mi? 
	Konu enerji ve elektrik ve tabiki:  & bilimsel dehalar güç savaşı. 
	Tesla
	Tesla

	Edison 
	Edison 


	Aslına bakacak olursak, ikisininde hikayesi ve hem de çok değerli başarı hikayesi var. Ancak bu değerli bilim insanlarını savunan yine bilim insanları var ki; kimse tuttuğu tarafa laf söyletmiyor diyebiliriz. 
	İlgimi çeken her ikisininde yaşam öyküsünü en ince ayrıntısına kadar merak edip araştırdığımızda, ayrı ayrı 
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	TESLA & EDİSON 
	TESLA & EDİSON 


	öne çıkan özellikler gördüğümüz gibi, hikayelerinde farklı dinamiklere ve detaylara rastlıyoruz. 
	Thomas Alva Edison ve Nikola Tesla konulu uzun makaleler ve sayfalarca kitap yazılsa yeridir. Hatta yine de yetmeyebilir. Her ayrıntıya değinmek zor ama kısa bir bilgilendirme yapıp, ikisi arasında geçen bir anektoda yer vermek istedim. 
	Hemen belirteyim ki; makalemde, her ikisi hakkında çokça detaylara sahip olma şansınız olmayacaktır. 
	Ancak dün olan ve yarında olacak olan; bu iki farklı, renkli bilim insanının hayranlarının, onları karşılaştırma tutkusu devam edecek, kesin. 
	>>> 
	>>> 

	INDUSTRIAL LIGHTING ARCHITECTURAL LIGHTING OUTDOOR LIGHTING INDOOR LIGHTING r,.,enteK "LED ARMATURE" www.entekled.com.tr 
	ÜRÜN KATALOĞU 
	TANITIM VİDEOSU 
	VIP DİJİTAL SAYFA 

	MAKALE 
	MAKALE 
	Bu entellektüel çekişmeye bizde minik bir açıdan bakalım isterseniz; 
	Thomas Alva Edison: Mucit, iş adamı. 
	• 
	• 
	• 
	11 Şubat 1847 ABD doğumlu. Tesla’dan 9 yaş büyük. 

	• 
	• 
	18 Ekim 1931’de ABD’de öldü. 84 yaşında öldü. 

	• 
	• 
	Ampulü icat etti. 


	Yedi yaşında daha ilköğrenimine başladıktan yaklaşık 4 ay sonra, algılamasının yavaşlığı nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı. 
	Durmadı, evlerinin kilerinde kendince mütevazi bir kimya laboratuvarı kurdu. Özellikle kimya deneylerine ve volta kaplarından elektrik akımı elde etmeye yönelik araştırmalara ilgi duydu. Bir süre sonra kendi başına bir telgraf aleti yaptı ve Mors alfabesini öğrendi. 
	12 yaşındayken bir trende dergi ve meyve satıyor, bir yandan da trenin yük vagonunu yerleştirdiği küçük bir baskı makinesi ile haftalık bir gazete basıyordu. Ama bir gün vagonda yangın çıkınca Edison hem trendeki işinden oldu hem de ömür boyu ağır işitmesine yol açacak biçimde yaralandı. 
	Nikola Tesla: Mucit, elektrik mühendisi, makine mühendisi ve fütürist. 
	• 
	• 
	• 
	10 Temmuz 1856 ‘da Hırvatistan’da doğdu. 

	• 
	• 
	7 Ocak 1943’te New York’ta öldü. 87 yaşında öldü. 


	Nikola Tesla, daha çocukluğunda şiirler yazdı. Hafızası korkunçtu. Fark edilir bir hatırlama kabiliyetine sahipti; gördüğü, duyduğu ve okuduğu hiçbir kareyi unutmuyordu. 6 yaşındayken su çarkı yaparak, buluşlar yapmaya başladı. 
	Garip yanları da vardı. Kimsenin saçına dokunamamak, yürürken adımlarını saymak gibi. Parlak cisimlere büyük ilgi duyuyor, her yemekten önce yemeğinin kübik içeriğini hesaplıyor, bunu başaramazsa yemek yemeyi reddediyordu. 
	Tesla alternatif akım elektrik kaynağı sistemine katkı verdi. Bununla beraber Tesla’nı renkli hayatında; 
	• Uzaktan radyo kontrolü, 

	• 
	• 
	• 
	Dünya çapında telsiz, 

	• 
	• 
	Dünya'nın en güçlü vericisi, 

	• 
	• 
	İyonosfer çalışmaları, radar ve tribünler, 

	• 
	• 
	Radyo frekans alternatörü, 

	• 
	• 
	Uzaktan kumanda, kozmik ses dalgaları konularında imzası olduğunu görüyoruz. 


	Tesla, ABD’ye geldiğinde, Edison’un şirketinde de çalıştı. Tesla için, müthiş bir bilim adamı ancak çok kötü bir satıcı diyenlerin varlığını da  hatırlatırım. 
	İkiside zamanlarına göre uzun yaşadı. İkiside az uyuyorlardı, çok çalışıyorlardı. 
	Tesla ile Edison arasındaki yarışın bir yerinde kesiştikleri ve bildik bir hikayeyi burada paylaşmak isterim. 
	Hikaye şöyledir ki;A
	1884’te Tesla New York'a geldi. Edison’un firmasında çalışıyor. Çalışkanlığı Edison’u etkilemişti. 
	Edison, Tesla'ya DC dinamolarını geliştireceği tasarım için 
	50.000 dolar ödeyeceğini söyler. Bu paraya çok ihtiyacı olan Tesla 3-4 ay yoğun çalışma sonrası gerçek bir çözüm sunar ve vaat edilen parayı ister. Edison çözüme bayılır ama parayı vermez. 
	Tesla 6 ay süren bu çalışma macerasından ayrılmaya karar verir.  Daha sonra Edison’un şu sözleri sarf ettiği söylenir: “Tesla... Sen Amerikan mizahından anlamıyorsun”. 
	Diğer taraftan Edison'un biyografları, Tesla'nın, AC patentlerini, Edison'a 50.000 dolara satmaya çalıştığını, bunun üzerine Edison'un gülerek bu teklifi reddettiğini yazmaktadır. 
	İşte bu kısa süren bu birliktelik daha sonra uzun bir rekabet getirmiştir. Ölümlerinin üzerinden yıllarda geçse, aralarındaki rekabet o gün bugündür devam etmekte ve bitecek gibi de görünmüyor. 
	Sen kimi daha çok tutuyorsun derseniz; yazımda biraz ipuçları var derim. 
	Bir sonraki sayıda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.. 
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	Akım Trafoları 
	Ölçü A.T. (cl.3, cl.1, cl.0,5) 
	Yüksek hassasiyet A.T. (cl.0,2, cl.0,5S, cl.0,2S) Koruma tipi A.T. (cl.SPS, cl.5P1 O, cl.5P15, cl.5P20) UL onaylı akım trafoları 
	Ayrılabilir akım trafoları 
	Toplayıcı akım trafoları 
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	BİLİM İNSANLARI, YAĞMUR DAMLALARINDAN ELEKTRİK ÜRETEN JENERATÖR GELİŞTİRDİ 
	Bilim insanları, yağmur damlalarından elektrik üreten bir jeneratör geliştirdi. Oluşturulan sistem, tek bir yağmur damlasıyla yüksek voltaj üretebiliyor. 
	Bilim insanları, yağmur damlalarından elektrik üreten bir jeneratör geliştirdi. Oluşturulan sistem, tek bir yağmur damlasıyla yüksek voltaj üretebiliyor. 
	Yenilenebilir enerji kullanımı, iklim değişimine karşı atılması gereken en önemli adımlardan biri. Bilim insanlarının yağmurdan elektrik üretmek için sayısız girişimi oldu ancak şu ana kadar verimli bir yol bulunamadı. 
	Yeni bir keşif ise şimdiye kadarki en etkili çözümlerden biri olabilir. Araştırmacılar, yağmur damlalarından elektrik üreten bir jeneratör geliştirdi. 
	Hong Kong Şehir Üniversitesi araştırmacıları, yağmur damlalarından yüksek voltaj üretebilmek için alan etkili transistör tarzı bir yapı kullanan bir jeneratör geliştirdi. 
	Geliştirilen jeneratör, tek bir yağmur damlasından 140 V veya 100 küçük LED ampulü aydınlatmaya yeterli gücü üretebiliyor. Bilim insanları, geliştirilen yeni jeneratörün önceki jeneratörlerden binlerce kat daha fazla anlık güç yoğunluğu ürettiğini söylüyor. 

	Yeni tasarım, bir alüminyum elektrodu, "yarı kalıcı" elektrik yüküne sahip bir malzeme olan PTFE (teflon) katmanlı bir indiyum kalay oksit elektrotla birleştiriyor. 
	Yağmur damlası, PTFE/kalay yüzeye çarptığında, iki elektrodun birleşmesini sağlayarak kapalı devre sistemi oluşturuyor. 
	Bu sistem, depolanan yükleri açığa çıkarmayı sağlıyor. Teknoloji, sürekli yağışları da kaldırabiliyor. Sürekli yağmur yağması durumunda yük birikiyor ve sonunda bir doygunluk noktasına ulaşıyor. 
	Keşfedilen sistemi kullanılabilir bir ürüne çevirmek için yapılması gereken daha çok iş var. Kısa süreli olarak enerji üretmek kolay, ancak sürekli güç vermek için yeterli miktarda depolama yapılabilmesi gerekiyor. 
	Ancak gelecekte bina çatılarına, elektrik üretimini karşılamak için bu jeneratörlerden yerleştirilebilir. Hatta daha da ileriye gidersek, şemsiyeler taşınabilir şarj cihazlarına dönüşebilir. 
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	ETKİNLİK 
	Schneider Electric Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora TUNCER 
	Schneider Electric, 
	İŞ ORTAKLARIYLA BİRLİKTE 2020’YE GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPTI 
	Schneider Electric, “Birlikte Güçlüyüz” temasıyla organize ettiği Bayi Toplantısı  kapsamında alçak gerilim alanında iş birliği gerçekleştirdiği bayileriyle bir araya geldi. 
	Schneider Electric, “Birlikte Güçlüyüz” temasıyla organize ettiği Bayi Toplantısı  kapsamında alçak gerilim alanında iş birliği gerçekleştirdiği bayileriyle bir araya geldi. 
	Türkiye’nin rekabet gücüne etki edecek bilgi ve deneyimlerin konuşulduğu toplantıda Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora TuncerAiş ortaklarıyla şirket vizyonu ve yenilik odaklı gelişim stratejisini paylaştı. 
	Aynı zamanda Schneider Electric’in tüm dünyada dijitalleşme ve Endüstri 4.0 alanına yön veren sistem mimarisi EcoStruxure ve bu alandaki yeni ürün ve çözümlerinin tanıtımları gerçekleştirildi. 
	Tuncer; “Özellikle son 10 yıldır içinde bulunduğumuz djital dönüşüm süreci sektörümüzde de yenilikçi iş modelleri doğuyor ve teknolojik yenilikleri tetikliyor. 

	180 yılı aşkın süredir olduğu gibi gelişime yön vermeye devam eden şirketimiz bu yeni dönemde Enerji, Otomasyon & Yazılım ve Analitikler dünyalarını bir araya getirerek enerji talebini daha verimli ve daha bağlantılı hale getiriyor. Bu kapsamda küresel bilgi ve deneyimimizi iş ortaklarımız ve müşterilerimizle kurduğumuz güçlü iş birlikleri ve yenilik odağıyla yerel değerlere dönüştürüyoruz. 
	Bunun bir göstergesi olarak 2019 yılında pazar payımızı artırdık ve ülkemize sunduğumuz katkıyı ve hizmetlerimizi derinleştirdik. 2020 ve sonrasında performansımızı ve başarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. 
	Bu doğrultuda yeni satış yapımızla daha hızlı ve kapsayıcı olacağız. İş birliklerimizi artıracağız, ticari politikamızda denge yaratacağız ve bölgeler arası koordinasyonu artıracağız. Böylece her zaman olduğu gibi büyük bir aile olarak birlikte büyüyüp gelişeceğiz” şeklinde konuştu. 
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	YEPYENİ ELEKTRİKLİ BİR KONSEPT: 
	Hyundai Prophecy 
	Hyundai Prophecy, markanın yeni nesil tasarım felsefesinin bir sonraki durağı. Bu yeni konsept ile birlikte aerodinamizm, sportiflik ve inovasyon ön planda tutuluyor. Elektrikli konsept otomobil, Mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak. 
	Hyundai Motor Company, yeni elektrikli konsepti Prophecy’i Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtmaya hazırlanıyor. İzmit’te üretilecek yeni i20, makyajlı i30 ve Prophecy konseptiyle fuara damgasını vuracak olan Hyundai, ağırlıklı olarak yeni tasarımlarıyla ziyaretçilerin karşısına çıkacak. 
	Markanın “Duygusal Sportiflik mottosuyla yola çıktığı yeni tasarım felsefesinin bir başka yansıması olan Prophecy, aynı zamanda aerodinamizm açısından da yenilikler sunuyor. 
	İngilizce kelime anlamı “Kehanet” olan “Prophecy”, aerodinamizmi artıran geniş arka spoyleri ve öne doğru akıcı bir şekilde ilerleyen zarif çizgileriyle harika bir siluet sunuyor. Arkada yer alan entegre spoylerin üzerindeki piksel özellikli lambalar ise görselliği zirveye taşıyor. 
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	“Prophecy trendleri takip etmez” diyen Hyundai GlobalATasarım Merkezi Başkanı SangYup Lee, aynı zamanda konsepti ikonik çizgileriyle zamana karşı koyan bir tasarım harikası olarak yorumluyor. Ürün yelpazesini genişletmeyi amaçlayan Hyundai, elektrikli otomobillere olan yenilikçi yaklaşımını da devam ettiriyor. 
	Hyundai Prophecy EV konsept, 3 Mart'ta Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tüm dünyaya tanıtılacak. Hyundai Motor Company, elektrikli otomobilleri, yeni tasarım çizgileri ve teknoloji şovlarıyla insanlığa odaklanacak. 
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	Figure
	1969 yılında Erzurum-Oltu’ da doğan Haluk KARABULUT, elektrik 
	1969 yılında Erzurum-Oltu’ da doğan Haluk KARABULUT, elektrik 
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	alanındaki teknik eğitiminin yanısıra lisans eğitimini işletme alanında tamamlamış bir isim.. Evli ve bir kız çocuk babası olan KARABULUT; uzun yıllar Schneider Elektrik bünyesinde “Üretim ve Metot” bölümlerinde üstlendiği yöneticilik görevini başarıyla sürdürmüş teknik bir isim. 2010 yılında Schneider ile yolunu ayırma kararı aldığında, aynı dönem Fabrika Müdürü olan Rıza Bayer’den kendisine “Schneider için yan sanayi üretimi yapmayı düşür müsün?” teklifi geliyor. Bu teklife olumlu bakan KARABULUT, İzmir p
	alanındaki teknik eğitiminin yanısıra lisans eğitimini işletme alanında tamamlamış bir isim.. Evli ve bir kız çocuk babası olan KARABULUT; uzun yıllar Schneider Elektrik bünyesinde “Üretim ve Metot” bölümlerinde üstlendiği yöneticilik görevini başarıyla sürdürmüş teknik bir isim. 2010 yılında Schneider ile yolunu ayırma kararı aldığında, aynı dönem Fabrika Müdürü olan Rıza Bayer’den kendisine “Schneider için yan sanayi üretimi yapmayı düşür müsün?” teklifi geliyor. Bu teklife olumlu bakan KARABULUT, İzmir p
	Nurşah SUNAY: Haluk bey, firmanın hayata geçtiği 2011 senesinde, Smart hangi ürünler ile sektör sahnesine çıktı? İlk yıllarda neler yaşandı, biraz bahseder misiniz? 
	Haluk KARABULUT: İlk olarak, üretim tesisimizde bulunan Alman menşeili otomasyon makinelerinde Schneider Elektrik firmasına priz alt yapı üretimi yapmaya başladık. 
	Schneider Elektrik, bu makinelerde yapılması gereken revizyon talebini üretici Alman firmasından istediğinde, bu talebe gelen teklif, karşımıza düşünülenin çok üzerinde bir maliyetle geldi. 

	Smart Elektromekanik olarak biz; istenilen revizyonu çok daha düşük bir maliyetle yapabileceğimizi söyleyerek Schneider Elektrik’e, daha uygun bir fiyatla kendi teklifimizi sunduk. Teklifimizin kabul edilmesinin ardından revizyonu başarıyla gerçekleştirdik. 
	2013 yılına geldiğimizde, bir duy üreticisi için “Duy Otomasyon Makinesi” imalatını yaptık ve sonra sırasıyla; Schneider Elektrik, ABB Elektrik, MONO Elektrik, Araymond, Kardeş Elektrik, Acel Elektrik, Pro Aqua gibi alanında çok güçlü global markaların otomasyon montaj hatlarını üretmeye başladık. 
	Üretim bantları için, istedikleri norm ve kalitede, sorun çıkarmayan otomasyon montaj makineleri üretme tecrübesi, SMART için hızlı ama kontrollü bir büyüme sürecini de sağlamış oldu. 
	Üretim bantları için, istedikleri norm ve kalitede, sorun çıkarmayan otomasyon montaj makineleri üretme tecrübesi, SMART için hızlı ama kontrollü bir büyüme sürecini de sağlamış oldu. 
	Elektrik ve otomasyon sektöründe ciddi başarılarınız, inovasyon özellikli ürünleriniz var. İnce prizleri buna örnek gösterebiliriz. Estetik bakımdan tartışılmaz bir fark yaratan prizler ve diğer ürünleriniz hakkında ayrıntılı bilgi alabilir miyiz? 
	İnovasyon özellikli ürünlerimizin başında gelen imiz; 5 mm inceliğinde ve mekanlarda yer kazanımı amaçlı düşünülerek üretilmiş kupon ürünümüzdür. 
	İnce Topraklı Fiş
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	Bir diğer ürünümüz de, grup prizlerde sürekli takılı olan fişleri söküp takmak yerine, grup prize montajlanan mini anahtardan açma kapama yapma imkanı sağlayan Rocker Switch 
	Bir diğer ürünümüz de, grup prizlerde sürekli takılı olan fişleri söküp takmak yerine, grup prize montajlanan mini anahtardan açma kapama yapma imkanı sağlayan Rocker Switch 
	Rocker Switchlerde önceliğimiz; insan sağlığına verdiğimiz önemden dolayı, TSE standartlarında onay alan belgeli ve 16A elektriksel olarak tam güvenlik sağlayan karakterde olmasıdır. Yanısıra LED ışığı sayesinde enerji tasarrufuna da katkı sağlar. 
	Özelliklerinden en önemlileri olarak; kullanım sırasında LED olan ışıksal bölümün sökülememesi ve fazla ısınma yapmaması gibi farkları sıralayabiliriz. 

	Yine İnce Topraklı Fişimizi elektrikli aletler ile elektronik eşyalarda kullanımına ve bu tarz eşyalarda yine yer kazanımını sağlayacak olan inceliği sayesinde sektörümüzde tercih edilecek Kablolu Baskılı İnce Fişimizin de çalışmaları tamamlanmış olup mart ayında piyasaya sunduk. 
	Projelendirip üzerinde çalışmakta olduğumuz, zamanı geldiğinde piyasaya sunacağımız ürünlerimizin projelendirilmesi sırasında Tasarım Tescil belgesini alarak yine kaliteyi ön planda tutmak ve kullanıcı memnuniyete önem vererek, çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. 
	Projelendirdiğimiz birkaç ürünümüzü daha, 2020 yılı 2. çeyrek ve 4. çeyrekte yeni ve yerli üretim olarak piyasamıza sunacağız. 
	Projelendirdiğimiz birkaç ürünümüzü daha, 2020 yılı 2. çeyrek ve 4. çeyrekte yeni ve yerli üretim olarak piyasamıza sunacağız. 
	2020’nin ilk çeyreğinin sonlandıracağımız bu günlerde sektörel ve ekonomik bir değerlendirme istesek neler söylersiniz? 
	Geçtiğimiz yılı ülkemiz için ekonomik anlamda oldukça sıkıntılı kapattık. Olağan ekonomik daralma karşısında, firmalar yatırım planlarını ertelemek zorunda kaldılar ve bunun neticesinde, makine sektörü de olumsuz etkilendi. 
	>>> 
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	Smart Elektromekanik olarak biz de bu daralma ve belirsizlik içinde, bir önceki büyüme endeksini, en azından sabit tutmak gayesiyle koruma politikası uygulama yolunu seçtik. 
	Bu yıl için de henüz, sürecin tam anlamıyla sağlıklı seviyelere geldiğini söylemek mümkün değil. Otomasyon montaj makinelerine yatırım yapmayı planlayan firmalarla yaptığımız görüşmelerde dile getirilen; işçilik maliyetlerinin artması, iç pazardaki daralmanın iş gücüne maksimum negatif etkisine, dünya pazarlarındaki bir dizi siyasal ve ekonomik olayların yansıması da eklenmiş vaziyette. 
	Tüm bunlara rağmen, biz Smart Elektromekanik olarak, aldığımız yatırım kararlarından ve dış pazarlara açılma hedeflerimizden vazgeçmiş değiliz. 2020 yılının ilk çeyreğinde siparişini aldığımız Cezayir BMS Elektrik firmasının montaj otomasyon hatlarının üretimi çalışmaları hızla devam ediyor. Biz ve bizim gibi üretici firmaların, ülkemizdeki ekonomik gelişmelerin getirdiği sıkıntılı süreci atlatmak için, yeni hamlelerle dış pazarlara açılmak zorunda oluşu kaçınılmaz gerçeğimizdir. 
	Endüstri 4.0 ile birlikte müşterilerimize, otomasyonla yapılan veya yapılacak iş ya da işlerin, insan ile makine arasında uygun şekilde paylaştırılması, yapılan üretimin hızlı ve esnek olması, kalite kontrol süreçlerinin iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, iş güvenliği konularında hizmet ve çözüm ortaklığı sunmanın yanında, çözüm ortağı olan müşterilerimize “para kazandıran yaratıcılık ve yenilik” ilkesi ile hareket ettiğimizi sürekli anlatıyoruz. 
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	Figure
	Elektrik ve Otomasyon sektör gelişiminin Dünya pazarlarındaki konumu hakkındaki yorumlarınız nelerdir? 
	Otomasyon sektörü her zaman rekabet ortamına hazır; dinamik, esnek, yaratıcı, uyumlu ve son teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor olmak zorundadır. Çünkü teknolojiyi takip etmeyen firmaların sektörde var olma şansı yoktur. Başarının rolü stratejik davranmaktan geçiyor. Türkiye’de sektöre baktığımız zaman, maalesef Dünya teknolojilerinin gerisinde kalmakta olduğunu gözlemliyorum. 
	En büyük problemimizin nitelikli eleman bulma noktasında yaşandığını söyleyebilirim. Otomasyon montaj makinesi üretim talebi fazla ancak kalifiye eleman bulmakta zorlandığımız için kapasite artırmakta sıkıntı yaşıyoruz. 
	Bence ülkemiz sanayicilerini rahatlatacak tek seçenek; üretim ve istihdam konularındaki istikrarsızlığın çözülmesidir. Özellikle Endüstri Meslek Liseleri teknolojiyi yakından takip etmeli ve takip etmeye yönlendirilmelidir. Geçmişte olduğu gibi öğrenciler sınavla alınmalı ve sanayicilerle meslek lisesi yöneticileri ortak çalışmalar yürütmelidir. Nitelikli teknik eleman yetiştirilmesinde öncü rol oynaması gereken ilk adresler daima teknik liselerdir. 
	Bence ülkemiz sanayicilerini rahatlatacak tek seçenek; üretim ve istihdam konularındaki istikrarsızlığın çözülmesidir. Özellikle Endüstri Meslek Liseleri teknolojiyi yakından takip etmeli ve takip etmeye yönlendirilmelidir. Geçmişte olduğu gibi öğrenciler sınavla alınmalı ve sanayicilerle meslek lisesi yöneticileri ortak çalışmalar yürütmelidir. Nitelikli teknik eleman yetiştirilmesinde öncü rol oynaması gereken ilk adresler daima teknik liselerdir. 
	Haluk bey, söyleşimizi kapatırken sektör paydaşlarına bir mesajınız çağrınız olacak mı? 
	Piyasadaki sektör paydaşlarımıza; üretici firmaların, ülkemizdeki ekonomik gelişmelerin getirdiği sıkıntılı süreci atlatmak için, yeni 
	hamlelerle dış pazarlara açılmak zorunda olduğumuz kaçınılmaz gerçeğimizdir. 
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	Alişan Çapan 
	Günsan Pazarlama DirektörüA

	Son birkaç yazımda sıklıkla iş modelleri üzerine yazmayı Çok uzun yıllar önce tesadüfen adını duyup hikayesini 
	DEĞİŞİME AYAK UYDURABİLMEK 

	tercih ediyorum. Bunun sebebi iş modellerini evrim teorisindeki gibi canlıların değişen koşul ve şartlara adaptasyonu gibi görüyor olmam. 
	tercih ediyorum. Bunun sebebi iş modellerini evrim teorisindeki gibi canlıların değişen koşul ve şartlara adaptasyonu gibi görüyor olmam. 
	Nasıl ki evrim en kuvvetli canlıları dünya üzerinden silip attıysa değişen iş modelleri de en kuvvetli firmaları pazardan silip atabiliyor. 
	Adaptasyon hızı en yüksek ve çağın değişimlerine en iyi uyum sağlayan firmalar ise hayatlarına devam ediyorlar. Daha önceden de yazdığım gibi Phillip Kotler beş temel pazarlama çağından bahseder. Üretim çağından bugünlere gelene kadar evrim en büyük devlerin yok oluşuna sahne oldu. 

	araştırdığım ve beni çok etkileyen bir markadan bahsetmek istiyorum size. 
	Geçen hafta okuduğum bir makale ile beynimde yine yankılanan bu marka aslında icadı 1850’lere dayanan ve o tarihlerde de bugünkü yapısından çok farklı olmayan bir ürün ile tüm dünyayı domine etmiş durumda. 
	Sizi hayal kırıklığına uğratabilirim belki ama bahsettiğim ürün “fermuar”. Fermuarın anavatanı ABD ve ilk seri üretimi de bu ülkede yapılıyor. Fakat bugünkü anlamda gündelik hayatta kullanımı 1940’lı yılları buluyor. 
	Dünyada fermuar pazarının hacmi 20 milyar dolar seviyesinde ve Japon YKK firması bu pazarın %40’ını oluşturuyor. 
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	Şu an bu satırları okurken YKK firmasının adını ilk defa duyuyorsanız muhtemelen üzerinizdeki kıyafetlerinizdeki fermuarlar hangi marka diye bakıyorsunuzdur. Bu tepkiyi ben de vermiştim ve YKK olduğunu gördüğümde inanamamıştım. 
	Gerçekten bir firmanın globalde bu kadar emtia olarak gözükebilecek bir üründe dominans sağlaması hayret verici ve takdire şayan. 
	Figure
	Başka bir deyişle bir kıyafet alırken neredeyse hiç dikkat etmeyeceğimiz bir detay belki de fermuarın markası. Kalitesinin önemi tartışmasız çok fazla ancak bu kalitede başka bir ürün yok mudur? Markanın kıyafet ve aksesuar üreticilerine karşı bu gücü nasıl oluşmuştur? Her çantada, her pantalonda, her cekette bulunan bir ürünü neden giyim kuşam üreticileri kendileri üretmeyi tercih etmediler? 
	YKK firması 1934’te Japonya’da kuruluyor. O yıllarda fermuar kullanımının oldukça limitli olması sebebiyle firmanın genişlemesi sınırlı oluyor. Ancak 1950’li yıllarda jean markalarının özellikle ABD’de büyümesi ile pazar genişliyor. Bu yıllarda Amerika’lı üreticiler pastanın büyük bir kısmını alıyorlar. 
	YKK firması o dönemde Japon firmalarının gelişmiş üretim tekniklerini, mühendislik avantajlarını kullanarak, tüm tedarik süreçlerini kurum içinde çözecek şekilde dışa bağımlılığı minimize ederek ve büyüyen ABD pazarına yatırım yaparak fark yaratmaya başlıyor. Bu yıllarda uzak doğuda üretim yapıp ABD’ye ihraç ederek fiyat rekabeti avantajı ile lokal rakiplerini alt ediyor. 
	Bu şekilde 1960’lı yıllarda YKK Japonya’daki tüm pazara hakim olurken ihracat kanalları ile de tüm dünyaya yayılıyor. YKK bu yıllarda üretim verimliliği konusundaki 
	Bu şekilde 1960’lı yıllarda YKK Japonya’daki tüm pazara hakim olurken ihracat kanalları ile de tüm dünyaya yayılıyor. YKK bu yıllarda üretim verimliliği konusundaki 
	liderliği ile maliyet yönetimini çok başarılı yaparak çok ciddi adetlerde üretim kapasitesine ulaşarak rakipsiz hale geliyor. 


	YKK firması o yıllarda teknolojik olarak o kadar ilerliyor ki ABD’de kurduğu tesislerde geliştirdiği teknoloji ile Apollo 11’de kullanılan asronotların elbiselerindeki fermuarları özel olarak üretiliyor. Bu dönemde rakipleri maliyet azaltma amaçlı Uzak Doğu'da üretim tesisleri açmaya yönelirken YKK firması katma değerli ve lokalleşmiş üretim modeline yatırım yapıyor. 
	Ancak yıllar geçtikçe bu üründe farklılaşma imkanı azalıyor. Lokal üreticiler arttıkça rekabet de artıyor. Ülkelerde firmaların konsolidasyonu gerçekleşiyor ve lokal devler rekabet etmeye başlıyorlar. 
	1980 ve 1990’larda özellikle Çin Halk Cumhuriyeti’nde üreticiler tersine mühendislik yaparak düşük maliyetlerle benzer ürünler üretmeye başlayınca pazar payları ve karlılıklar azalıyor. SBS firması 1984’te ufak bir atölye olarak kurulup çok kısa zamanda borsaya kote bir firma olup Çin’in en büyük fermuar üreticisi oluyor. 
	YKK önce alt bir marka yaratarak alt segmentte rekabet etmeye çalışsa da düşük karlılıklar ve standartlardan uzakta rakipler nedeniyle sonunda çağın gereğini yapmaya karar veriyor. 
	Şu an YKK firması çok aktif olarak sosyal medya ve dijital mecraları kullanarak kampanyalar yapıyor. Yaratmış oldukları çizgi film karakterleri ile ürünlerinin kullanımına dair bilinç oluşturacak çalışmalar yaparak marka algısını yerleştirmeye çalışıyorlar. 
	Örnek vermek gerekirse kendi kendine çekilen fermuarlar ve aplikasyon yardımı ile uzaktan kontrol edilebilen ürünlerini bu gibi mecralarda tanıtarak son kullanıcılara daha çok dokunmayı amaçlıyorlar. Bu dijital transformasyon zaten milyonlarca kullanıcısı olan firmanın marka bilinilirliğini çok hızlı bir şekilde arttırarak pazar payı kazanmasına destek oluyor. 
	Bu yüz yıllık hikaye aslında bize tüm pazarlama çağlarının akışını çok net bir şekilde gösteriyor. Çağın gereğini yapan firmalar sektörden bağımsız olmak üzere gelişmeye ve genişlemeye devam ederken demode olmuş yaklaşımlara takılanlar yok olup gidiyor. 
	Önümüzdeki ay görüşmek dileğiyle... 
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	Figure
	Panasonic’ten Yangına Karşı 
	AKILLI KORUMA SİSTEMLERİ 
	Yangın, iş yerinizin karşılaşabileceği en önemli riskler arasında yer alıyor. Profesyonel yangın algılama sistemleri ve güvenlik çözümleri ile dünya standardında koruma vadeden Panasonic, yangın algılama teknolojinizi daha geniş çözümlerle bütünleştirerek daha kapsamlı güvenlik ve izleme olanakları sunuyor. 
	Yangın, iş yerinizin karşılaşabileceği en önemli riskler arasında yer alıyor. Profesyonel yangın algılama sistemleri ve güvenlik çözümleri ile dünya standardında koruma vadeden Panasonic, yangın algılama teknolojinizi daha geniş çözümlerle bütünleştirerek daha kapsamlı güvenlik ve izleme olanakları sunuyor. 
	Panasonic yangın algılama çözümleri, markanın öncü güvenlik izleme sistemleri ile birlikte, binalara kanıtlanmış ve güvenilir teknoloji güvencesinden yararlanma olanağı sağlıyor. 
	Panasonic’in genişletilebilen ve birlikte çalışabilen sistemleri hem iş yüklerini azaltıyor hem de çok daha etkili olarak tüm iş yerlerinde esnek, akıllı ve çok yönlü endüstriyel koruma sistemleri oluşturuyor. 
	WEB sağlayıcı içeren modül sayesinde, yangın algılama sistemlerine uzaktan erişim sağlanabiliyor. Bununla beraber kullanıcı kolaylığı ve sistem güvenliği en üst seviyeye çıkıyor. 

	Söz konusu özellikle, ayrıca thirdpart sistem denilen otomasyon sistemlerine (Scada, DCS ve BMS) ücretsiz olarak entegre olunabiliyor. 
	Bu entegrasyonla beraber anlık, canlı bilgiler gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor ve gerekli yazılımsal entegrasyonlar ile tek bir sistem üzerinden aksiyon alınmasına uygunluk sağlanıyor. 
	Bu özellik de tüm sistemlerin tek bir merkezden takip edilmesini ve bir operatör ile sistem güvenliğinin sağlanmasını olanaklı hale getiriyor. 
	Diğer bir özelliği de kamera sistemlerine entegre şekilde, yangın durumunda bilgi birimlerin kamera görüntüsünün yazılım ekranına düşerek gerçekçi alarm durumlarını takip etmesi. 
	Böylece, durumu kontrol odasından gerçek zamanlı olarak fark edebiliyor, hızla ve güvenli bir biçimde harekete geçebiliyor. 
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	Figure
	Elektrik-Elektronik Sektörünün 2019 İHRACAT ŞAMPİYONLARI Belli Oldu 
	Bu yıl 6’sı düzenlenen Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) 2019 yılı İhracat Başarı Ödülleri, 26 Şubat Çarşamba akşamı sahiplerini buldu. Sektöründe 2019 yılında en çok ihracat yapan firma Vestel oldu. 
	Bu yıl 6’sı düzenlenen Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) 2019 yılı İhracat Başarı Ödülleri, 26 Şubat Çarşamba akşamı sahiplerini buldu. Sektöründe 2019 yılında en çok ihracat yapan firma Vestel oldu. 
	Sektörde en çok ihracat gerçekleştiren ikinci firma Arçelik olurken, üçüncülüğü BSH Ev Aletleri aldı. 
	Elektrik ve Elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat şampiyonlarının ödüllendirildiği 2019 TET İhracat Başarı Ödül Töreni, 26 Şubat Çarşamba günü İstanbul Conrad Bosphorus Hotel'de gerçekleşti. 
	Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven UçkanAve sektör temsilcilerinin katıldığı törende Türkiye geneli elektrik ve elektronik sektöründe en çok ihracatı gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi. 

	Elektrik-Elektronik Sektörünün 2019  İhracatı 11,5 Milyar Dolar 
	2019 yılında 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşen Elektrik-Elektronik sektör ihracatı Türkiye ihracatının yüzde 7’sini oluşturuyor. 
	Sektör, Türkiye’nin 2023 hedefine önemli katkı sağlıyor. Ödül töreninde sektör temsilcilerine teşekkürlerini sunan TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan, “Beyaz Eşya sektörümüz 25 milyon adetlik üretimi ile Avrupa’nın 1 numaralı üreticisi konumundadır. 
	Eskiden beyaz eşya üretim üssü olarak bilinen Almanya ve İtalya’yı geride bırakmıştır. Euromonitor verilerine göre ise, Türkiye dünya üretiminin yarısını gerçekleştiren Çin’in arkasında ikinci konumda bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. 
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	Uçkan, sektör ihracatının 2019 yılında 11,5 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye ihracatından  yüzde 6,5 pay aldığını söyledi. 
	Sektörün daha güçlü konuma gelmesi için hammadde ve komponent sağlayan yatırımlara yönelik projelerin bitiminde pek çok ülkede olduğu gibi devletin nakit olarak destek vermesi gerektiğine değinen Uçkan, özellikle teknoloji transferi gerektiren know-how’ın yoğun olduğu ürünlerde proje bedelinin %25 ile %50’si oranında yatırım desteği uygulanması gerektiğini, ayrıca yüksek teknoloji ürün ihracatında ve Turquality marka destek programındaki firma limitlerinin kaldırılması gerektiğiniz dile getirdi. 

	Figure
	Ödül töreninde konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle “2019 yılında yüzde 3,6 oranında yüksek teknoloji ihracatı yapıldı. 
	Ödül töreninde konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle “2019 yılında yüzde 3,6 oranında yüksek teknoloji ihracatı yapıldı. 
	Yüksek teknoloji ihracatı bu ülke için çok önemli. Türkiye elektronikte 32. ülke konumunda yer alıyor, bunu daha yukarılara çıkartmak bizim elimizde.  

	2020 yılına kadar yatırım için çok uygun ortam yoktu. Faizlerin bu noktaya gelmesi ile daha fazla üretme daha fazla satma imkanımız var. Ocak ayında tablo bize özellikle İngiltere için bir ders veriyor. 
	Figure
	Rekabetin bu kadar arttığı bir durumda İngiltere pazarından asla vazgeçmeyeceğiz. 190 milyar dolarlık hedefi tutturmak için çalışacağız. Akabinde 200’lü rakamlara ulaşmayı yürekten diliyoruz” dedi. 
	Ödül töreninde daha sonra söz alan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise “180 milyar dolarlık ihracat yaptık. Dünya ticaretinde gerilemenin yaşandığı bir dönemde ihracatımızı %2,2 artırdık. 
	Dünyada değer artışı bazında ihracatta ilk 8 ülke arasında yer aldık. Ekonomimize güvenmeliyiz. Bunlar olumlu gidişlerin göstergesi. Adım adım daha iyiye gidiyoruz. İhracatımızın yüzde 48’i Avrupa Birliği’ne. 
	Geleneksel pazarımız olan Avrupa Birliği’ne uzun bir aradan sonra 2019 yılında fazla verdik. Ama bir pazara bu kadar da bağlı olmak iyi değil. Pazar çeşitlendirmesi yapmalıyız. Çok çalışmamız, daha fazla katma değerli ürünler üretmemiz gerekiyor. Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Türkiye’nin bayrağını daha yukarıya kaldırmak için çalışmalıyız.” dedi. 
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	Acil Durum Tamir Bakım ve Emniyet Mekanizmalı Şalter 
	Üst kapaktan ayrılabilen, tabandan her yüzeye kolay bağlantı montajı yapılabilen, özel kaplinli tamir bakım ve emniyet şalteri 
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	Bosch, Yapay Zekanın Kullanımı İçin Bir Kılavuz Düzenliyor
	YAPAY ZEKA ETİK 
	YAPAY ZEKA ETİK 
	KURALLARI 

	Yapay Zeka Etik Kuralları: Bosch, çalışanlarına sunduğu bir yol gösterici ilke ile yapay zekaya ilişkin toplumsal tutumunu belirliyor. 
	Yapay Zeka Etik Kuralları: Bosch, çalışanlarına sunduğu bir yol gösterici ilke ile yapay zekaya ilişkin toplumsal tutumunu belirliyor. 
	En Önemli İlke: Yapay zeka güvenli, sağlam ve açıklanabilir olmalıdır ve yapay zekanın kontrolü insanlarda olmalıdır. 
	Bosch CEO'su Volkmar Denner: “Hedefimiz, insanların yapay zekaya dayalı ürünlerimize güvenmesidir” 
	Ağa bağlı ve akıllı ürünlerde güv birlikler ve iş ortaklıkları. 
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	Bosch, yapay zekanın kullanımına ilişkin etik “kırmızı çizgiler” belirledi. Şirket, akıllı ürünlerinde yapay zeka kullanımını yöneten bağlayıcı kurallar yayınladı. Bosch’un yapay zeka etik kuralları şu ilkeye dayanıyor: 
	Tüm yapay zeka tabanlı kararlarda son söz insanlarda olmalıdır. Berlin de düzenlenen şirketin yıllık IoT konferansı Bosch Connected World’ün (BCW) açılışında, Bosch CEOAsu Volkmar Denner, “Yapay zeka, insanlara hizmet etmelidir. 
	Yapay zeka etik kurallarımız, çalışanlarımıza akıllı ürünlerin geliştirilmesi konusunda rehberlik sağlıyor. Amacımız, insanların yapay zeka ürünlerimize güvenmesini sağlamaktır. dedi. 
	Yapay zeka, Bosch açısından hayati öneme sahip bir teknoloji. 2025 itibarıyla tüm Bosch ürünlerinin ya yapay zeka içermesi ya da yapay zeka yardımıyla geliştirilmiş veya üretilmiş olması hedefleniyor. Şirket, yapay zeka ürünlerinin sağlam, güvenilir ve açıklanabilir olmasını istiyor. 
	Bosch CDO ve CTOAsu Michael Bolle, “Yapay zeka bir kara kutu olursa, insanlar ona güvenmeyecektir. Ancak ağa bağlı bir dünyada güven esas olacaktır. dedi. Bosch, güvenilir yapay zeka tabanlı ürünler üretmeyi hedefliyor. 
	Etik kurallar, Bosch’un bir yenilik arayışını sosyal sorumluluk hissi ile bir araya getiren “Yaşam için teknoloji” sloganına dayanıyor. 
	Önümüzdeki iki yıl içerisinde Bosch, 20.000 çalışanına yapay zeka kullanımı konusunda eğitim vermeyi planlıyor. Bosch’un bu teknolojinin sorumlu kullanımını yöneten yapay zeka etik kuralları, bu eğitim programının bir parçası olacak. 
	Yapay Zeka, Çok Büyük Bir Potansiyel Sunuyor 
	Yapay zeka, ilerlemenin ve büyümenin global itici gücü. Örneğin, yönetim danışmanı PwC, bugün ve 2030 yılı arasında yapay zekanın Çin de GSYİH’yi yüzde 26, Kuzey Amerika da yüzde 14 ve Avrupa da ise yaklaşık yüzde on civarında artıracağını öngörüyor. 
	>>> 
	>>> 
	Mart’20 • 43 
	www.sektorumdergisi.com 

	HABER 

	Figure
	Bu teknoloji, ulaşım, iklim eylemi, tıp ve tarım gibi birçok alanda zorlukların üstesinden gelmeye ve sonuçları optimize etmeye yardımcı olabilir. 
	Bu teknoloji, ulaşım, iklim eylemi, tıp ve tarım gibi birçok alanda zorlukların üstesinden gelmeye ve sonuçları optimize etmeye yardımcı olabilir. 
	Algoritmalar, çok yüksek miktarlarda veriyi değerlendirerek kararları gerekçelendirebiliyor ve otonom olarak alabiliyor. 
	Böylece, bağlayıcı AB standartlarının yürürlüğe girmesinden çok önce Bosch, bu teknolojinin kullanımının ortaya çıkarttığı etik soruları aktif olarak ele alma kararını aldı. Bu sürecin ahlaki dayanağı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’nde yer alan değerler tarafından sağlanmaktadır. 

	KONTROL, İNSANLARDA OLMALIDIR 
	Bosch’un yapay zeka etik kuralları, insan gözetimi olmadan yapay zekanın insanlar hakkında herhangi bir karar almamasını şart koşar. Yapay zeka, insanlara bir araç olarak hizmet vermelidir. 
	Üç olası yaklaşım tanımlanmaktadır ve hepsinin bir ortak yanı var: Bosch tarafından geliştirilen yapay zeka ürünlerinde, teknolojinin verdiği kararlarda kontrol insanlarda olmalıdır. 
	İlk yaklaşımda (kontrol insanda) yapay zeka, insanların nesneleri veya organizmaları sınıflandırmasına yardımcı bir karar destek uygulaması gibi sadece yardım amacı taşır. 
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	İkinci yaklaşımda (insan döngünün içerisinde) ise bir akıllı sistem, insanların istediği zaman geçersiz kılabileceği kararları bağımsız bir şekilde ele alır. 
	İkinci yaklaşımda (insan döngünün içerisinde) ise bir akıllı sistem, insanların istediği zaman geçersiz kılabileceği kararları bağımsız bir şekilde ele alır. 
	Buna örnek olarak, insan sürücünün örneğin bir park destek sisteminin kararlarına doğrudan müdahale edebileceği kısmi otonom park etme gösterilebilir. 
	Üçüncü yaklaşım (insan sürecin üzerinde), acil fren sistemleri gibi akıllı teknolojilerle ilgilidir. Bu noktada mühendisler, geliştirme süreci sırasında belirli parametreler tanımlar. 
	Burada, karar verme sürecinde insan müdahalesi bulunmaz. Parametreler, yapay zekanın sistemi etkinleştirip etkinleştirmemeye karar vermesine 
	Burada, karar verme sürecinde insan müdahalesi bulunmaz. Parametreler, yapay zekanın sistemi etkinleştirip etkinleştirmemeye karar vermesine 
	ilişkin dayanak sağlar. Mühendisler, geçmişe dönük olarak sistemin tanımlanan parametrelerin içerisinde kalıp kalmadığını test eder. Gerek olması halinde, bu parametreler ayarlanabilir. 


	BİRLİKTE GÜVEN OLUŞTURMA 
	Bosch, yapay zeka etik kurallarının yapay zeka konusundaki toplumsal tartışmanın azaltılmasına katkıda bulunmasını umuyor. 
	Denner, “Yapay zeka hayatlarımızı her açıdan değiştirecek. Bu nedenle söz konusu tartışma son derece önemli.” dedi. Akıllı sistemlere yönelik güveni oluşturmak için teknik bilgiden daha fazlası gerekiyor. 
	>>> 
	>>> 
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	Politika yapıcılar, bilim topluluğu ve halk arasında yakın bir diyaloga da ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle Bosch, yapay zekanın etik boyutu gibi konuları incelemek üzere Avrupa Komisyonu tarafından görevlendirilen bir kuruluş olan Yapay Zeka Üst Düzey Uzman Grubu’na katıldı. 
	Figure
	Halihazırda yedi lokasyondan oluşan bir global ağ içerisinde yer alarak ve Amsterdam Üniversitesi ve Carnegie Mellon Üniversitesi (Pittsburgh, PA) ile iş birliği yaparak Bosch, daha güvenli ve daha güvenilir yapay zeka uygulamaları geliştirme konusunda çalışmalar yürütüyor. 
	Benzer bir şekilde, Baden-Württemberg’de bulunan Cyber Valley (Siber Vadi) araştırma birliğinin bir kurucu üyesi olarak Bosch, 700 uzmanının kısa bir süre içerisinde şirket dışından araştırmacılar ve startup çalışanları 
	Benzer bir şekilde, Baden-Württemberg’de bulunan Cyber Valley (Siber Vadi) araştırma birliğinin bir kurucu üyesi olarak Bosch, 700 uzmanının kısa bir süre içerisinde şirket dışından araştırmacılar ve startup çalışanları 
	ile birlikte çalışmaya başlayacağı bir yapay zeka kampüsünün inşaatına 100 milyon Euro yatırım yaptı. 


	Yine son derece önemli olarak, Bosch tarafından kurulan bir komite olan Dijital Güven Forumu, önde gelen uluslararası dernekler ve örgütlerden uzmanlar arasında yakın bir diyalog geliştirmeyi hedefliyor. 
	Forumun 11 üyesi, Bosch ConnectedWorld 2020’de bir araya geliyor. Bolle, “Ortak hedefimiz, nesnelerin internetini güvenli ve güvenilir hale getirmektir.” dedi. 
	170’TEN FAZLA KONUŞMACI VE 80’DEN FAZLA KATILIMCI 
	Bosch ConnectedWorld (19–20 Şubat 2020), ağa bağlı dünyada en son trendleri ve gelişmeleri sergileyen 80’den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor. 
	170’in üzerindeki konuşmacı arasında Bosch CEO’su Volkmar Denner ve Bosch CDO/CTO’su Michael Bolle ve ayrıca Roland Busch (Siemens CEO Yardımcısı), Axel Stepken (TÜV Süd Yönetim Kurulu Başkanı) ve Scott Guthrie (Apple Bulut ve Yapay Zeka Grubu Başkan Yardımcısı) yer alıyor. 
	Etkinliğin ana programları arasında açılış konuşmaları, büyük bir fuar ve bir hackathon (yazılım yarışması) bulunuyor. 
	Bu yıl yedincisi düzenlenen Bosch ConnectedWorld, dünyanın nesnelerin internetine adanan en büyük uluslararası forumlarından bir tanesidir. 
	BİR BAKIŞTA: BOSCH’UN YAPAY ZEKA ETİK KURALLARI İÇERİSİNDE YER ALAN İLKELER 
	• 
	• 
	• 
	Tüm Bosch yapay zeka ürünleri, şirketin bir yenilik arayışını sosyal sorumluluk hissi ile bir araya getiren “Yaşam için teknoloji” sloganımızı yansıtmalıdır. 

	• 
	• 
	İnsanları etkileyen yapay zeka kararları, son söz insanda olmadan alınmamalıdır. Yapay zeka, insanlar için bir yardımcı ve araç olmalıdır. 

	• 
	• 
	Güvenli, sağlam ve açıklanabilir yapay zeka ürünleri geliştirmek istiyoruz. 

	• 
	• 
	Güven, şirketimizin temel değerlerinden bir tanesidir ve kendimizi güvenilir yapay zekaya adadık. 

	• 
	• 
	Yapay zekaların geliştirilmesi sırasında, yasallık ilkesine ve diğer etik ilkelere uyarız. 
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	ÜRÜN KATALOĞU 
	ÜRÜN KATALOĞU 
	ÜRÜN KATALOĞU 


	Sect
	Figure

	TAl5 &2½CEE 
	Zorlu Koşullar Altında Güvenli Çalışma 
	Profesyoneller, mavi güç ile zorlu çalışma koşulu standartlarını değiştiriyorlar. 
	TAl5 
	Figure

	Anahtar durumunu (açık-kapalı) uzak mesafeden bile görebilmenizi mümkün kılan 
	patentli kol tasarımı ile kolay kullanım imkanı sunar. Zor koşullarda bile her yük 
	sınıfına uygun anahtarlama yapar (AC23-AC3), O ve 1 pozisyonlarında asma kilit ile 
	güvenlik altına alınabilir ve her koşulda su geçirmezlik sağlar (IP66-I P67). 
	Figure
	Sect
	Figure
	Ayırıcı Anahtar AC3-AC23A 
	Ayırıcı Anahtar AC3-AC23A 
	IP66/IP67 


	Figure

	Termoset Vidasız gövdeye entegre GRP muhafaza edilebilir priz 
	•
	•

	ilı A 
	Dust-and GWT Self-extinguishing lmpact resistance Crushing Resistant to UV High woter-tight, and 96o·c closs IK10 >500 Kg radiation and resistonce immersion-resistant VO ageing to chemical 
	agents 
	agents 
	JicEE 

	Güvenlik sunarken bununla birlikte üretkenliği de arttırır. Aşırı ısınmayı ve kablo kırılmalarını önler. Hızlı kurulum sistemi sayesinde zamandan ve montaj maliyetlerinden tasarruf sağlar. Modüler yapısı sayesinde bakım maliyetlerini en aza indirir. 
	DİJİTAL REKLAM 
	DİJİTAL REKLAM 
	DİJİTAL REKLAM 


	Palazzoli geniş ürün gamıyla, tasarımcıların ve uygulayıcıların ihtiyacı olan her türlü elektrik sistemi için, her zaman en iyi çözümün bulunmasına olanak sağlar. TAIS & XCEE 
	Figure
	o 
	Figure

	Sect
	Figure

	Endirekt Güçlendirilmiş darbe Tüm kablo tipleri ile serileri ile birlikte 2436 sıkılabilir klemens dayanımlı muhafaza uyumlu rakor farklı kombinasyon 
	ol uşturabi lirsin iz. 
	ol uşturabi lirsin iz. 
	IP66/67/68/fB 

	::> A
	? ilı • 
	,. 

	VİDEO 
	VİDEO 
	VİDEO 
	VİDEO 



	Protection agoinst GWT Self-extinguishing lmpoct resistonce Crushing Resistant to uv Resistance 
	dust, water, 96o·c cıoss VO IK10 >500 Kg radiation and tochemicaı 
	immersion and high• ageing agents 
	temperature water 
	temperature water 
	RÖPORTAJ
	RÖPORTAJ
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	NOVSEN Elektrik Elektronik Ticaret Anonim Şirketi 
	Sweet Life Center Yenişehir Mah. Millet Cd. Sümbül Sk. No:6 A-Blok Ofis No:7 34912 Kurtköy, Pendik-İSTANBUL 
	Tel : 90 (216) 232 22 66 / Fax: 90 (216) 482 11 63 / / 
	www.novsen.com 
	info@novsen.com 
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	E I e k t r i k E I e k t r o n i k T i c. A. Ş. 
	MAKALE 

	Figure
	Evren Yurttaş 
	Yurttaş Holding Yönetim Kurulu BaşkanıA
	Makineler ve Endüstri 5.0 
	Makineler ve Endüstri 5.0 


	Makine; herhangi bir enerjiyi hareket enerjisi ya da başka bir enerjiye dönüştüren, bir işi ya da oluşumu yapmak ya da tamamlamak üzere tasarlanmış düzeneklerin genel adıdır. Makineler, elektrikten ulaşıma; inşaattan, malzeme üretimine kadar hayatımızın hemen her alanında mevcuttur. 
	Bu mevcudiyetlerini, Endüstri 4.0 ile tamamen insan faktörünü çıkararak hayatımıza girmeye çalışmışlardır. Dördüncü insan faktörünü tamamen aradan çıkararak birçok alanda üreticiyi kara geçireceği tezi ile ambalajlansa da, özellikle ülkemiz gibi yüksek teknolojiyi ithal eden ülkeler, tabiri caizse insan faktöründen kıstıklarını, edinim, bakım-onarım ve yedek parça bedelleri ile kat kat yurtdışına vermek zorunda kalacaklardır. 
	sanayi devrimi, 
	sanayi devrimi, 
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	Bu bakış açısı, teknolojiden kaçalım bakış açısı değildir elbette. Şöyle ki; insan faktörünün tamamen olmaması ideal ortamlarda kar sağlayabilir elbette. Ama üreticiler bilir ki, çoğu kez teori ile uygulama çok ciddi farklılıklar gösterir. 
	Ufak bir elektrik kesintisi bile, ya da sürekli elektrik git-gelleri yaşanan bir ortamda sistemler insan olmadan birçok hataya gebedir. Bu da, ilk edinim maliyetleri hesaba katılmasa bile, nihai üründe çok ciddi zararlar ortaya çıkarabilmektedir. 
	Ürünlerin tasarım, üretim ve satış işlemlerinde insan faktörü mutlak surette olması gereken şeylerdir. Bu verilerin olmazsa olmaz olduğu, Endüstri 5.0 yani beşinci sanayi devrimi ilkelerinde net olarak görülmektedir. 
	>>> 
	>>> 
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	MAKALE 
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	Figure
	Elbette teknoloji olmalı ve mümkün olan en üst düzeyi kullanılmalıdır. Ancak insanı aradan çıkarmak yerine, makine ile konuşabilen anlaşabilen kabiliyetli ve iyi yetişmiş, gelişime açık insan yatırımı her zaman daha verimli ve mantıklıdır. 
	Elbette teknoloji olmalı ve mümkün olan en üst düzeyi kullanılmalıdır. Ancak insanı aradan çıkarmak yerine, makine ile konuşabilen anlaşabilen kabiliyetli ve iyi yetişmiş, gelişime açık insan yatırımı her zaman daha verimli ve mantıklıdır. 
	Endüstri 5.0 ve 4.0 anlatırken, bunlardan önceki 3.0, 
	2.0 ve 1.0 nedir diye merak edenler için de kısa bir bilgi vermekte fayda vardır. 
	Endüstri 1.0: Birinci sanayi devrimi, buhar gücüyle bir değirmen ve dokuma tezgahının çalıştırılması ile başlamış ve kısa sürede yayılmıştır. Çünkü verim, daha fazla üretim, karlılık, pazarlama arayışı refah düzeyini arttırmıştır. 
	Endüstri 2.0: İkinci sanayi devrimi, elektrik enerjisinin kullanımı ve çelik üretiminin hayatımıza girmesiyle, demiryolları başta olmak üzere ulaşım ve iletişim kurmayı kolaylaştırmış ve birçok sektörün doğmasına ve hızla yayılmasına öncülük etmiştir. 

	Endüstri 3.0: Üçüncü sanayi devrimi, dijitalleşmenin  hayatımıza girmesini ve elektronik otomasyonun, bir nevi makineleri doğarken kodlandıkları şekilde düz mantıkla üretimden, çeşitli özellikler eklenebilen, makinelerin akıllı üretimler yapmasına iten bir devrimdir. 
	Dünyada ne üretilirse üretilsin, kimsenin gözden kaçıramayacağı şey insan faktörü ve özellikle tasarımcı ruhunun işin içinden çekilmemesidir. 
	Apple yaratıcısı merhum Steve Jobs örneği, bu konu üzerine verilebilecek en güzel örnektir. Belki teknik donanım ve yazılımları yapan çok daha iyi tasarımcılar vardı ama o sistem oturmadan onu aradan çıkardıklarında şirket batma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 
	En azından sistem tam anlamıyla oturana kadar, insan faktörü aradan çıkarılmamalıdır… 
	Görüşmek dileğiyle... 
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	Figure
	FİYAT LİSTESİ 
	DİJİTAL SAYFA 

	Figure
	LED AMPÜLÜ SON TEKNOLOJİ İLE TÜRKİYE'DE ÜRETİYORUZ. 
	DlİYA'YA SATiYORUZ! " ,� 
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	Opaş Paket Şalter Genel üA
	Yılmaz Caymaz 
	Koordinatör

	Figure
	SANAYİ DEVRİMİNİN GELİŞİM SÜRECİ 

	Sevgili sektör dostlarım tekrar merhaba, 
	Sevgili sektör dostlarım tekrar merhaba, 
	Geçen sayımızda işlediğimiz sanayi devrimi bilgilerimizi biraz güncellersek, hareketin ilk önce İngiltere'de başladığından söz etmiştik. 
	1400'lü yıllardan itibaren icatların ortaya çıkması ve sonrasında artarak devam etmesi 350 yıl kadar sürmüş ve ilk sanayi ya da o dönem için bir başka deyim ile ticaret devrimi sürmüş oldu. 
	Şubat sayımızdaki yazımda söz ettiğim gibi Avrupalıların başlattığı sömürgecilik hareketi ile doğal kaynakların tespit edilerek ve bu kaynakların dünyaya ham madde olarak sürülmesiyle, devlet yönetimleri özel işletmeleri korumaya başlamış ve onları desteklemişler, aynı zamanda devletler kendi iktisadi işletmelerini kurarak 
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	dünyada ticaret hacimlerini büyütmeye başlamışlardır. Tüm bu faaliyetleri bir başlık altında toplarsak; dünyada kapitalizmin başlangıcı olarak ifade edebiliriz. 
	Özellikle değerli yeraltı kaynaklarının yani altın ve gümüşün, İspanyollar tarafından keşfedilmesiyle birlikte Amerika kıtasından Avrupa kıtasına getirmeleri ile artık ihtiyaç olmaya başlayan paranın da artık piyasalara girişi ve ticarette daha yoğun kullanılmasının temini sağlanmış oldu. 
	Tüm bu değerler olan üçlü birliktelik, altın, gümüş ve para ile bankacılık ve kredi sisteminin doğmasına, gelişmesine ve bu sayede zaman içinde kapital birikimlerin yüksek seviyelere ulaşması sağlanmış oldu. 
	>>> 
	>>> 

	Figure
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	Figure
	1900'lü yılların ortalarından itibaren ikinci dünya savaşı ile birlikte ve devamında, kimya petrol ve çelik endüstrilerinin hızlıca gelişmesi sayesinde bir çok alanda yenilikler ve girişimlerin beraberinde görülmesi ortaya çıkmış oldu. 
	1900'lü yılların ortalarından itibaren ikinci dünya savaşı ile birlikte ve devamında, kimya petrol ve çelik endüstrilerinin hızlıca gelişmesi sayesinde bir çok alanda yenilikler ve girişimlerin beraberinde görülmesi ortaya çıkmış oldu. 
	Kapitalizm ve beraberinde ortaya çıkan burjuvazi (burjuva anlam itibariyle işçi, köylü veya o bölgeye göre var olan ve soylu diye adlandırılan sınıfa dahil olmayan, sosyal yönden konumu ve gücünü eğitiminden, işveren konumundan veya var olan zenginliklerinden alan şehirli kişi diye sözlük anlamı olarak ifade edilir. Ya da geçimini ticaret ve zanaat işleri ile sağlayan ama kasaba ve şehirde yaşayan kapitalist bir düzen içinde oluşan egemen sınıf olarak da ifade edilmektedir). 
	Birlikte gelişmesi ve ortaya çıkmasının Avrupa'da meydana gelmesiyle sermaye ve girişimcilik ön plana çıkmaya başlamış, bankacılığın ve sigortacılık sisteminin başlaması büyük sanayi yatırımlarının doğmasına, ticaret 
	Birlikte gelişmesi ve ortaya çıkmasının Avrupa'da meydana gelmesiyle sermaye ve girişimcilik ön plana çıkmaya başlamış, bankacılığın ve sigortacılık sisteminin başlaması büyük sanayi yatırımlarının doğmasına, ticaret 
	hukukunun gelişmesiyle bu kez büyük ortaklı şirketler sisteme dahil olmuş ve bunun yanında girişimler ve icatların artmasıyla patent olgusu da ortaya çıkmış oldu. 


	Teknik ve bilimsel gelişmelerdeki görülen bu hızlılık, dünyada ekonomik ve kalkınma ve zenginleşmenin önünü açarak, şirketlerin ve aynı zamanda devletlerin bilimsel çalışmalara önem vermelerini sağlayarak yani günümüzün Ar-Ge sisteminin oluşmasına zemin hazırlamış olmaları ile bu alanlara daha çok yatırım yapılmasını, 19'ncu yıllara gelindiğinde bu çalışmaların meyvelerin yeni icatlar olarak görmemizi de sağlamış ve bundan sonraki dönemde elektronik nitelikli sonuçları karşımıza sunmuş olacaklardır. 
	Sevgili dostlarım dünyada tüm bunlar olurken Osmanlı İmparatorluğu sanayi devrimini neresindeydi ? Bu gelişmelere ne kadar yakınında veya içinde olmuştu gelecek sayımızda bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. 
	Saygılarımla... Görüşmek dileğiyle... 
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	AYDINLATMAHABER 
	AYDINLATMAHABER 

	SEVAL KABLO, 
	İZMİR MERKEZ OFİSİNE TAŞINDI 
	İZMİR MERKEZ OFİSİNE TAŞINDI 
	Figure


	Haber-Röportaj ve Fotoğraflar: Nurşah Sunay
	Sect
	Figure
	Seval Kablo, İzmir Gıdaçarşısı Megapol Tower’daki merkez ofisinin açılışı için, 3.kez düzenlediği kokteylde tedarikçilerini bir araya getirdi. Daha önceki iki kokteyl yakınlar ve iç piyasa müşterilerine özel olarak konumlandırılmış.. 
	Tebrik çiçeklerinin yoğunluğu sebebiyle yürümekte zorlandığımız lobiden itibaren; karşılama deskinin şıklığı, körfez gören 22.kat manzarası ve ofis alanlarının özenle dekore edilmiş estetik biçimi, harika bir çalışma ortamı olma özelliğine sahipti.. 

	Kokteyl sırasında bizi tüm nezaketiyle karşılayıp ağırlayan tüm çalışanların, Seval Kablo çatısı altında olmaktan duydukları memnuniyet ve tedarikçilerin beğenisi oldukça dikkat çekiciydi. 
	Bu önemli günde bir araya geldiğimiz sektörümüzün değerli üreticisi ve iş ortağımız Seval Kablo Yönetim Kadrosu ile sektöre ilişkin yaptığımız sohbetlerin yanısıra, marka ile ilgili sormak istediklerimizi de samimi şekilde yanıtladığı güzel bir söyleşi yapma imkanı da yakaladık.. 
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	Figure

	Figure
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	AYDINLATMAHABER 
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	AYDINLATMARÖPORTAJ 
	Bu keyifli röportaj öncesi, 40.yılını kutlayan Seval Kablo ile ilgili birkaç bilgiyi de paylaşmak isterim.. 
	Üretim tesisi Denizli’deki 5 fabrika binasından oluşan ve İzmir, Ankara, İstanbul ofisleriyle ülke genelinde önemli projelerde bulunmasının yanında, yaklaşık 90 ülkeye ihracat yapan Seval Kablo; 1980 yılında şu anda halen Yönetim Kurulu Başkanı olan Hasan Ali Turgut tarafından kurulmuş. 
	Ticarete çocuk yaşlarda başlayan Hasan Beyin hikayesi ayrı bir başlık olacak kadar değerli ve markanın bugüne gelmesinde en büyük emeğe sahip isim olarak, kendisinden bahsetmemek olmaz.. 

	Hasan Ali Turgut, elektrik sektöründe ardında bıraktığı 50 yıl boyunca ciddi başarılar yakalamış, kadim dostluklar kurmuş bir isim.. 
	Seval Kablo’ nun Türkiye’de en başarılı sanayi kuruluşları arasında yer alması, dünya çapında bir marka haline gelmesi ve markanın büyüme ivmesini yeni kuşağa bayrak teslimi ile sürdürmesi, Hasan Beyin başarılarının en güzel örnekleri diye düşünüyorum.. 
	Zira Hasan Bey, kurumsal yönetim ilkelerini benimseyerek, halen şirketin yatırım kararlarını uygulayan Yönetim Kurulu Başkanı ünvanını sürdürürken; iki oğlundan büyüğü olan Ahmet Turgut; iç satış ile finansın, Ersin Turgut ise ihracat departmanıyla 
	Zira Hasan Bey, kurumsal yönetim ilkelerini benimseyerek, halen şirketin yatırım kararlarını uygulayan Yönetim Kurulu Başkanı ünvanını sürdürürken; iki oğlundan büyüğü olan Ahmet Turgut; iç satış ile finansın, Ersin Turgut ise ihracat departmanıyla 
	fabrikanın başında ve gerçekten takdir edilmesi gereken ölçüde başarılı işler çıkarıyorlar.. 

	Ailenin en genç üyesi olan Ersin Turgut; eğitimini, dört yıl kaldığı İngiltere’de, Elektrik Elektronik Mühendisi olarak tamamlıyor. 
	Ailenin en genç üyesi olan Ersin Turgut; eğitimini, dört yıl kaldığı İngiltere’de, Elektrik Elektronik Mühendisi olarak tamamlıyor. 
	2008’deki yurda dönüşün ardından Seval Kablo’da; üretim, kalite kontrol ve ihracat departmanında iyi işler yapmak için kolları sıvıyor ve 4 yıl sonra ihracat departmanı ile fabrikanın başına geçiyor. 
	Anadil seviyesinde İngilizce konuşan Ersin Turgut ve ekibinin, Seval Kablo’nun son 6 yıldır (2014
	-

	2019)Türkiye İhracat Şampiyonu 
	olmasındaki başarısını da ayrıca kutlamak gerek.. 

	HEDEFİNE YÜRÜYOR 
	2023

	Ersin bey, bu röportaja izninizle en çok dikkatimi çeken başlığı sorarak başlamak istiyorum. 
	Ersin bey, bu röportaja izninizle en çok dikkatimi çeken başlığı sorarak başlamak istiyorum. 
	Bildiğiniz gibi 2020, tüm dünyada siyasi ve ekonomik anlamda yaşanan olumsuz gelişmelerin yoğunluğuyla başladı. 
	Tüm bunlara eklenen salgın hastalık..Üstelik bu hastalığın, dünya ekonomisine tek başına %18 katkı sağlayan ve tabiri caizse küresel sanayinin mutfağı diyebileceğimiz Çin’de yaşanması, 
	Tüm bunlara eklenen salgın hastalık..Üstelik bu hastalığın, dünya ekonomisine tek başına %18 katkı sağlayan ve tabiri caizse küresel sanayinin mutfağı diyebileceğimiz Çin’de yaşanması, 
	doğal olarak üreticilerimizin, tüm yatırım planlarını ya iptal etmesi ya da askıya alması durumunu yarattı. 


	Oysa Seval Kablo’da bambaşka bir hava var. Bugün bizi ağırladığınız İzmir Megapol Tower ‘da, Merkez Ofisinizin açılışı, Aydın’da başlayan dev üretim tesisi yatırımınız.. Böyle bir süreçte Seval Kablo apayrı bir rota izliyor. 
	Bu dönem için cesaret gerektiren bu adımlardan hiç endişe etmiyor musunuz? 
	Seval Kablo iç pazarda, ihracat oranlarındaki başarısı sebebiyle, geçmişte ülkemizde yaşanan düşüşlerden hiç etkilenmedi. Bugün itibariyle üretimimizin % 10-15’lik kısmı iç piyasa satışı iken, ihracatımız % 8085 bandında seyrediyor. 
	Seval Kablo iç pazarda, ihracat oranlarındaki başarısı sebebiyle, geçmişte ülkemizde yaşanan düşüşlerden hiç etkilenmedi. Bugün itibariyle üretimimizin % 10-15’lik kısmı iç piyasa satışı iken, ihracatımız % 8085 bandında seyrediyor. 
	-

	Bu oranlar bize kablo sektöründe İhracat 1.’liğini ilk kez 2014’te getirdi. Takip eden yıllar boyunca, 2019 da dahil olmak üzere 6 yıl boyunca üst üste, Seval Kablo Türkiye İhracat Şampiyonu oldu. 
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	Figure

	SEVAL KABLO YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
	AYDINLATMARÖPORTAJ 
	AYDINLATMARÖPORTAJ 
	Dolayısıyla dünya pazarlarındaki başarımız içerdeki dalgalanmalardan bizi koruyan en önemli etkendi. 
	Çin’den yayılan virüsün yansımalarına gelince, zaten bu bölgelere satışımız olmadığı için direkt bir etki yaşamadık. Ama sektörün üreticileri için hammadde konusu ciddi bir risktir, haklısınız.. 
	Elektrik sektörünün buradaki en büyük şansı da krizin Çin bayramı sebebiyle 3 haftalık tatil dönemine denk gelmesi oldu. Bu, zaten bilindiği için sanayicilerin bir sürelik hammadde stoğu hazırdı. Ama bu süreç devam ederse, tüm stoklar eridiğinde ciddi bir sorun yaşanır mı, evet yaşanır.. 
	Bizim açımızdan durum birkaç bakımdan farklı. Bazı malzemelerimiz Çin’den geliyor ancak en önemli hammaddemiz olan “bakır” değil.. 
	Bununla beraber Seval Kablo özelinde birtakım avantajlara sahibiz. Biz geriye entegre olmuş bir tesisiz. PVC, Halogen Free, bakır eritmeden plastik üretimine kadar birçok üretimi kendi bünyemizde yapıyoruz. Dolayısıyla bugün Seval Kablo için endişe edilecek bir durum yok. 
	Yaklaşık 60 ülkede aktif olmak üzere, toplam 90 ülkeyle çalışıyoruz. Seval Kablo ürünleri, ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Avrupa olmak üzere Afrika’da dahil çok geniş bir coğrafyaya ulaşıyor. 
	Ve ihracattaki bu başarı, zorunlu olarak size yeni fabrika yatırımı kararını getirdi.. Bize biraz bu tesisten bahseder misiniz? 
	Tamamlandığında Türkiye’nin, hatta Avrupa’nın en büyük kapalı 
	Tamamlandığında Türkiye’nin, hatta Avrupa’nın en büyük kapalı 
	tesisi konumunda bulunacak olan fabrikamız, Aydın Buharkent’te kapalı alanı 150 dönüm olmak üzere, toplam 300 dönüm arazi üzerine kurulacak. 


	Figure
	Mevcut fabrikalarımız, Denizli’de toplamda 100 dönüm alan içerisinde ancak farklı fabrika olarak konumlanmış durumda. Etrafımız fabrikalarda dolu olduğundan istesek de yatırıma uygun değil. 
	Aydın’da kurulacak fabrikamız ise, gerek kontrolün daha kolay sağlanacak olması gerekse lüzum gördüğümüzde arazi sorunu yaşanmadan ek bina yapabilme gibi avantajlar yaratacak olması dolayısıyla, yarının yatırımı olacak. Bu kararı geleceği planlayarak aldığımızı söyleyebilirim. 
	Seval Kablo iç piyasada kendini ispatlamış bir marka ama ya dış pazarda? Bunu marka algınıza yönelik soruyorum. Ürüne ve firmaya bakış, tepkiler, güven nasıl? 
	Seval Kablo iç piyasada kendini ispatlamış bir marka ama ya dış pazarda? Bunu marka algınıza yönelik soruyorum. Ürüne ve firmaya bakış, tepkiler, güven nasıl? 
	Türkiye’den daha iyi… Nurşah hanım Türkiye’de çok fazla kablo fabrikası var. Bu güzel ama sorun şu ki; Türkiye’de kabloda belli bir standart yok. Ya da çok fazla standart var ki; aslında ikisi de aynı şey.. 
	Demek istediğim, dış pazarda ürün satarken herkes eşit şartlarda yarışıyor. Çünkü; herkes, aynı standart şartlarında en uygun fiyatı vermek zorunda. Ancak Türkiye’de durum böyle değil. İç pazarda en ucuz fiyatı ver de, nasıl verirsen ver.. 
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	Bu durum, maalesef bilindik markalar da dahil olmak üzere, kablonun olması gereken özelliklerden çok çok eksik biçimde üretmeleriyle sonlanıyor. 
	Peki Türkiye bazında bu durumu düzeltmek adına temaslarınız, girişimleriniz olacak mı? 
	Sektör olarak bunun için çok çaba sarf ettik ve ediyoruz. Bakanlıkla iletişime geçtik, standart dışı ürünlere savaş açtık. Maalesef çok fazla yol kat edemedik çünkü; bunu müşteri talep ediyor. 
	Esasında ürünü eksik yapan üretici de durumu gizlemiyor ki.. Mesele fiyatı düşük olsun diye uygun olmayan kabloyu talep etmemizde diye düşünüyorum. Burada göze çarpan, son kullanıcının bilinçli olmayışı. 
	Herkes kablo üretiyor ama herkes standart kablo üretmiyor. Mesele doğru kabloyu üretmektir. 
	Kablo üretimi basit gibi gözükse de; içinde hayati tehlike barından, yüksek know-how gerektiren, standardı çok olan bir süreçtir. Hatırı sayılır sayıda markamız, bunları maalesef göz ardı ediyor. 
	Enerji kablosu yaklaşık olarak %70-80’i bakırdan oluşan bir ürün. Hammaddesi bu kadar önemli ve sabitken, aynı standartta üretim yapan iki markanın fiyat farkı %10 olamaz. Eğer bu oluyorsa başka birşey var demektir, eşit şartlarda bunu yapamazsınız. 
	Biz, bu şekilde yapılan üretimi reddediyoruz. Türkiye’de en çok bilinen markalardan biri olduğumuz halde, iç pazar payımızın %10-15 seviyesinde olmasının sebebi de bu. 

	Bir gökdelen inşa edilecekse, orada Seval’in kablosu var. Özel bir hastane, havalimanları gibi dünya çapında bir iş ya da global bir projeyse Seval Kablo var.. Ama her yerde yok. Böyle bir derdi de yok. 
	Eğer Türkiye’de her yerde olmanın şartı, “ucuzu yap” ise bu iş yapma biçimini tümüyle reddediyoruz. 
	Seval Kablo; 10 uluslararası belgeye sahip Türkiye’de üretim yapan tek kablo fabrikasıdır. 
	Ersin bey bunlar hangi belgeler? 
	BASEC, TSE, TÜV, VDE, NF, KEMA ,HAR ,SII ,GOST, SASO kalite belgelerine aynı anda sahip olan tek Türk kablo üreticisiyiz. 
	Seval Kablo test çözümleri için 2018 yılında TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 kapsamında akreditasyon belgesini de almıştır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) deneylerinin tümü akredite kapsamındadır. 
	Sect
	Figure
	Her kablo üreticisinin mutlaka, uzmanlaştığı ve çok iddialı olduğu bir ürünü vardır. Peki Seval Kablo için sorsak, ilk vereceğiniz cevapta hangi ürünü söylersiniz? 
	Biz Seval Kablo olarak, oldukça geniş bir ürün gamına sahibiz. İddialıyız diyebileceğimiz ve “yıldız” olarak addedildiğimiz pek çok ürünümüz bulunmaktadır. 
	Gururla eklemek isterim ki; Seval Kablo birkaç kablo fabrikasının ayrı ayrı sunabileceği çeşitte ürünü, tek başına üretebilmektedir. Yine de, bazı ürünlerimiz diğerlerine oranla daha güçlüdür. Bunların başını yer altı enerji kabloları çekmektedir.  
	Figure

	SEVAL KABLO FİNANS DİREKTÖRÜ 
	Mart’20 • 61 
	Mart’20 • 61 
	www.sektorumdergisi.com 

	AYDINLATMARÖPORTAJ 
	Havaalanı pist kabloları, esnek kablolar, panel kabloları, yer altı kabloları, kontrol ve kumanda kabloları, enerji kabloları, zırhlı kablolardan orta ve yüksek gerilim kablolarına kadar pek çok çeşidi üretebilmekteyiz. Seval Kablo olarak 300’den fazla çeşitte kabloyu müşterilerimize sunabiliyoruz. 
	İhracattaki başarımızın en önemli dinamiklerinden birisi de budur. Müşterilerimize ihtiyacı olan tüm kabloları tek bir fabrikadan alabilme konforunu sağlayabilmenin haklı gururunu yaşamaktayız. 
	Seval Kablo ekiplerini nasıl kuruyor, sizinle şu anda kaç kişi çalışıyor? 
	Seval Kablo olarak personel eğitimine önem veriyoruz ve çalışanlarımızı kendi bünyemizde yetiştiriyoruz. Hatta bu açıdan donanımlı çalışanların istihdamı ile sektöre katkı sağlıyoruz. 
	Kablo sektörünü ve üretimi bünyemizde öğrenip yetişen kişiler, Seval Kablo’da öğrendikleri bilgileri farklı yerlerde değerlendirmeye çalışırlar. Başka firmalarda ya satışın başına ya da firmanın önemli mevkilerine geçerler.. Bundan rahatsızlık duymuyor aksine övünüyoruz. 
	Tabi bazen bu durumun, rahatsız edici biçimde taklide vardığı haller oluyor ama işin aslı bu durumu da çok fazla önemsemiyoruz. Taklitler aslını yaşatır düşüncesindeyiz.  
	Sadece fabrikalarımızda 450 kişi var ve idari kadro ile İstanbul, İzmir, Ankara ofislerdeki ekibi de dahil edersek, Seval Kablo toplam 600 kişiye istihdam sağlıyor. 

	Seval Kablo başarılı ve güçlü markalarımızdan biri.. Üstelik 2023 hedeflerini belirlemiş, uzun vadeli düşünebilen bir yapısı var.. İlerleyen yıllarda sermaye yapısında bir değişiklik olabilir mi? Örneğin; halka arz ile borsa.. 
	Seval Kablo’da büyük değişim ve yatırım içeren kararları Yönetim Kurulu Başkanımız Hasan Ali Turgut ve Genel Müdürümüz Ahmet Turgut’la birlikte alıyoruz ancak bu sorunuzun cevabını en doğru şekilde yanıtlayabilecek isim, finansın başında olması sebebiyle Ahmet Bey olurdu. Şu an için gündemde böyle bir konu olmasa da halka arz konusu gelecek planlarımız arasında… 
	Orta vadeli planlarımız arasında olan ve start alan fabrika yatırımının da bu anlamda yarına bakan bir yüzü var. Muhtemelen daha önce tamamlanacak ama 2023’te tam anlamıyla faaliyete geçecek olan fabrikamızın kararını alırken de ileriye dönük olarak düşündük. Üst yönetimde Ahmet Bey ile ben 2. kuşakta yer almaktayız. İstedik ki; 3.kuşak işin başına geldiğinde, artık sistem ve yatırıma ilişkin bir endişeleri olmasın. Kaliteden ödün vermeden uluslararası alanda söz sahibi, sistematik, kontrollü bir yönetim bı
	Ersin bey, tüm samimi cevaplarınız için teşekkür ediyoruz. 
	Bizim için önemli ve değerli bir günde yanımızda olduğunuz için biz teşekkür ederiz. Beğendiğimiz bir medya kuruluşu olarak başarılarınızın devamını diliyor, tüm okurlarınızı selamlıyorum. 
	Sect
	Figure
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	SEVAL KABLO İHRACAT DİREKTÖRÜ 
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	Figure
	Thomas Alva Edison 

	Elektrik aydınlatma dediğimizde herkesin aklına ilk gelen kişilerden biri hiç kuşkusuz Edison dur. Bu sıra dışı mucidin hayatı da en az buluşları kadar ilgi çekici bir niteliktedir. Bu yazıda, dünyaca ünlü mucit Thomas Alva Edison’un hayat hikayesine dair detayları bulabilirsiniz. 
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	Figure
	Doğumu ve İlk Yılları 
	Doğumu ve İlk Yılları 
	Doğumu ve İlk Yılları 

	Thomas Alva Edison, 11 Şubat 1847'de Samuel ve Nancy Edison'un yedinci ve son çocuğu olarak ABD’nin Ohio eyaletinde bulunan Milan şehrinde dünyaya geldi. Edison çocukken okula sadece birkaç ay devam etti. 
	Okuma-yazma ve aritmetiği annesinden öğrendi. Bununla birlikte, her zaman çok meraklı bir çocuktu ve okumayı çok seviyordu. Yeni şeyler öğrenme konusunda çok istekliydi ve bu tutkusu hayatı boyunca devam etti. 
	Edison, o dönemde çoğu çocuğun yaptığı gibi erken yaşta çalışmaya başladı. On üç yaşında gazete ve şekerleme sattı. Boş zamanlarının çoğunu bilimsel ve 
	Edison, o dönemde çoğu çocuğun yaptığı gibi erken yaşta çalışmaya başladı. On üç yaşında gazete ve şekerleme sattı. Boş zamanlarının çoğunu bilimsel ve 
	teknik kitapları okuyarak harcadı ve bu arada telgrafın nasıl çalıştırılacağını öğrenme fırsatı buldu. On altı yaşına geldiğinde, Edison tam zamanlı bir telgrafçı olarak çalışacak kadar yetkindi. 


	Edison, 1868 yılında Boston'a gelmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'nin birkaç değişik şehrinde çalıştı. Edison burada bir telgrafçıdan bir mucide dönüştü. İlk patentini Kongre’de oylama sürecini hızlandırmak için kullanılan elektrikli oy kaydedici üzerine aldı. 
	Bu buluş ticari bir başarısızlıktı. Edison, bunun üzerine sadece halkın gerçekten ihtiyacı olacak cihazlar üzerine çalışmaya karar verdi. 
	>>> 
	>>> 
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	New York Yılları 
	Edison, 1869'da New York'a taşındı. Telgrafla ilgili icatlar üzerinde çalışmaya devam etti ve ilk başarılı icadı olan Evrensel Stok Yazıcısı adı verilen gelişmiş bir stok kartı geliştirdi. 
	Bu sayede kazandığı para Edison'a 1871'de Newark, New Jersey'deki ilk küçük laboratuvar ve üretim tesisini kurmasını sağladı. Sonraki beş yıl boyunca, Edison telgrafın hızını ve verimliliğini büyük ölçüde artıran cihazları icat etmek ve üretmek için çalıştı. 
	Figure
	1876'da Edison New York şehrinin yakınlarındaki Menlo Park köyüne taşındı ve burada yeni bir tesis kurdu. Bu tesis türünün ilk örneğiydi ve daha sonra, Bell Laboratories gibi modern tesislerin nüvesini oluşturdu. 
	1876'da Edison New York şehrinin yakınlarındaki Menlo Park köyüne taşındı ve burada yeni bir tesis kurdu. Bu tesis türünün ilk örneğiydi ve daha sonra, Bell Laboratories gibi modern tesislerin nüvesini oluşturdu. 



	Figure
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	Figure
	Edison tarafından Menlo Park'ta geliştirilen ilk büyük buluş fonograftı. Sesi kaydedebilen ve yeniden üreten ilk makine büyük sansasyon yarattı ve Edison'a uluslararası bir ün getirdi. 
	Edison tarafından Menlo Park'ta geliştirilen ilk büyük buluş fonograftı. Sesi kaydedebilen ve yeniden üreten ilk makine büyük sansasyon yarattı ve Edison'a uluslararası bir ün getirdi. 
	Edison daha sonra akkorlu elektrik lambasını geliştirdi. Elektrikli aydınlatma fikri aslında yeni değildi ve daha önce pek çok sayıda insan bu konu üzerinde çalışmıştı. Ancak o zamana kadar, evde kullanımı olan pratik bir 
	Edison daha sonra akkorlu elektrik lambasını geliştirdi. Elektrikli aydınlatma fikri aslında yeni değildi ve daha önce pek çok sayıda insan bu konu üzerinde çalışmıştı. Ancak o zamana kadar, evde kullanımı olan pratik bir 
	aydınlatma fikri geliştirilmemişti. Edison'un başarısı akkor ışığının pratik, güvenli ve ekonomik olması için gerekli tüm unsurları içeren bir elektrik aydınlatma sistemi icat etmesiydi. 


	Edison daha sonraki birkaç yılını bir elektrik endüstrisi yaratmak için harcadı. Eylül 1882’de, Manhattan’da ilk ticari elektrik santralini faaliyete geçirdi. Sanayi devriminin etkisiyle Amerika’da her geçen gün sayıları artan fabrikalar, yatırımlar binlerce zengin ortaya çıkarmıştı. 
	Manhattan’da yüzlerce zengin konutun elektrik ihtiyacını karşılamak için kısa zamanda onlarca jeneratör açarak işlerini hızla büyüttü. 
	Konutlar da elektriği tiyatro salonları, kongre salonları ve resmi konut ve işyerleri de eklenince hızla jeneratör sayıları artmıştı. İşlerin büyümesi ve santrallerin sayısının artmasıyla yeterli teknik elemana sahip olmadığını anlayan Edison işleri yönetmekte zorluk çekmeye başladı. 
	Şirket işlerini yönetirken, yeni icatlar için laboratuvar da geçirdiği zaman her geçen gün azalıyordu. Bazı zamanlar haftalarca deney yapmaya zamanı olmuyordu. 
	Bilim Tarihinde Bir Köşe Taşı: Edison ve Tesla 
	Bilim Tarihinde Bir Köşe Taşı: Edison ve Tesla 

	1884 yılında Nikola Tesla Manhattan’a geldiğinde Edison’un elektrik ürettiği jeneratörün patlamış, Amerika’nın en büyük yolcu gemisinin aydınlatılması için gemide kurulan iki jeneratör de arıza vermişti. 
	Arızanın giderilmesi için mühendis göndereceğini söyleyen Edison’un elinde mühendisi de yoktu. Teknisyenler ile çözebileceği bir arıza çeşidi de değildi. 
	Hayat o günlerde Edison için kimi zaman çileden çıkarıcı ayrıntılar da barındırıyordu. Bir teknisyenin caddede kabloları yanlış bağlamasından dolayı bir faytonu atıyla beraber metrelerce yükseğe fırlatmasıyla morali iyice bozulmuştu. 
	Sıcak bir temmuz ayında caddede yürürken Edison ile karşılaşan Tesla kendini tanıttı ve bilim tarihinde bir köşe taşı olan o karşılaşma gerçekleşti. Tesla Edison’a Almanya’da ve Fransa’da yaptığı çalışmaları anlatır. Edison’un direk akım tekniğine alternatif olarak Alternatif Akım projesini açıkladı. İşler o kadar çok kontrolden çıktı ki Edison bunları nezaketen bile dinliyor gibi yapmadı. 
	>>> 
	>>> 
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	Tesla’ya yolcu gemisindeki arızayı onarma teklifinde bulundu. Tesla aynı gün iki teknisyen ile gemiye gidip tayfaların da yardımıyla iki gün gibi kısa bir zamanda arızayı onarıp döndü. 
	Figure
	Edison sakin bir ifade ile Tesla’ya laboratuvarında iş teklifi yaptı ve yıllarca sürecek olan çekişmeli birliktelik başlamış oldu. Çok uğraş ve çok masraf isteyen jeneratörlerin ve dinamoların tamiri ve yenilenmesi için Edison’a yeni projeler sundu. 
	Böylece iki dahi 1 yıl sürecek zorlu işe girişmiş oldu. Tesla dinamoları yenilemekle kalmadı otomatik kontrol sistemi de ekledi. 
	Edison ile Tesla’nın aslında hiç yıldızları barışmamıştı. İçten içe bir rekabet, belki de kıskançlık da vardı diyebiliriz. Çoğu çalışmada fikir ayrılığı olağan hale gelmişti. 
	Edison’un dinamoların tamiri için Tesla’ya ödeyeceği ücret konusunda iki taraf arasında anlaşmazlık yaşandı. Bu birlikteliklerinin sonu oldu. Yolları ayrılmıştı. Yolları ayrılsa da ikilinin arasındaki rekabet ömürlerinin sonuna kadar sürmüştü. 

	Rekabetleri artık gazetelere konu olacak kadar ilerlemişti. Amerika sınırlarını da aşan mücadeleleri İngiliz gazetelerinde dahi yer almaya başlamıştı. 
	Edison’un tüm yatırımları direk akım üzerine planlandığı için, Tesla’nın alternatif akımı kendinin ve yatırımlarının sonunu getirebilirdi. Bu yüzden ölümüne rekabet edecek kadar geçerli sebepleri vardı Edison’un. 
	Edison direk akım ile bir sanayi devine haline gelen elektrikli aydınlatma sistemlerinin daha çok yaygınlaştırılması konusunda dev adımların atılması için düğmeye bastı; aksi halde alternatif akımın kendi sonu olacağını düşünüyordu. 
	Yatırımları ve Şirketleri 
	Yatırımları ve Şirketleri 

	Elektrikli aydınlatma konusundaki başarısı, Edison'a büyük bir ün ve servet getirdi. Edison'a ait farklı elektrik şirketleri 1889'da Edison General Electric şirketi kuruluncaya kadar devam etti. 
	İsminde Edison geçmesine rağmen, Edison hiçbir zaman bu şirketi kontrol etmedi. Edison General Electric, 1892 yılında önde gelen rakibi Thompson-Houston ile birleştiğinde, Edison adından çıkarıldı ve şirket sadece General Electric olarak kaldı. 
	1884 yılında Edison'un karısı Mary vefat etti. Mary'nin ölümünden sonra, Edison üç çocuğuyla New York'ta yaşamaya başladı. 
	Bir yıl sonra, New England'daki bir arkadaş evinde tatil yaparken, Edison Mina Miller ile tanıştı ve yeniden evlendi. Edison New Jersey'deki West Orange'a taşındı. Thomas Edison, ölümüne kadar Mina ile birlikte yaşadı. 
	Edison, West Orange'da kendi evinin yakınında yeni bir laboratuvar kurmaya karar verdi. Beş binadan oluşan yeni laboratuvar kompleksi 1887’nin Kasım ayında açıldı. 
	Laboratuvarın büyüklüğü Edison'un herhangi bir proje üzerinde çalışmasına izin vermekle kalmadı, aynı zamanda bir kerede on ya da yirmi proje üzerinde çalışmasına da izin verdi. 1931'de ölümüne kadar bu komplekste çalıştı. 
	Fonograf Zamanı 
	Yeni laboratuvar açıldıktan sonra Edison, fonograf üzerinde çalışmaya başladı. 1890'larda, Edison hem ev hem de iş kullanımı için fonograflar üretmeye başladı. 
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	Fonografa pratik kullanım kazandırma sürecinde, Edison kayıt endüstrisini oluşturdu. Fonografın gelişimi ve iyileştirilmesi, neredeyse Edison'un ölümüne kadar devam eden bir projeydi. 
	Fonograf üzerinde çalışırken Edison, fonografın kulak için yaptığını göz için yapacak bir cihaz üzerinde çalışmaya başladı. Bunun hareketli görüntüler haline gelmesi gerekiyordu. 
	Edison ilk olarak 1891'de sinema filmlerini gösterdi ve iki yıl sonra Black Maria olarak bilinen laboratuvar ortamında inşa edilen tuhaf görünümlü bir yapıda "film" in ticari yapımına başladı. 
	Edison, hem film çekip hem de hareketli görüntüler sergilemek için gereken her şeyi geliştiren eksiksiz bir sistem geliştirdi. 1890'ların sonunda yepyeni bir film endüstrisi ortaya çıktı. 1918 yılında endüstri o kadar rekabetçi bir hale geldi ki, Edison sinema dünyasından çıkma kararı aldı. 
	Elektrikli Araçlar 
	Edison'un yeni tutkusu elektrikli araçlarda kullanılmak üzere daha iyi bir akümülatör geliştirmek oldu. Edison otomobilleri çok seviyordu ve yaşamı boyunca benzinli, elektrikli ve buharla çalışan çok çeşitli otomobile sahip oldu. 
	Edison, arabalarda en iyi sevk şeklinin elektrikli itiş gücü olduğuna inanıyordu. Ancak konvansiyonel kurşun-asit akümülatörlerin bu iş için yetersiz olduğunu fark etti. 
	Edison, 1899 yılında bir alkalin pil geliştirmeye başladı. Ancak bu Edison'un en zor projesiydi ve 10 yıl sürdü. Edison yeni alkalin pilini piyasaya sürdüğünde, benzinle çalışan otomobil o kadar gelişmişti ki elektrikli araçların sayısı gittikçe azalmaya başlamıştı. Bununla birlikte, Edison'un çalışmaları modern alkalin pilin yolunu açtı. 
	1911 yılına gelindiğinde, Thomas Edison, West Orange'da çok büyük bir sanayi tesisi kurmuştu. Tüm komplekste çalışan personel sayısı binlerce kişiye ulaşmıştı. 
	Edison altmış dört yaşındaydı ve şirketindeki ve yaşamındaki rolü değişmeye başladı. Edison hem laboratuvarın hem de fabrikaların günlük operasyonlarını başkalarına bıraktı. Edison yeni icatlar için başvuruda 
	Edison altmış dört yaşındaydı ve şirketindeki ve yaşamındaki rolü değişmeye başladı. Edison hem laboratuvarın hem de fabrikaların günlük operasyonlarını başkalarına bıraktı. Edison yeni icatlar için başvuruda 
	bulunmaya ve patent almaya devam etse de yaşamları değiştiren ve endüstrileri yaratan yeni ürünler geliştirme günleri geride kaldı. 


	1915 yılında Edison'dan Askeri Danışma Kurulu'na başkanlık etmesi istendi. ABD, Birinci Dünya Savaşı'na katılmaya daha fazla yaklaşırken, Deniz Danışma Kurulu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önde gelen bilim adamlarının ve mucitlerin Amerikan silahlı kuvvetlerinin yararına olan yeteneklerini organize etmeye çalıştı. Edison görevi kabul etti. 
	Kurul, nihai zafere kayda değer bir katkı yapmamış, ancak bilim adamları, mucitler ve ABD ordusu arasında gelecekteki başarılı iş birliğinin temelleri atılmıştır. Savaş sırasında yetmiş yaşındaki Edison, Long Island Sound'da birkaç ayını denizaltıları tespit etme teknikleri üzerinde çalıştı. 
	Son Yılları 
	1928'de, bir ömür boyu süren başarısı sayesinde Amerika Birleşik Devletler Kongresi Edison'a özel bir şeref madalyası verdi. Edison'un hayatının son deneysel çalışması, 1920'lerin sonlarında Edison'un iyi arkadaşları Henry Ford ve Harvey Firestone'un isteği üzerine yapıldı. 
	Edison'dan otomobil lastiklerinde kullanılmak üzere alternatif bir lastik kaynağı bulmasını istediler. O zamana kadar lastikler için kullanılan doğal kauçuk ABD'de yetişmeyen kauçuk ağacından geliyordu. 
	Ham kauçuğun ithal edilmesi gerekiyordu ve ham madde giderek daha pahalı hale geliyordu. Alışılmış enerjisi ve titizliği ile Edison, uygun bir ikame bulmak için binlerce farklı test yaptı ve sonunda uygun bir kauçuk üretebilecek Goldenrod otunu buldu. Edison, ölümü sırasında hala bu konuda çalışıyordu. 
	Ölümü 
	Hayatının son iki yılında Edison’un sağlığı gittikçe kötüleşti. Edison, laboratuvarda daha az zaman geçirmeye başladı. Florida'nın Fort Myers kentinde aile tatil evine yapılan yolculuklar uzadı. Edison seksen yaşını geçmiş ve birtakım rahatsızlıklardan mustaripti ve Edison 18 Ekim 1931 günü hayata gözlerini yumdu. 
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	Signify İle Sevgililer Günü’ne Romantik Bir Dokunuş 
	Eğer sevgililer gününü evde geçirecekseniz ve romantik bir ambiyansa ihtiyacınız varsa, Signify yanınızda. 
	Eğer sevgililer gününü evde geçirecekseniz ve romantik bir ambiyansa ihtiyacınız varsa, Signify yanınızda. 
	Aydınlatmada dünya lideri Signify (Euronext: LIGHT), Sevgililer Günü’nde dünyanın en kapsamlı bağlantılı aydınlatma sistemi Hue ile çiftlere romantik bir atmosfer için aydınlatma önerileri sunuyor. 
	Birbirinden Lezzetli Yemeklerinizle Mükemmel Bir Sofra Hazırladınız Ama Bir Şey Eksik 
	Sevgililer Günü’nde baş başa yenilen romantik bir yemek ya da evde hazırlanan romantik bir sofra sevgiyi göstermenin en güzel yolu. Bu özel günde özenle hazırlanan aşk sofralarına farklı bir hava katacak olan ‘Philips Hue’ uygulaması ile akşamınızı süsleyebilirsiniz. Yapacağınız şey basit. Romantik bir ortam için kırmızı ve pembenin tonlarını seçin ve salonunuzda gün batımı ambiyansı yaratın. 

	Yapacağınız ikinci şey, yemekte size eşlik edecek müziği bulmak ve romantik ortamınızın kontrastını ayarlamak. Philips Hue uygulamanız üzerinden aydınlık ve karanlık arasında yumuşak geçişler yaparak, salonunuzda samimiyet yaratabilir, odanın merkezinde yer alan yemek masanızı loş bir ışık kullanarak diğer alanları gölgede bırakabilirsiniz. 
	Masa ve müzik hazırsa geriye yakılacak mumlar kalıyor. Mumlar ve şömineler, samimi ve romantik bir akşam yemeğinin en önemli unsurlarındandır. Philips Hue ile mum ve şömine ışığını aratmayacak, sıcak bir ortam yaratmak mümkün. Sadece ışıkları kısın ve parlaklığı azaltın. 
	Tüm bunların yanı sıra lezzetli yemeklerinizin yer aldığı masanızı ışıltılı aksesuarlar ile tamamlayarak, aydınlatma efektlerinizi daha net vurgulayabilirsiniz. 
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	SİMES ZİP COMFORT AİLESİ Zorlu Mimari Koşullara Çözüm: 
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	1973 yılından bu yana dış mekan aydınlatma alanında öncü üreticilerden olan Simes, ürün ailesi Zip Comfort’u sunar. 
	TEPTA Aydınlatma tarafından temsilciliği yürütülen Simes, gömme armatür ailesini genişletti. Tüketicilerin gereksinimleri göz önünde bulunduran ve bu alandaki yarım asırlık profesyonel deneyimini kullanan marka, Zip Comfort ürün ailesini geliştirdi. 
	Simes, Zip Comfort ürün ailesi ile; parlamayı önleyen, açık havada en iyi performansı sunan bir kalite ile tüketici karşısına çıktığının altını çiziyor. 
	LED'li armatürler, son derece küçük boyutlara ve yüksek parlaklığa sahip ışık kaynaklarıdır. Simes, Zip Comfort ile aşırı parlaklığa karşılık görsel konforu artırmayı hedefliyor. 
	Simes, yeni ürün ailesi ile LED ışık kaynağını, yarattığı sistemde geri plana konumluyor ve gömme armatür görünümünü yeniliyor.  LED’in geri çekilmiş konumu sayesinde Zip Comfort, parlamayı önemli ölçüde azaltıyor ve ortaya ileri teknolojik bir sistem çıkıyor. 
	Verimlilik açısından hassas değerlere sahip ürün ailesi, yüksek performans elde etmek için geliştirilirken, farklı boyutları ile her türlü mimari koşula cevap veriyor.  Yuvarlak ve kare çeşitleri bulunan gömme armatürlerin, paslanmaz çelik ve siyah alüminyum seçenekleri bulunuyor. 
	Farklı optik sistemleri ve aksesuarları ile dar veya asimetrik açılar yaratabilen Zip Comfort, farklı lens ve reflektör parçalarıyla da yumuşak ya da dağınık ışık kaynağı oluşturmaya imkan tanıyor. COP (Chip on Board) LED özelliği ile dikkat çeken gömme armatürler, bu özellik sayesinde daha güçlü bir ışık veriyor ve verimliliği en üst düzeye çekiyor. 
	Renk oluşturma endeksi, (CRI, Color rendering index) ise bir ışık kaynağının, nesnelerin renk tonlarını en gerçekçi ve doğal bir şekilde ortaya çıkarma yeteneğini gösteriyor. Simes bu alanda da bir ilke imza atıyor; iç mekanlar için renk oluşturma endeksi standardı genellikle 90 iken, dış mekan uygulamalarında genellikle 80 veya 70 oranları kullanıyor. Zip Comfort ailesinin tüm versiyonları ise CRI 90’a sahip LED kaynakları ile donatıldı. 
	>>> 
	>>> 
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	Simes, Zip Comfort ailesi ürünlerini 4000K, 3000K, 2700K olmak üzere toplam 3 farklı renk sıcaklığı ile sunuyor. 
	Simes, Zip Comfort ailesi ürünlerini 4000K, 3000K, 2700K olmak üzere toplam 3 farklı renk sıcaklığı ile sunuyor. 
	Doğru ışık verimliliği ve yüksek kalitede ışık deneyimi yaratmak için sınırları zorlayan Zip Comfort ürün ailesinin, bu alanda son çalışmaları olmadığını belirten Simes, araştırmalarına her geçen gün bir yenisini ekliyor ve aydınlatma sektörünün öncü markaları arasındaki yerini alıyor.  
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	Genco Uysal 
	Sigma Elektrik İhracat DirektörüA

	Tüm Sektörüm Dergisi Okurlarına Merhaba 
	Mart sayısı itibariyle bana ayrılan köşede sizlerle birlikte olacağım. Her ay bu köşeden sizlere; global pazarları, Türk ihracatçısının eğilim gösterdikleri başta olmak üzere, bizzat toprağına basıp, insanlarına “merhaba” dediğim ülkelerle ilgili görüş ve bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Bu sayı ilk yazım da olması sebebiyle, dünya pazarlarına ilişkin genel bir değerlendirmeyle başlamak istiyorum. 
	2020’nin ilk aylarını geride bırakırken, dünyanın dört bir yanından gelen; yangın, deprem, virüs ve askeri hareketlilik haberleri dolayısıyla tüm ülke ekonomilerinin çalkantılı bir döneme girmesi, akıllara 2020 ihracatının hangi yöne doğru evrileceği sorusunu getiriyor. 
	Genel bir değerlendirme yapmak için, endişelerin pek de haksız sayılamayacağı türden ciddi gelişmelerin yaşandığı örneklerin bazılarına beraber bakalım; 
	Genel bir değerlendirme yapmak için, endişelerin pek de haksız sayılamayacağı türden ciddi gelişmelerin yaşandığı örneklerin bazılarına beraber bakalım; 
	Orta Doğu’da ABD’nin, Irak’ta İran’ı vurması ile başlayan süreçte, İran’ın buna karşılık olarak, ABD hedeflerine cevabı balistik füzelerle vermesi, ABD’nin İsrail-Filistin savaşındaki arabuluculuk rolü için ‘Yüzyılın Planı (!?)’ olarak açıkladığı ve aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok İslam devletinin yoğun tepkisine neden olan anlaşmanın sebep olduğu yoğun gerginlik. 

	Diğer yandan Irak ve Suriye hükümetlerinin Türk mallarına karşı uygulamaya koyduğu yeni vergilendirmeler, Suudi Arabistan’da var olan ancak yansıtılmamaya çalışılan, Türk ürünlerine karşı oluşturulan antipatik tutum, uzak doğuda Çin’den yayılan korona virüsü tehdidi sebebiyle havayolları dahil olmak üzere birçok uluslararası firmanın ülkedeki operasyonlarını tamamen durdurması ya da askıya alması, Kuzey Afrika ve Mısır’da büyüyen Türk karşıtı propagandalar. 
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	Libya’da artan Hafter tehlikesi, Fas’ın ve Cezayir’in ithalat prosedürlerini ağırlaştırması gibi siyasi ve ticari dalgalanmalar ihracat yapan sanayicilerin kafasını epey karıştırmış durumda. Vaziyet böyle iken akıllardaki en önemli soru; “Hangi pazara yönelelim?” oluyor. 
	Libya’da artan Hafter tehlikesi, Fas’ın ve Cezayir’in ithalat prosedürlerini ağırlaştırması gibi siyasi ve ticari dalgalanmalar ihracat yapan sanayicilerin kafasını epey karıştırmış durumda. Vaziyet böyle iken akıllardaki en önemli soru; “Hangi pazara yönelelim?” oluyor. 
	TET’in (Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği)yayınladığı ihracat rakamları raporuna  göre 2019 yılı toplam ihracat rakamı; 180 milyar $ iken, bu tutarın yaklaşık 11.2 milyar $’ı elektrik ve elektronik ürünlerinden oluşuyor. Bu ihracatın 6.6 milyar $ ise AB ülkelerine yapılan elektrik ve elektronik ürünleri ihracatını oluşturuyor. 
	(1)

	TİM’in (Türkiye İhracat Meclisi) 2018 ihracat rakamları raporuna  göre ise 2018 elektrik ve elektronik ürünleri ihracatı 11.3 milyar $ oldu. Bu verilere bakılarak elektrik ve elektronik ürünleri ihracatının %-0.54 küçüldüğü söylenebilir. 
	(2)

	İran’a yapılan sektörel ihracatın %8,55 düşüş göstermesi ve yeni yılda da devam edecek olan Türk bankalarının ABD ambargosundan dolayı ihracat  işlemlerinde çekimser davranma eğilimi, Irak’ta 2018’e göre %23.93 büyüyen sektörel ihracat rakamlarına rağmen, ülkenin yeni vergilendirmeler getirmiş olması, Cezayir’e yapılan ihracatlarda ise 2020’de devam etmesi ön görülen ve halihazırda 2018’e göre 2019’da sektörel ihracat rakamlarının %41,02  düşüş göstermesi, Fas’a ve Mısır’a yapılan ihracatın 2019’da olduğu g
	İran’a yapılan sektörel ihracatın %8,55 düşüş göstermesi ve yeni yılda da devam edecek olan Türk bankalarının ABD ambargosundan dolayı ihracat  işlemlerinde çekimser davranma eğilimi, Irak’ta 2018’e göre %23.93 büyüyen sektörel ihracat rakamlarına rağmen, ülkenin yeni vergilendirmeler getirmiş olması, Cezayir’e yapılan ihracatlarda ise 2020’de devam etmesi ön görülen ve halihazırda 2018’e göre 2019’da sektörel ihracat rakamlarının %41,02  düşüş göstermesi, Fas’a ve Mısır’a yapılan ihracatın 2019’da olduğu g
	(3)
	(4)

	eğiliminde olması, ihracatçıların yönünü Avrupa, Sahra altı Afrika ve Güney Amerika’ya doğru çevirmesine neden olacak gibi duruyor. 


	Tabii bu işin bir de tedarik kısmı ve Çin boyutu var. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre 2019 yılı Çin ithalatı 18.497 milyon $ civarında. Bu rakam, 2019’daki toplam ithalat rakamımızın yaklaşık  %10’unu oluşturmaktadır. Bu durum; havayolları, yemek zincirleri, lojistik firmaları gibi uluslararası firmaların operasyonlarının durmasına yol açıyor. 
	(5) 

	Üstelik, işçilerin yarıyıl tatilinden dönmelerine engel olan ve bu yüzden de tüm sektörlerde, üretim/sevkiyat ağını sekteye uğratan korona virüsü tehlikesinin daha ne kadar süreceği belirsiz. Dolayısıyla, global markalarda olduğu gibi, Türk sanayicilerinin ithalata bağlı ihracatlarında, ne kadar ve nasıl bir kayıpla karşılaşacağı şu an için bir muamma. 
	Önümüzdeki sayı dünya pazarlarında olumlu gelişmelerin yaşanmasını ümit ederek, ülkeler bazında değerlendirmelerimi sunmaya devam etmek dileğiyle hepinizi selamlıyorum. 
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	İŞTE İNOVASYON MÜZESİ 
	Dassault Systèmes sanal gerçeklikte kapsayıcı bir 3D deneyimi olan İnovasyon Müzesi'ni tanıttı. Dassault Systèmes, Paris'teki Atelier des Lumières dijital sanat merkezinde, dünyanın her yerinden toplumu olumlu yönde etkileyen yenilikleri sergileyen bilimsel ve teknolojik bir sanal gerçeklik deneyimi olan "Museum of Innovation"ı tanıttı. 
	Dassault Systèmes sanal gerçeklikte kapsayıcı bir 3D deneyimi olan İnovasyon Müzesi'ni tanıttı. Dassault Systèmes, Paris'teki Atelier des Lumières dijital sanat merkezinde, dünyanın her yerinden toplumu olumlu yönde etkileyen yenilikleri sergileyen bilimsel ve teknolojik bir sanal gerçeklik deneyimi olan "Museum of Innovation"ı tanıttı. 
	Güneş enerjili otonom insansız hava araçları ve sürdürülebilir enerji üretiminden 3D yazıcıyla organ üretimine ve sanal ameliyatlara kadar bu yeni 3D deneyimi, sağlık, refah, enerji, tarım, mobilite ve diğer 
	Güneş enerjili otonom insansız hava araçları ve sürdürülebilir enerji üretiminden 3D yazıcıyla organ üretimine ve sanal ameliyatlara kadar bu yeni 3D deneyimi, sağlık, refah, enerji, tarım, mobilite ve diğer 
	konularda dünyanın en önemli mücadelelerine odaklanan çığır açıcı projeleri herkesin keşfetmesi için kapsayıcı bir yol sunuyor. 


	Avrupa, Asya, Hindistan ve ABD'den projeler, Dassault Systèmes'in açık yenilikçilik laboratuvarı ve hızlandırma programı 3Dexperience Lab tarafından destekleniyor. 
	Her proje, geliştirme ve uygulamalarını hızlandırmak için kolektif zeka ve açık yenilikçiliğin yanı sıra 3Dexperience platformu tarafından desteklenen tasarım, simülasyon ve veri bilimleri uygulamalarından faydalanıyor. 
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	Ziyaretçiler inovasyon müzesinde yürürken; Yaşam Bilimleri, Şehir ve Hayat Tarzı sergilerini içeren farklı alanlar, konu hakkındaki bilgi düzeyleri ne olursa olsun herkesin belirli bir temaya odaklanmasını ve kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri önermek, daha sürdürülebilir şehirler oluşturmak veya daha çevre dostu tüketim ürünleri tasarlamak için yenilikçi yaklaşımlardan faydalanan yeni girişimleri ve projeleri tamamen kendi hızlarında sanal olarak keşfetmelerini sağlıyor. 
	Bireysel ortam akışları, sürekli eklenmekte olan yeni projeler de dahil olmak üzere her projeyi etkileşimli ve gerçek zamanlı bir 3D deneyimiyle sunuyor. 
	Bu öğrenim gezisi boyunca ziyaretçiler, her projenin arka planı hakkında bilgi edinebilir, 
	Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini geliştirmeye nasıl katkı sağladığını anlayabilir, yeni girişimin CEO'sunu dinleyebilir ve ardından simülasyonları sanal olarak tecrübe ederek ve projenin fiziksel prototipinin yanında dijital ikizi ile etkileşim kurarak hikayeyi daha derinlemesine araştırabilirler. 
	Doğrudan proje ekibi tarafından tasarlanan 3D dijital modellemeden oluşturulan dijital ikiz, gerçek hislere uygun tam ölçekli bir etkileşim ile gerçek hayata benzer bir bilimsel deneyim sunuyor. 
	Bu VR deneyimi bulut üzerinde bir dijital ortamda mevcut olduğundan, ölçeklenebilir ve hızlı bir biçimde kurulabilir. Bu tanıtımın ardından Dassault Systèmes, sanal müzeye erişimi faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde genişletmeyi ve bu deneyimi halkla paylaşmak için bilim müzeleriyle ortaklık kurmayı planlamakta. 
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	İşyerinde Küçük Odalardan Toplantı Odalarına Güvenliği Önceliklendirmenin Önemi 
	İngiltere’de bulunan Grenfell Kulesi’ndeki yangın gibi yakın zamanda gerçekleşen trajediler, yangın güvenliği söz konusu olduğunda Birleşik Krallık’ın bir lider olarak görülüp görülmemesi hususunda kuşku uyandırmıştır. 
	İngiltere’de bulunan Grenfell Kulesi’ndeki yangın gibi yakın zamanda gerçekleşen trajediler, yangın güvenliği söz konusu olduğunda Birleşik Krallık’ın bir lider olarak görülüp görülmemesi hususunda kuşku uyandırmıştır. 
	Bütün eleştirilere rağmen, Birleşik Krallık yangın trajedileri konusunda yalnız değildir. Avrupa Yangın Güvenliği Kurumu (FSE) istatistiklerine göre, Avrupa’da her yıl 400 kişi yangın nedeniyle can vermekte ve günde yaklaşık 200 kişi ciddi yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırılmaktadır. 
	En büyük yangınların sebebi değişkenlik göstermekle beraber, İç İşleri Bakanlığı istatistiklerine göre tüm vakaların % 48’ini oluşturan ve konutlarda kazayla ortaya çıkan yangınlar ile ölümcül olmayan yaralanmaların yaşandığı yangınlarda yangını başlatan en büyük etmen, arızalı gereçler olarak görülmektedir. 

	Önemli bir mesele olmasına rağmen, yangınla ilgili vakalar yalnızca evlerle sınırlı değildir. Ticari binalar olarak da nitelenen ikamet amacı taşımayan binalar da risk altındadır. 
	Konutlarda olduğu gibi, ticari binalardaki yangınların çoğu da elektrik arızalarının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 
	Avrupa Yangın Güvenliği Kurumu’na göre, ticari binalardaki yangınların % 25’inden fazlasının sebebi elektrik arızalarıdır ve genel olarak en büyük riski perakende ve gıda hizmetleri endüstrilerindeki ticari işyerleri taşımaktadır. 
	İnsan hayatına yönelik böyle önemli bir tehdit karşısında, yangın güvenliğini ticari binalarda ve işyerlerinde öncelik haline getirmek için ne gibi adımlar atılabilir? 
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	İş Yerinin Güvenliği İçin Sorumluluk Almak 
	Ark hatası algılama cihazlarının, yangın ortaya çıkmadan önceden hataları tespit ve izole etme özelliği mevcuttur. Bu cihazlar ark hatasını gösterebilen özel frekanslarda devreyi dijital olarak izleme prensibiyle çalışmakta ve ark hatası algılama, aşırı akım ve toprak kaçak akım koruması gibi fonksiyonları tek bir cihazda bir araya getirerek, evlerde ve binalarda kritik korumaları bir arada sunarak, konut ve ticari bina sakinleri için maksimum güvenliği sağlamaktadır. 

	Link
	Sect
	Figure


	Yangın güvenliği konusundaki tutumun sistematik olarak değiştirilmeli. Bu değişiklikle sadece işyeri güvenliğini artmakla kalmayacak, bu sürece dahil olan herkesin evine de yansıyacak şekilde iş ortamının ötesine geçecek ve sonuç olarak daha güvenli bir ticari ve ikamet ortamını sağlanacaktır. 
	Yangın güvenliği konusundaki tutumun sistematik olarak değiştirilmeli. Bu değişiklikle sadece işyeri güvenliğini artmakla kalmayacak, bu sürece dahil olan herkesin evine de yansıyacak şekilde iş ortamının ötesine geçecek ve sonuç olarak daha güvenli bir ticari ve ikamet ortamını sağlanacaktır. 
	Pek çok paydaşın üzerinde olan güvenli bir iş yeri sağlama sorumluluğu, bina sahiplerini ve operatörleri dahi kapsamaktadır. Pek çok durumda, yeterli ve uygun yangın güvenliği tedbirlerinin bulunduğundan emin olmak için yangın güvenliği risk değerlendirmesini yapma yükümlülüğü de onlara aittir. 

	Bu konudaki sorun ise bina sahiplerinin, yöneticilerinin ve operatörlerinin sıklıkla bina içinde olmamasıdır. Hal böyleyken, iş yeri güvenliği söz konusu olduğunda, yalnızca tesis içinde bulunan işveren ve çalışanların sorumluluk alması mantıklıdır. Ancak sorumluluk atamak bir gecede gerçekleşecek bir iş değildir; bunu yapmak zaman almakta ve gerçekten değişim oluşturmak için yukarıdan aşağıya tüm kademelere etki etmekle mümkün olmaktadır. 
	Üst Yöneticilerin Kültürel Değişimi 
	Yöneticiler üç aylık kazançlar ve sürdürülebilirlik veya kapsayıcılık ve çeşitlilik gibi toplantı odasında konuşulan diğer konularla birlikte işyeri güvenliğini bir öncelik olarak görmelidir. 
	Ancak işyeri güvenliğini en kötü durum senaryosu planında kullanmak yerine, yöneticilerin bu konuda proaktif olarak plan yapmaları, bilgilerini paylaşmaları ve bunların haricinde neler yapılabileceğini düşünmeleri gerekmektedir; çünkü yangın güvenliği hususunda bir konuşma kültürü yaratmak, sadece akıllı bir iş kararı değil, aynı zamanda bir ölüm kalım meselesidir. 
	Bunun bir parçası olarak, görevliler AFDD+ veya adaptif tahliye teknolojileri gibi yangın güvenliği teknolojilerindeki en yeni ve en büyük inovasyonlar hakkında konuşmak adına düzenli olarak yönetim kurulu toplantıları düzenlemelilerdir. 
	Önleyici çözümler hususunda yüksek seviyede farkındalık ve sıklıkla yapılan konuşmalar, işverenin toplum içindeki itibarını artırmakla kalmayacak, işyerlerini de genel anlamda standart kabul edilen iş yeri güvenliği seviyesinin üzerine taşıyacaktır. Can kaybının önlenmesi nihai hedefken, üst yöneticilerin işyeri güvenliğine öncelik vermeleri işle ilgili önemli bir karardır. 
	Çünkü bu gerçekleşmezse, FSE’nin tahminlerine göre yangınlar nedeniyle yılda 126 milyon €, diğer bir deyişle Avrupa gayrisafi iç hasılatının % 1’i tutarında bir kayıp yaşanmaya devam edecektir. Şu anda gerekli olan, iş yerinde en üst seviyeden en alt seviyeye bu bilincin ulaşmasını sağlayacak bir değişikliktir. 
	Yılmaz Özcan / Eaton Elektrik Türkiye Ülke MüdürüA
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	Figure
	Panasonic Life Solutions Türkiye, 
	İş Ortakları İle Batum’da Buluştu 
	İnsan odaklı yaklaşımlarla daha iyi ve konforlu bir "yaşam" sunmayı hedefleyen, sektörünün lider ve yenilikçi şirketi Panasonic Life Solutions Türkiye, Türkiye’nin dört bir tarafından bayilerinin katılımı ile Gürcistan’ın Batum Şehrinde, önemli bir organizasyona imza attı. 
	İnsan odaklı yaklaşımlarla daha iyi ve konforlu bir "yaşam" sunmayı hedefleyen, sektörünün lider ve yenilikçi şirketi Panasonic Life Solutions Türkiye, Türkiye’nin dört bir tarafından bayilerinin katılımı ile Gürcistan’ın Batum Şehrinde, önemli bir organizasyona imza attı. 
	“Future Summit 2020”Ateması ile Sheraton Batumi Hotel’de düzenlenen programa, çok sayıda bayinin yanı sıra, Panasonic Life Solutions Türkiye Şirket Başkanı Tatsuya Kumazawa, Türkiye Satış ve GobalAPazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Azim TuncinarA
	ve diğer yöneticiler katılım sağladı. 
	Sektörümüzdeki Lider Pozisyonumuzu Her Geçen Gün Daha da Güçlendireceğiz 
	Panasonic Life Solutions Türkiye Şirket Başkanı Tatsuya Kumazawa, yaptığı açılış konuşmasında “Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, 100 yılı geçen süredir dünyadaki varlığını başarı ile sürdüren Panasonic için Türkiye, oldukça büyük ve stratejik bir öneme sahip bulunmaktadır. 

	Şirketimizin Viko markasına yaptığı yatırımın ardından geçen yaklaşık 6 yıllık süreçte, Türkiye’deki üretimlerimizi daha da artırmaya yönelik olarak aldığımız aksiyonlar ve yatırımlar bunun en açık göstergesidir. 
	Bu doğrultuda, ekonominin çalkantılı olduğu dönemlerde dahi, makine parkurlarımızdan Ar-Ge’ye, teknolojik dönüşümden markalaşmaya kadar pek çok alanda yeni yatırımlar gerçekleştirmiş, şirketimizin sağladığı istihdamda ise %30’luk bir artış sağlamış bulunuyoruz. 
	Elbette ki tüm başarılarımızda ve şirketimizin sahip olduğu bu güçte, Panasonic Corporation’a bağlı olarak faaliyet gösteren bir şirket olmamızın sağladığı katkı büyüktür. 
	Geniş ürün yelpazemizdeki Panasonic ve Viko markalı ürünlere ilave olarak, pazara sunmayı hedeflediğimiz yeni ürün ve çözümlerle "Daha İyi BirAYaşam, Daha İyi BirADünya"Ahedefi ile sektörümüzdeki lider pozisyonumuzu her geçen gün daha da güçlendireceğiz. 
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	Çok geniş bir coğrafyada başarı ile faaliyet gösteren şirketimizin, yenilikçi ürün ve çözümlerini Türkiye ve dünya pazarlarındaki müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.” ifadelerini içeren önemli açıklamalarda bulundu. 
	Panasonic Life Solutions Türkiye Şirket Başkanı Tatsuya KUMAZAWA 
	Hep Birlikte Çok Daha Başarılı Bir Gelecek İnşa Edeceğiz 
	Panasonic Life Solutions Türkiye Şirket Başkanı Tatsuya Kumazawa’nın ardından bir konuşma gerçekleştiren Türkiye Satış ve Global Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Azim Tuncinar ise “Panasonic’in kurucusu Konosuke Matsushita’nın hayatının her anını kapsayan başarıları ve bizlere kazandırdığı 7 İlke, müşterilerimize verdiğimiz önem konusundaki çalışmalarımıza daima ışık tutmaktadır. 
	Bu yaklaşımdan hareketle, 1918 yılında kurulduğu günden bu yana Panasonic’in müşterilerine verdiği üstün değeri sürdürmek konusunda istisnası olmayan bir enerjiye sahibiz. 
	Sektörünün lider şirketi rolünün yanı sıra, teknolojik dönüşümün gerektirdiği tüm entegrasyonların hayata geçirildiği endüstriyel tesislere sahip bulunan Panasonic Life Solutions Türkiye olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda öncü olma misyonunu taşımaktayız. 
	Tüm bu bilgiler ışığında özellikle belirtmeliyim ki, şirketimiz için asıl başarı, müşterilerimizin kalbinde edindiğimiz, paha biçilmez değerdeki yerimizi koruyabilmektir. 
	Başarımızı sürdürülebilir kılmak ve geleceğe taşımak için her geçen gün daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz gerektiğinin farkındayız. 
	Çünkü şirketlerin sürdürülebilir başarılar elde etmesinin, fiziksel ve finansal yatırımlarının yanı sıra diğer tüm alanlarda müşterileri için değer yaratmasına bağlı olduğuna inanıyoruz. 
	Bu yaklaşımdan hareketle, önümüzdeki dönemde müşterilerimize sunacağımız yenilik ve avantajları paylaşmak üzere gerçekleştirdiğimiz Future Summit 2020 Batum Organizasyonu, yine onlarla birlikte çok daha başarılı bir gelecek inşa edeceğimizin taahhüdü niteliği taşıyor. Bu vesile ile markalarımıza verdikleri eşsiz değer için tüm müşterilerimize teşekkürü bir borç biliyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı. 
	Future Summit Teması İle Bir Araya Geldiler, Başarılı Bir Geleceğe Doğru El Ele Verdiler 
	Gürcü Kafkas dans ekibinin sergilediği muhteşem gösterilerle renklenen, Panasonic Life Solutions Türkiye ile bayilerinin oluşturduğu birlik ve beraberlik görüntülerine sahne olan gala programında, ayrıca örnek performans gösteren başarılı bayilere plaket takdimi gerçekleştirildi. 
	Figure
	“İnsan odaklı çözümlerle daha iyi ve konforlu bir ‘yaşam’ sunma” vizyonu doğrultusunda Panasonic Life Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. şeklinde değişen şirket unvanı kapsamında yenilenen bayi sertifikalarının da sunulduğu program, Panasonic Life Solutions Türkiye ve bayileri için unutulmaz anlara sahne olarak son buldu. 
	“İnsan odaklı çözümlerle daha iyi ve konforlu bir ‘yaşam’ sunma” vizyonu doğrultusunda Panasonic Life Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. şeklinde değişen şirket unvanı kapsamında yenilenen bayi sertifikalarının da sunulduğu program, Panasonic Life Solutions Türkiye ve bayileri için unutulmaz anlara sahne olarak son buldu. 
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	Ekonomist/CEO-3.Göz 
	Hikmet Baydar 
	DanışmanlıkA

	Tüketici Güven Endeksi Verileri Ekonominin 
	Tüketici Güven Endeksi Verileri Ekonominin 
	Dinamizmi Hakkında Önemli İp Uçları Veriyor 

	Tüketici Güveni Neden Çok Önemlidir? 
	Tüketici Güveni Neden Çok Önemlidir? 
	Figure
	Tüketici güven verileri bizler için tüketici davranışları konusunda önemli bilgiler vermektedir. Tüketici, beklentilerine göre harcama ve tasarruf eğilimini netleştirir. 
	Geleceğe umutla bakıyorsa, daha fazla para kazanacağını düşünüyorsa içinde bulunduğu zamanda harcama eğilimini artırır. Hatta kazancından fazla harcayarak tasarruflarını bile azaltabilir. 
	Tüketici güven endeksinde 100 seviyesi kritik yer olup, altı karamsar bir tüketici yapısını üzeri ise iyimser bir tüketici yapısını bize gösterir. Karamsar tüketici elinden geldiğince tasarruf ederek gelecek için tasarruf ederken, 
	Tüketici güven endeksinde 100 seviyesi kritik yer olup, altı karamsar bir tüketici yapısını üzeri ise iyimser bir tüketici yapısını bize gösterir. Karamsar tüketici elinden geldiğince tasarruf ederek gelecek için tasarruf ederken, 
	pozitif bir tüketici bugün var olan tasarrufunu bile rahatlıkla harcayabilir. 


	Yani buradan çıkaracağımız sonuç; Tüketici güven endeksi yükseldikçe, tüketicinin harcama eğilimi artar, düştükçe de tasarruf eğilimi artar. 
	Şimdi Türkiye istatistik Kurumu tarafından açıklanan Şubat 2020 ayı tüketici güven endeksi verilerine bir bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre %2,7 oranında azaldı; Ocak ayında 58,8 olan endeks, Şubat ayında 57,3 oldu. 
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	Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat 2020
	Endeks 
	Endeks 
	100 90 80 70 60 50 40 

	2018 2019 2020 72,2 57,8 58,8 57,3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 23 
	Görüleceği üzere tüketici güven endeksi son 2 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumdadır. Böyle bir ortamda tüketici harcama eğiliminin artması beklenmemelidir. İç piyasanın canlanabilmesi için tüketici güven endeksinin yükselmesi çok önemlidir. 
	Görüleceği üzere tüketici güven endeksi son 2 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumdadır. Böyle bir ortamda tüketici harcama eğiliminin artması beklenmemelidir. İç piyasanın canlanabilmesi için tüketici güven endeksinin yükselmesi çok önemlidir. 
	Endeks verileri hazırlanırken oluşturulan anket sorularından özellikle iki tanesi çok önemlidir. Gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisi, yani gelecekte maddi durumunun daha iyi olup olmayacağı konusunda 
	Endeks verileri hazırlanırken oluşturulan anket sorularından özellikle iki tanesi çok önemlidir. Gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisi, yani gelecekte maddi durumunun daha iyi olup olmayacağı konusunda 
	beklentiler %3.4 daha olumsuza dönerken, işsiz sayısı beklentisinde artış olacağı yönünde %5.3 daha olumsuz bir düşünce oluştuğu görülmektedir. 


	İç piyasanın canlanması için özellikle tüketicinin geleceğe daha umutla bakması gerekmektedir. Bu sağlanabildiği takdirde iç piyasaya çalışan firmaların yüzü daha çok gülecektir. 
	Görüşmek dileğiyle... 
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	Figure
	Kadri Demir 
	POLDY İK Yazılım Yönetici Ortağı 

	Şirketlerde Fark Yaratan Yaklaşımlar 
	Şirketlerde Fark Yaratan Yaklaşımlar 

	Sect
	Figure
	Size bu ayki yazımda özellikle orta ve büyük şirketlerin uyguladıkları 5S kuralı ve 6 Sigma yaklaşımlarından bahsetmek istiyorum. 
	5S kuralı ilk olarak Japonya’da kullanılmaya başlanmıştır.  İşyerinde tertip, düzen, temizlik ve disiplini sağlamak için kullanılan basit ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir. 5S kurumda iyileştirme çalışmalarını kapsamakla birlikte çalışanlara ait yaşam alanlarını daha ergonomik, güvenli ve verimli hale getirilmesini amaçlamaktadır. Endüstriyel üretimde yalın üretim metodunun temeli haline gelmiştir. 
	5S beş aşamadan oluşan bir işyeri organizasyonudur. Adını 5 Japonca kelimenin ilk harflerinden alır. Ayıklama (Seiri), Düzenleme (Seiton), Temizleme (Seiso), Standartlaştırma (Seiketsu), Disiplin (Shitsuke). 

	Uygulama Adımları 
	Ayıklama (Seiri) : Sürekli olarak ihtiyaç duyulmayan ekipman, malzeme ve aletlerin belli bir düzen içinde çalışma alanından ayıklanarak uzaklaştırılmasıdır. 
	Düzen (Seiton) : Sürekli ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, demirbaş, ekipmanların kullanılmasını kolaylaştırmak ve kolay bulunmasını için düzenleme, tertipleme ve dizme adımıdır. 
	Temizlik (Seiso) : Çalışma ortamında ve üretim alanlarında meydana gelebilecek her türlü kirliliğin yok edilmesi ve buna göre mevcut düzenin temiz kalacak şekilde korunmasıdır. 
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	DİJİTAL FİRMA TANITIM SAYFASI 
	DİJİTAL FİRMA TANITIM SAYFASI 
	DİJİTAL FİRMA TANITIM SAYFASI 


	Sect
	Figure
	Figure
	MAKALE 

	Figure
	Standartlaştırma (Seiketsu) : Bir önceki adımların sürekliliğinin sağlanması için oluşturulması gerekli normlar, standartlar, kontroller ve iyileştirmelerin bütünüdür. 
	Standartlaştırma (Seiketsu) : Bir önceki adımların sürekliliğinin sağlanması için oluşturulması gerekli normlar, standartlar, kontroller ve iyileştirmelerin bütünüdür. 
	Disiplin (Shitsuke): Diğer adımların sürekliliğini ve sürdürebilirliğini yerine getirmek için standartlaştırma adımı ile belirlenen kural ve standartlaştırmanın düzenli olarak kontrol edilmesidir. Bu adım diğer tüm adımları birbirine bağlayan çalışmadır. 
	6 Sigma yaklaşımı ise; I. Dünya savaşından sonra düşük maliyetlerle ve yüksek kalitede üretim yapma veya hizmet verme konusu gündeme gelmiştir. 6 Sigma bunu sağlayabilecek bir model ve mükemmellik felsefesi olarak görülmektedir. 
	6 Sigmanın müşteri odaklı bir çok programdan farkı, maliyetleri düşürerek müşteri memnuniyeti sağlamasıdır. Bunu yaparken ortaya koyduğu ölçülebilir ve tutarlı net sonuçlar 6 Sigma’nın alternatifsiz olmasını sağlayan unsurlardır. Ayrıca 6 Sigma sıçramalı büyümeyi hedefler, 
	6 Sigmanın müşteri odaklı bir çok programdan farkı, maliyetleri düşürerek müşteri memnuniyeti sağlamasıdır. Bunu yaparken ortaya koyduğu ölçülebilir ve tutarlı net sonuçlar 6 Sigma’nın alternatifsiz olmasını sağlayan unsurlardır. Ayrıca 6 Sigma sıçramalı büyümeyi hedefler, 
	yani küçük küçük yapılan iyileştirmelerle yetinmez ve daha fazlasını ister. 6 Sigma orta ve büyük ölçekli firmaları kapsayan bir yaklaşımdır. 6 Sigma içerisinde devinim ve başkalaşma barındıran bir felsefedir. Önemli olan unsur; bir birim bilgi ile sağlanan katma değerAveya tasarruf, onu elde etmek için ödenen miktarla örtüşüyor mu?A


	Bu analizi yaparken 3 önemli parametre göz önünde bulundurulur; 
	1. 
	1. 
	1. 
	İşin bugünkü durumu ve geleceği, 

	2. 
	2. 
	Mevcut performansın değerlendirilmesi, 

	3. 
	3. 
	Değişim ve iyileşme için gerekli sistem ve kapasite. 


	6 Sigma her firmada uygulanamaz. Uygulamak isteyen bir firmada öncelikle güvenilir verilere ve uygulanan bir kalite yönetim sistemine ihtiyaç vardır. 6 Sigma'ya inanan ve destekleyen bir yönetim ve iyileştirme yapmak için heyecan duyan çalışanlar olmalıdır. 
	Görüşmek dileğiyle... 
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	FİRMA ÜRÜN KATALOĞU 
	FİRMA ÜRÜN KATALOĞU 
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	KANALLAR BİRLEŞTİRİCİLER 
	ACT20KK ACT10KK ACT10BB ACT20DB ACT20BB 
	DÖNÜŞLER KONSOLLAR 
	ACTDK30 ACT20ID ACT20AD ACT20TD ACT20YD90 ACT20DD 
	Sect
	Figure
	REDÜKSİYONLAR 
	KOD 
	KOD 
	KOD 
	a (mm) 
	h (mm) 
	I (mm) 
	Ağırlık (g) 

	ACT10KK 
	ACT10KK 
	200 
	50 
	1500 
	3800 

	ACT20KK 
	ACT20KK 
	100 
	44 
	1502 
	1830 

	ACT10BB 
	ACT10BB 
	200 
	44 
	180 
	180 

	ACT20DB 
	ACT20DB 
	200 
	50 
	200 
	415 

	ACT20BB 
	ACT20BB 
	200 
	50 
	180 
	475 

	ACT20ID 
	ACT20ID 
	200 
	50 
	269 
	1080 

	ACT20DD 
	ACT20DD 
	200 
	50 
	269 
	1130 

	ACT20AD 
	ACT20AD 
	200 
	50 
	600 
	2410 

	ACT20TD 
	ACT20TD 
	200 
	50 
	500 
	1530 

	ACT20YD90 
	ACT20YD90 
	200 
	50 
	350 
	1265 

	ACT2010PR 
	ACT2010PR 
	209 
	50 
	250 
	590 

	ACT2010R 
	ACT2010R 
	200 
	50 
	280 
	475 

	ACT10KE 
	ACT10KE 
	100 
	44 
	260 
	275 

	ACT20KE 
	ACT20KE 
	209 
	50 
	200 
	630 

	ACTDK30 
	ACTDK30 
	110 
	100 
	300 
	900 


	Figure
	Figure
	ACT2010PR ACT2010R 
	EKLEMELER 
	Figure
	ACT10KE ACT20KE 

	Figure
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	Kompozit Kablo Kanalları 
	Kompozit Kablo Kanalları 
	Antibakteriyel Paslanmaz

	 Kendinden renkli (Boyasız), boyanabilir 
	Metalden daha hafif
	Metalden daha hafif
	 İzolasyon direnci >10.000 Mohm 

	Alev deneyi (UL94) sonucu : V0 Yatay yanma hızı (DIN75200) sonucu :TIP A ACT20KK ACT20ID ACT20DB ACT2010R ACT10KK ACT20AD ACT20TD ACT20YD90 ACT20DD ACT2010PR 
	Sect
	Figure

	ACT10KK ACT10BB ACT10KK ACT20KK ACT20BB ACT20KK 
	Figure
	ACT20KE ACT20YD90 ACT20KK ( KESİK) 
	ACT20KE ACT20YD90 ACT20KK ( KESİK) 
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	ÜLKE EKONOMİSİNE 

	KATKI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ 
	KATKI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ 

	Nurşah SUNAY : Hasan Bey.. Babanız Fevzi Alkan ile başlayan Alkan Aydınlatmanın köklü bir geçmişi ve güzel bir başarı hikayesi var. Yola nasıl çıkıldı, herşey nasıl başladı? Sizden dinleyebilir miyiz? 
	Nurşah SUNAY : Hasan Bey.. Babanız Fevzi Alkan ile başlayan Alkan Aydınlatmanın köklü bir geçmişi ve güzel bir başarı hikayesi var. Yola nasıl çıkıldı, herşey nasıl başladı? Sizden dinleyebilir miyiz? 
	Hasan ALKAN: Babam tarafından 1967 yılında Rize’de kurulan firmamız, 1973 yılında Karaköy’de açtığı ilk mağazasıyla ticari hayatına İstanbul’da devam etmiştir. 
	Fevzi 
	Alkan 


	Türkiye’de ilk "kanarya sesli kapı zilini" üreten firmamız, 1976 yılında aldığı marka tesciliyle beraber; balast, trafo, TMS tipi bant armatür ve kablo da üretmiştir. 
	Gelişen teknolojiyle birlikte, 2010 yılında Şile’de 80.000 m
	 arazi içerisine yaptığımız yeni yatırımla, üretim tesisimizi modernize ettik ve ALKAN markası adı altında ürün çeşitliliğimizi arttırdık. 
	2

	Alkan Kardeşler olarak, üretici kimliğimizin yanı sıra uluslararası markaların temsilciliğine de devam etmekteyiz. 

	Figure
	Babam tarafında başlatılan ticari faaliyetleri, ikinci ve üçüncü kuşak olarak bizler sürdürmekteyiz. 
	Şirket içi yapılanmanız nasıl? Departmanlar, çalışanlar.. Sektörde bir “okul” olarak da bahsedilen Alkan Aydınlatma kadrosu bugün kimlerden oluşuyor? 
	Şirket içi faaliyetlerimizi, oluşturduğumuz departmanlar ile kurumsal bir çatı altında yönetiyoruz. Satış faaliyetlerimizi ise 3’ü homeofis olmak üzere, toplam 35 yurt içi ve 4 kişilik ihracat departmanımızla yürütmekteyiz. Bunun haricinde firmamız bünyesinde bulunan; İK, Üretim, Kalite, Pazarlama, Planlama ve Ar-Ge departmanlarında çalışan yaklaşık 150 kişilik ekibimizle, imalatını yaptığımız yerli ürünleri sektöre sunmaktayız. 
	Son dönemlerde ürün gamınızdaki genişlemenin hızlandığını görüyoruz. Bu 
	Son dönemlerde ürün gamınızdaki genişlemenin hızlandığını görüyoruz. Bu 
	bakımdan sektöre sunduğunuz ve sunmayı planladığınız yeniliklerden bahseder misiniz? 

	E27 duylu tasarruflu LED , Ledtube floresan ve diğer aydınlatma ürünleri ile sektöre yeni ürünler sunmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra TÜBİTAK projeleriyle katma değerli ürünler tasarlayarak ülke ekonomisine fayda sağlamak için çalışıyoruz. 
	E27 duylu tasarruflu LED , Ledtube floresan ve diğer aydınlatma ürünleri ile sektöre yeni ürünler sunmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra TÜBİTAK projeleriyle katma değerli ürünler tasarlayarak ülke ekonomisine fayda sağlamak için çalışıyoruz. 
	Ampul
	Ampul


	Peki hedef kitleniz hangi gruplardan oluşuyor? Proje firmaları, toptancılar.. ve bu müşterilerinize yönelik satış ağınızı nasıl koordine ediyorsunuz? 
	Hedef kitlemiz genel olarak; proje ve tasarım firmaları, elektrik toptancıları ve resmi kurumlara iş yapan taahhüt firmalarından oluşmaktadır. Satış ağımızı fabrika bünyesindeki satış departmanın yanı sıra perpa, karaköy şubelerimiz ve Anadolu satış ekiplerimizle koordine etmekteyiz. 
	Figure
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	RÖPORTAJ 
	Pazarlama departmanınızdaki gelişmeler paralelinde, kurumsal iletişimde eskiye nazaran, faaliyetlerini sektör paydaşlarına duyurmak üzere, daha aktif bir süreç yürüten, yeni bir Alkan görüyoruz adeta. Bu tespitimize katılır mısınız? 
	Aslında bizim düşüncemizde bu yönde… Tam da bu nedenle, 2018 yılında eksik gördüğümüz pazarlama faaliyetleriyle alakalı gerekli kadro oluşumunu sağlayarak, 2019 yılı ve sonrası için çalışmalarımızı başlattık. 
	Bu kapsamda markamızı çeşitli reklam ve organizasyonlar ile yurt içi ve yurt dışına duyurmaya devam edeceğiz. 
	2020 öngörüleriniz ve dolayısıyla stratejik planınızda neler olacak? 
	Ürettiğimiz ENEC ve TSE’li LED Aydınlatma armatürlerimizi hem yurt içi, hem de yurt dışı fuar ve çeşitli organizasyonlarla daha aktif olarak pazarlara tanıtmaya devam edeceğiz. 
	Ayrıca bu yıl Frankfurt’da gerçekleşecek olan Uluslararası Light&Building fuarında yeni ürünlerimizle birlikte LED ampulü de tanıtacağız. 
	İç pazarda kendini kanıtlamış bir firmasınız. Peki ihracatta oran ve pazar durumunuz nasıl? Hangi ülkelerde güçlüsünüz, hangilerini hedefliyorsunuz? 

	Figure
	2019 yılı ciromuzun %35’ini ihracat yaparak gerçekleştirdik. 2020 yılından itibaren bu oranı %50 ve üstüne çıkartmak için çeşitli strateji ve planlar ile yolumuza devam ediyoruz. 52 ülkeye ihracatımız bulunmaktadır. 
	2019 yılı ciromuzun %35’ini ihracat yaparak gerçekleştirdik. 2020 yılından itibaren bu oranı %50 ve üstüne çıkartmak için çeşitli strateji ve planlar ile yolumuza devam ediyoruz. 52 ülkeye ihracatımız bulunmaktadır. 


	Mart’20 • 
	Mart’20 • 
	98 
	www.sektorumdergisi.com 

	RÖPORTAJ 

	Figure
	2019 yılında üretimini yaptığımız armatürler için aldığımız uluslararası kalite (ENEC) belgelerimizin ihracat hedeflerimizi arttıracağı inancındayız. 
	2019 yılında üretimini yaptığımız armatürler için aldığımız uluslararası kalite (ENEC) belgelerimizin ihracat hedeflerimizi arttıracağı inancındayız. 
	Üretim ve Ar-Ge faaliyetleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? 

	Aslında üretim yapmaya başladığımızda, bugünkü gibi bir tesis kurma düşüncemiz yoktu. Fakat ilk yıllardan itibaren müşterilerimizden gelen talepler, bizi hep yatırım yapmaya ve kapasitemizi arttırmaya zorladı. 
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	Figure
	Bu koşullar karşısında sektördeki bilinirliğimiz ve yarım asırlık bir kuruluş olmamız, sağlıklı bir büyümenin ancak üretimle birlikte Ar-Ge faaliyetlerine yapılacak yatırımlar ile olacağını gösteriyordu. 
	Biz de sanayinin gelişimi, artan üretim kapasiteleri, uluslararası ticaretin artması gibi etkenlerin rekabet koşullarını çetin hale getirdiği günümüzde üretim ve Ar-Ge faaliyetlerimizi geliştirmeyi seçtik. 
	Markanızı rakiplerinden farklı kılan yanları nelerdir? 
	Yarım asırlık sektör tecrübemiz markamızın güvenilirliğini arttırırken, koşulsuz müşteri 
	Yarım asırlık sektör tecrübemiz markamızın güvenilirliğini arttırırken, koşulsuz müşteri 
	memnuniyetinin ve çözüm odaklı yaklaşımlarımızın bizi rakiplerimizden farklı kıldığını düşünüyorum. 

	Söyleşimizi sonlandırırken sektöre vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ya da bir çağrınız… 
	Teknolojiyle birlikte devamlı gelişen sektörümüzde, LED'lerin her alanda ön planda yer aldığını görüyoruz. olarak kalitemizi ve ihracatımızı arttırarak, global pazarlarda daha fazla yer almamız gerekmektedir. 
	Yerli üretim yapan firmalar 
	Yerli üretim yapan firmalar 


	Türkiye’yi dünya pazarlarında, ürettiğimiz kaliteli ürünlerle tanıtmak hepimizin hedefi olmalıdır. 
	Unutmayalım ki; kalitesiz üretilen her bir ürün, ülkemiz ekonomisi için kaybedilen bir değerdir. 
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	Figure
	Vitrininizde duran Alkan imzalı çok eski bir ürün dikkatimizi çekiyor. Nedir bu özel olarak saklanıp sergilediğiniz ürün? Bahseder misiniz… 
	Bu ürün firmamızın 1975 yılında üretimini yaptığı “Kanarya sesli kapı zili”dir. Türkiye de üretimini yapan ilk firmayız, bu sebepten bizim için çok özel bir yere sahiptir. 
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	Hazırlanın! Değişim Başlıyor 
	Akıllı şehirler alanında da küresel bir oyuncu olma vizyonuyla akıllı şehir teknolojilerinde kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla yetinmeyecek ve geliştirdiği teknolojilerle dünya pazarına ihracatçı olarak girerek bu alanda küresel bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlı olduğumuzu ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın imzalarıyla 2019 yılında yürürlüğe girmiş bulunan Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ile Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Avustralya’dan 
	Akıllı şehirler alanında da küresel bir oyuncu olma vizyonuyla akıllı şehir teknolojilerinde kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla yetinmeyecek ve geliştirdiği teknolojilerle dünya pazarına ihracatçı olarak girerek bu alanda küresel bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlı olduğumuzu ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın imzalarıyla 2019 yılında yürürlüğe girmiş bulunan Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ile Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Avustralya’dan 
	Orta Asya, Rusya ve Orta Doğu’yu Avrupa ve Atlantik pazarlarına bağlayan İstanbul’da, akıllı şehirler, teknoloji, su, çevre ve enerji sektörlerinin yerli ve yabancı karar vericilerini bir araya getiren ve bu yıl İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan, ‘8. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı ICSG, Akıllı Şehirler hususunda Avrasya’da küresel ölçekte düzenlenen tek organizasyonu ve sektörün uluslararası ölçekteki tek ve en önemli
	ICSG 2020’nin Onursal Başkanı Sn. Fatma ŞAHİN 
	Akıllı şehirler konusunda önemli projelere imza atan ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı 
	Akıllı şehirler konusunda önemli projelere imza atan ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı 
	Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi esansındaki konuşmalarında akıllı şehirleri “strateji, liderlik, vizyon, kültür, şeffaflık, teknoloji, donanım ve yazılım” anahtar kelimeleriyle tanımlayarak ülkemizin 2023 vizyonu kapsamında Ar-Ge, inovasyon ve çevreye duyarlı şehircilikle yeni bir hikaye yazacağını ifade eden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, Gaziantep BüyükşehirABelediye Başkanı Sn. Fatma ŞAHİN, sektörün Türkiye’deki küresel vitrini olan 8. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Ko


	ICSG 2020 Bilim Kurulu Çalışmalarıyla da Fark Yaratıyor 
	Sektörün tüm dinamiklerini ticari anlamda kendi çatısı altında toplayan ICSG, bünyesindeki “Bilim Kurulu” eliyle düzenlen “Uluslararası Bilimsel Kongre” statüsünü haiz kongre oturumları ve kongre ön çalışmaları kapsamında literatüre kazandırdığı bilimsel dokümantasyon ve çıktılar vasıtasıyla sektörü aynı zamanda akademik açıdan da bir araya getirmeye devam ediyor. 
	Bugüne kadar bünyesinde barındırdığı Bilim Kurulu eliyle yalnızca ticari faaliyetleri değil akademik literatüre yönelik çalışmalarıyla da sektöre katkıda bulunan Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı ICSG, bu yıl da önemli Keynote konuşmacıları ağırlamaya  devam ederken, çeşitli özel seminer ve panellere de ev sahipliği yapacaktır. 
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	Prysmian’ın Leonardo Da Vinci Gemisi Karbonsuz Bir Dünya İçin Kilit Rol Oynayacak 
	Prysmian Group, 170 milyon Euro’yu aşan yatırımla inşa ettirdiği son teknoloji kablo döşeme gemisi Leonardo Da Vinci ile, 2050 yılına kadar karbonsuz bir Avrupa hedefliyor. 2021 yılında Prysmian Group’a teslim edilecek olan 171 metrelik Leonardo da Vinci, yapımı tamamlandığında dünyanın en gelişmiş kablo döşeme gemisi olacak. 
	Prysmian Group, 170 milyon Euro’yu aşan yatırımla inşa ettirdiği son teknoloji kablo döşeme gemisi Leonardo Da Vinci ile, 2050 yılına kadar karbonsuz bir Avrupa hedefliyor. 2021 yılında Prysmian Group’a teslim edilecek olan 171 metrelik Leonardo da Vinci, yapımı tamamlandığında dünyanın en gelişmiş kablo döşeme gemisi olacak. 
	Prysmian Group, Leonardo da Vinci gemisi sayesinde, Avrupa’nın 2050 yılına kadar karbonsuz bir hale gelmesine öncülük yapacak. 

	Prysmian Group Denizaltı Kabloları Birim Başkan Yardımcısı Raul Gil konuyla ilgili olarak, “Prysmian Group, enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe bir dünya lideri. 
	Emsalsiz uzmanlığımız, üretim kapasitemiz ve montaj olanaklarımız sayesinde, dünyanın en büyük projeleri için sıklıkla tercih ediliyoruz. 
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	Figure
	Son teknolojiyle donatılan Leonardo Da Vinci gemisi, yalnızca en yüksek taşıma kapasitesine ve çekme gücüne sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda zorlu hava koşullarında da en derin noktalara kadar inerek uzun süre çalışabilecek bir gemi. 
	Son teknolojiyle donatılan Leonardo Da Vinci gemisi, yalnızca en yüksek taşıma kapasitesine ve çekme gücüne sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda zorlu hava koşullarında da en derin noktalara kadar inerek uzun süre çalışabilecek bir gemi. 
	Raul Gil, “Bu, daha hızlı ve güvenli bir şekilde ve daha düşük maliyetle uygulama yaparak, daha fazla kablo taşıyabileceğimiz anlamına geliyor. 

	Bunun yanı sıra, Leonardo da Vinci gemisi gelecekte pazar payımızın büyümesini sağlamak için de kritik bir öneme sahip.” dedi. 
	“Da Vinci Son Teknoloji İle Donatıldı” 
	Yeşil enerjinin herkes için erişilebilir olması gerektiği misyonuyla hareket eden Prysmian Group,  bir yandan dünyayı kendi kablo teknolojisiyle buluşturmak için çalışırken; bir yandan da yeşil enerjinin sıfır emisyonlu bir dünyaya geçişini sağlayacak altyapılar inşa ediyor. 
	>>> 
	>>> 
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	Figure
	Bu gemi sayesinde, kullanıcılarımıza daha geniş ve çok yönlü montaj hizmetleri sunabileceğiz ve bu rekabetçi sektördeki lider konumumuzu güçlendirebileceğiz.” dedi. 
	Bu gemi sayesinde, kullanıcılarımıza daha geniş ve çok yönlü montaj hizmetleri sunabileceğiz ve bu rekabetçi sektördeki lider konumumuzu güçlendirebileceğiz.” dedi. 
	Prysmian, Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Karbonsuzlaştırmada da Öncü 
	Prysmian Group, yaklaşık 2.700 şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansının değerlendirildiği en önemli uluslararası endeks olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde dünya listesine girdi. 
	Yıllar önce başlayan bu sürdürülebilirlik yolculuğu, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamındaki tüm ana ÇSY temalarını kapsayan açık ve kapsamlı hedeflere dayanıyor. 
	Prysmian Group Denizaltı ve Yüksek Gerilim Projeleri Birim Başkanı Hakan Özmen şunları söylüyor; “Daha az değerli metaller içeren geri dönüştürülebilir kablolar gibi sürdürülebilir ürün inovasyonumuzu vurgulayarak, tüm tedarik zincirinde çevresel performansımızı iyileştirmek için özel bir çaba sarf ediyoruz. 
	Kısacası, enerji kaynaklarının daha temiz ve akıllı bir şekilde kullanılmasını sağlamayı ve ekonomilerin dijitalleşmesini ve karbonsuzlaştırılmasını desteklemeyi amaçlıyoruz. Leonardo da Vinci tüm bu çabamızın sadece bir parçası.”  Grubun dünya çapındaki projeleri, kablo teslimine birçok yenilik getirerek, sınırların ötesine 
	Kısacası, enerji kaynaklarının daha temiz ve akıllı bir şekilde kullanılmasını sağlamayı ve ekonomilerin dijitalleşmesini ve karbonsuzlaştırılmasını desteklemeyi amaçlıyoruz. Leonardo da Vinci tüm bu çabamızın sadece bir parçası.”  Grubun dünya çapındaki projeleri, kablo teslimine birçok yenilik getirerek, sınırların ötesine 
	geçilmesini sağlıyor. Denizaltı kabloları pazarına yön veren bu çalışmalar, daha az kaynakla daha fazla güç taşıma kapasitesini ifade ediyor. 


	Denizaltı iletim kabloları uzadıkça, derinlikler de o kadar artıyor ve güç değerleri artıyor; kablo ve sistem üreticileri de her zamankinden daha fazla teknik zorlukla karşı karşıya kalıyorlar. 
	Özmen, “Ulaşılamayan bir mesafe veya derinlik ve iletilebilecek gerilim için herhangi bir sınır olmaması gerektiğine inanıyoruz. Lider olmak, müşterilerimize daha yüksek değer katarak daha düşük bir çevresel etkiye sahip ürünler geliştirmek adına nasıl yenilik yapılacağını bilmektir.” dedi. 
	“Daha Derin, Daha Hafif, Daha Uzun, Daha Yeşil” 
	Bir teknoloji sağlayıcısı olarak yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir rol oynayan Prysmian Group, hızla büyüyen açık deniz, rüzgar ve güneş enerjisi pazarlarına yönelik maliyetleri düşürmeye ve üretkenliği artırmaya yardımcı olan yeni ve güvenilir çözümler sunuyor. 
	‘Daha Derin, Daha Hafif, Daha Uzun, Daha Yeşil’ mottosuyla yoluna devam eden Prysmian Group, dünya çapında daha akıllı ve yeşil güç nakil şebekelerini desteklemeye olan bağlılığını gösteriyor ve bunun yanında Leonardo da Vinci gemisiyle de tüm ihtiyaçları karşılıyor. 
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	Savaş Konca S.M.M.M. Savaş Konca MüşavirlikA
	2020 Kira Gelirleri Beyanı Hakkında Herşey (1) 
	Kira geliri elde eden kişiler, geliri elde ettikleri yılı izleyen yılın Mart ayında beyanname vermek zorundadırlar. 
	Kira geliri elde eden kişiler aynı zamanda şahsi firma sahibi olup ticari faaliyette bulunuyorlarsa, kira gelirlerini ticari kazanç beyannamelerinde beyan edebilirler. 
	Ancak, herhangi bir ticari faaliyeti olmayıp yalnızca kira geliri olan kişiler bu gelirlerini “Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi” ismi ile çağırılan beyanname ile bildirmek zorundadırlar. 
	Her iki durumda da, gelirlere ilişkin beyanname verme süresi izleyen yılın Mart ayının 01-31 tarihleri arasındadır. 
	Bu yazıda ticari kazançları bir tarafa bırakıp, yalnızca gayrimenkul sermaye iradından bahsedeceğim. 
	Kira Gelirine Konu Olan Mülkler 
	Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar, ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı. 
	Kira Tahsilatının Gelir Kaydı ve Şekli 
	Kiraya verilen mülke ait geçmiş yıllara ilişkin yapılan tahsilat, tahsilatın yapıldığı yıla ait gelir olarak değerlendirilir. 
	Örnek; mülk sahibi 2017 ve 2018 yıllarına ait tahsil edemediği kiraları 2019 yılında tahsil etmiş ise bu kiraların toplamı 2019 yılı geliri olarak değerlendirilir. Yani, mülk sahibinin 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin beyanname vermesine gerek olmadan tüm geliri 2019 yılı geliri olarak beyan etmesi yeterli olacaktır. 
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	Figure
	Kiraya verilen mülkün gelecek yıllara ilişkin kiraları peşin alındı ise, tahsil edilen bedeller ait oldukları yılların geliri olarak değerlendirilecektir. 
	Kiraya verilen mülkün gelecek yıllara ilişkin kiraları peşin alındı ise, tahsil edilen bedeller ait oldukları yılların geliri olarak değerlendirilecektir. 
	Örnek; mülk sahibi 2019 yılında 2020 ve 2021 dahil olmak üzere 3 senelik kirasını peşin almış ise yapılan toplu tahsilat yıllara ayrılacak, 2020 ve 2021 yıllarına ait kira bedelleri ait oldukları yılların geliri olarak değerlendirilip ilgili yıllarda beyan edilecektir. Yani, peşin alınan bedelin tamamı 2019 yılı geliri olarak değerlendirilmeyecektir. 
	Mülkün Kira Bedelleri 
	Meskenlerde aylık 500 TL den fazlası (günlük veya haftalık kiraya verilen bedellerde sınır yoktur.) 
	İşyeri olarak kiraya verilenlerde sınır olmaksızın, tahsilatlar banka veya benzeri finans kurumları aracılığı ile yapılacaktır. 
	Aksi halde, yukarıda belirtilen şartlara uyulmaz ise her bir işlem için yasalarda belirtilen özel usulsüzlük cezasından az olmamak kaydıyla kira bedelinin %5 oranında ceza uygulanacaktır. 

	Mülk sahibi sahip olduğu mülkü ancak Kanun'da belirtilen kişilere bedelsiz kiraya verebilir. 
	Kanun'da belirtilen kişilerin haricindekilere bedelsiz kiraya vermesi durumunda emsal kira bedeli uygulaması yapılarak yıllık kira geliri hesaplanır. 
	Kiraya Verilen Bina Ve Arazilerde Emsal Kira Bedeli 
	•
	•

	Varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedelidir. 
	
	

	• 
	• 
	• 
	Yoksa, bina veya arazinin emlak vergisi değerinin %5’idir 

	• 
	• 
	Mülkünü arkadaşına bedelsiz kiraya veren kişi için; 

	• 
	• 
	Emsal Kira Bedeli: 200.000 x %5 = 10.000 TL olup, mülk sahibi tarafından beyan edilmesi gereken gelir olarak kayda alınacaktır. 


	Gelecek ay Mülk Kimlere Bedelsiz Olarak Kiraya Verilebilir başlığından devam edeceğiz. 
	Görüşmek dileğiyle.. 
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	Legrand Türkiye Ülke Pazarlama Direktörü Gülsevinç SELÇUK 
	Legrand Türkiye, Lise ve Üniversite Öğrencilerini 
	İş Hayatına Hazırlıyor 
	İş Hayatına Hazırlıyor 
	Legrand Türkiye, her yıl pazarlama bölümü olarak meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine “Teknik Eğitime Destek” projesi kapsamında teknik eğitimler ve ürün desteği sağlıyor. Bu eğitimler ve destekler öğrencilerin yeni gelişen teknolojiyi tanımasını, kullanmasını ve iş hayatlarında daha donanımlı bireyler olmasını kolaylaştırıyor. 
	Elektrik altyapı ve tesisatında dünya lideri olan Legrand, yenilikçi çözümleriyle her alanda kolaylık ve ayrıcalık sağlıyor. 
	Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Teknik Eğitime Destek” projesi ile meslek lisesi ve üniversite öğrencilerini geleceğe hazırlayan Legrand Türkiye, 3’ü üniversite 12’si meslek lisesi olmak üzere 15 okula eğitim vererek toplamda 516 öğrenciye ulaştı. 
	Yapılan bu eğitimler ile birlikte öğrencilerin pratik ve teorik açıdan eğitilmesi ve iş hayatlarında daha donanımlı bireyler olmaları hedefleniyor. 

	Eğitimler, okul ve üniversitelerin kendi yerleşkelerinde ve İnnoval eğitim merkezi olmak üzere farklı lokasyonlarda gerçekleştirdiğini söyleyen Legrand Türkiye Ülke Pazarlama Direktörü Gülsevinç Selçuk;A
	“Legrand Türkiye Eğitim Departmanı olarak öğrenciler ile teorik ve pratik çalışmalarının yanı sıra fabrika turları da yaparak öğrencileri iş hayatına hazırlıyoruz. 
	Ayrıca bu teknik eğitimler ile geleceğin teknisyen ve mühendislerine, ürünleri ve yeni gelişen teknolojiyi tanıtıyoruz. 
	Böylelikle öğrenciler katıldığı eğitimlerde, Legrand Türkiye ürün ve sistemleri başlığı altında alçak gerilim koruma pazarı ürün ve çözümleri, ev otomasyonu, interkom sistemleri ve yapısal kablolama üstüne bilgiler ediniyor. 
	Bu bilgiler sayesinde öğrenciler, iş hayatlarında daha deneyimli ve başarıya önceden imza atmış oluyor.” 
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	FİRMA ÜRÜN KATALOĞU 
	Figure

	BUTON ANAHTARLAR 
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	Yazılım UzmanıA
	Ekrem Karataş 

	Bu ay ki makalemde gün geçtikçe büyüyen çevrimiçi pazarlama yani dijital pazarlama konusuna değinmek istiyorum. 
	Bu ay ki makalemde gün geçtikçe büyüyen çevrimiçi pazarlama yani dijital pazarlama konusuna değinmek istiyorum. 
	Nedir bu dijital pazarlama?
	Nedir bu dijital pazarlama?



	Dijital Pazarlama 
	Dijital Pazarlama 
	Figure


	Öncelikle geleneksel veya dijital olsun her türlü pazarlama tekniğinin amacı aynıdır. Potansiyel yeni veya mevcut müşterilere ulaşabilmek. 
	Öncelikle geleneksel veya dijital olsun her türlü pazarlama tekniğinin amacı aynıdır. Potansiyel yeni veya mevcut müşterilere ulaşabilmek. 
	Dijital pazarlama, internet bağlantısı olan elektronik cihazlar yardımıyla potansiyel veya mevcuttaki müşterilere erişebilmek için yapılan pazarlama çalışmalarına verilen isimdir. 
	Dijital pazarlama; geleneksel pazarlamanın aksine müşterilere erişmek için web siteleri, sosyal medya, arama motorları ve e-posta gibi dijital kanallar ile yapılır. 
	Peki Neden Dijital Pazarlama 
	Peki Neden Dijital Pazarlama 
	Peki Neden Dijital Pazarlama 


	Ölçümlemesi Kolaydır; Geleneksel pazarlama basılı medya, telefon aramaları veya reklam panoları gibi 
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	kanallar ile yapılırken; dijital pazarlama tamamen elektronik ortamda gerçekleşir ve en önemlisi ölçülebilir olmasıdır. 
	Örneğin bir reklam panosuna astırdığınız reklamınızı kaç kişinin gördüğünü ölçmek imkansızdır. Ancak bir e-posta pazarlamasında mailinizin kaç kişiye ulaştığını, kaç kişinin mailinizi açıp tıkladığını gibi çok basit verilere kolaylıkla ulaşmak mümkündür. 
	Çalışmalar Hedefe Yönelik Yapılabilir: Dijital pazarlama kanalları geleneksel pazarlamaya göre çok detaylı hedeflemeler yapabilme imkanı sunar. 
	Hedeflenecek kişiler yaş, cinsiyet, bulunduğu bölge gibi basit filtrelerin dışında; hane geliri, ebeveynlik durumu, ilgi alanları veya yaşadığı ilçeye kadar filtreler uygulamak günümüzde basit işlemlerdir. Günümüzde büyük dijital pazarlama tekniklerinde Big Data'nın verdiği nimetler ile nokta atışı yapmak mümkündür. 
	MAKALE 
	MAKALE 
	Bu sayede müşteriniz olabilme ihtimalinin bilinmediği 100 kişi yerine potansiyel müşteriniz olabileceğini düşündüğünüz 10 kişiyle direkt temasa geçebilirsiniz. 
	Kaçan Kovalanabilir: Dijital pazarlamanın sevdiğim nimetlerinden biri de yeniden pazarlamadır. Otobüs durağında yayınlanan reklamınızı kimlerin gördüğünü asla bilemezsiniz. Ancak bir kişi web sitenize, sosyal medya hesaplarınıza kısaca dijitalde sizinle girmiş olduğu her hangi bir etkileşimde artık sizin için potansiyel bir müşteridir. 
	Sitenize giren bir ziyaretçi sitenizden ayrılmış olsa bile dijital kimliği sayesinde onu rahatlıkla takip edip farklı platformlarda dijital reklamlarınızı her zaman karşısına çıkarma imkanınız vardır. 
	Esnektir ve Kişiselleştirilebilir: Dijital pazarlamanın bir diğer nimeti de kişiye veya gruba göre kişisel reklamlar gösterme imkanı vermesidir. 
	Farklı yollar ile birçok şekilde yapılabilen bu teknikler ile hedef kitlenize sanki ona özel bir çalışma yapılmış gibi etki sağlayabilirsiniz. Bu sayede potansiyel müşterinize bir adım daha yaklaşırsınız. 
	Big Data sayesinde gelecek zaten kişiselleştirilmiş bir dijital dünyaya doğru ilerliyor. Bunu daha önceki yazılarımda bir çok kez belirtmiştim. Netflix’in yapay zekası, Google’ın kişiye özel arama sonuçları, Facebook ve Instagram’ın sizin ilginizi çeken reklamları ve keşfet bölümleri vs. vs. Geleneksel pazarlamada ise böyle bir pazarlama tekniği sadece çok büyük dünya markaları kullanabilmektedir. 
	Örneğin; üzerinde isimlerin yazdığı kutu kolalar kişiselleştirilmeye çalışılan geleneksel pazarlama tekniğidir. Market rafında üzerin adınızı yazan kola aramış olabilirsiniz. 
	Böyle bir pazarlama tekniği için binlerce farklı kutu kola bastırmak gerekir ki kaç firma böyle bir maliyetin altından kalkabilir? Zaten kola firması bir sonraki pazarlama tekniği olarak isimler yerine şehir isimleri basarak aynı etkiyi yakalamaya çalıştı. Diğer yandan ünlü bir çikolata firması da aynı pazarlama tekniği ile farklı çalışmalar yaptı. 
	Denemeler Yapabilirsiniz: Dijital pazarlamada diğer önemli konu da farklı stratejiler deneyip, denemeler 
	Denemeler Yapabilirsiniz: Dijital pazarlamada diğer önemli konu da farklı stratejiler deneyip, denemeler 
	yapabilme imkanının olmasıdır. Aynı reklamın 2 farklı görselini hazırlayıp hangisiyle daha çok etkileşim aldıysanız gelecek için onu tercih edebilirsiniz. 


	Basılı medyada kullanılmak için hazırlanan bir reklamda bunu yapmanız mümkün değildir. Reklamınız basılır, yayınlanır ve bunun geri dönüşü yoktur. 
	Ekonomiktir: Dijital pazarlama geleneksel pazarlama türlerine göre ekonomik çözüm yolları sunar. Her bütçeye uygun seçenekleri her zaman vardır. Örneğin küçük bütçeler ile Instagram, Facebook gibi sosyal medya sitelerinde reklam verebilirsiniz. 
	Dijital pazarlamada bütçeyi siz belirlersiniz demek yerinde bir tabir olacaktır. Üstelik iyi bir dijital pazarlamacı elindeki imkanlar ile ücretsiz olarak yapabileceği bir çok aksiyon sayesinde sosyal medyadan başlatacağı bir kıvılcımla çok kısa sürede ulusal bir kanalın ana haber bülteninde kendine yer bile bulabilir. 
	Yukarıdaki maddeler dijital pazarlamayı geleneksel pazarlamadan ayıran en önemli etkenlerin başında gelir. En başta söylediğim gibi yollar farklı olsa da amaç, hedef her zaman aynıdır. 
	Dijital Pazarlamada Hangi Yollar Kullanılır? 
	Aşağıdaki liste en yaygın dijital pazarlama kanalları ve yollarıdır. Gelecek sayılarda bu başlıklar üzerinde duracağım ama şimdilik sadece başlıkları vereyim. 
	• 
	• 
	• 
	Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) 

	• 
	• 
	İçerik Pazarlama Teknikleri 

	• 
	• 
	Sosyal Medya Pazarlama Teknikleri 

	• 
	• 
	E-Mail Pazarlama 

	• 
	• 
	Tıklama Başına Ödeme (PPC) Reklamları 

	• 
	• 
	Satış Ortaklığı Yapma 

	• 
	• 
	Yerel Reklamcılık 

	• 
	• 
	Pazarlama Otomasyonları Kullanma 


	Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle… 
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	Poznan’da 22 Türk Firması Ve Sektörüm  Dergisi Avrupalı Profesyonellerle Buluştu 
	Poznan’da 22 Türk Firması Ve Sektörüm  Dergisi Avrupalı Profesyonellerle Buluştu 


	budma 2020 
	budma 2020 

	POZNAN 
	POZNAN 
	Figure


	Polonya ve Orta Avrupa ülkeleri yapı sektörlerinden yüzlerce katılımcının yer aldığı ve son teknoloji ürünlerini 4 gün boyunca sergiledikleri BUDMA Fuarı bu sene daha geniş Türk milli katılım organizasyonuyla gerçekleşti. 
	04 – 07 Şubat 2020 tarihleri arasında Polonya’nın Poznan şehrinde düzenlenen 29. BUDMA Uluslararası Yapı, Yapı Malzemeleri ve Mimarlık Fuarı’na 22 Türk firması ve fuarın medya partnerlerinden Sektörüm Dergisi milli katılım kapsamında katılmış olup, ürünlerini Orta Avrupalı yapı profesyonellerine sergilediler. Şehrin en önemli fuar alanı olan Poznan International Fair Ground’da düzenlenen fuara dünyanın dört bir yanından toplam 641 firma katıldı. 
	04 – 07 Şubat 2020 tarihleri arasında Polonya’nın Poznan şehrinde düzenlenen 29. BUDMA Uluslararası Yapı, Yapı Malzemeleri ve Mimarlık Fuarı’na 22 Türk firması ve fuarın medya partnerlerinden Sektörüm Dergisi milli katılım kapsamında katılmış olup, ürünlerini Orta Avrupalı yapı profesyonellerine sergilediler. Şehrin en önemli fuar alanı olan Poznan International Fair Ground’da düzenlenen fuara dünyanın dört bir yanından toplam 641 firma katıldı. 
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	Figure
	Figure
	Polonya’nın ilgili sektörlerdeki en önemli fuarları olan 29. na Türkiye, Polonya, Çin, Almanya, İtalya başta olmak üzere toplam 21 ülkeden katılan firmalar 4 gün boyunca Orta Avrupalı yapı profesyonelleriyle buluşarak iş ağlarını genişletme fırsatı buldular.   
	Polonya’nın ilgili sektörlerdeki en önemli fuarları olan 29. na Türkiye, Polonya, Çin, Almanya, İtalya başta olmak üzere toplam 21 ülkeden katılan firmalar 4 gün boyunca Orta Avrupalı yapı profesyonelleriyle buluşarak iş ağlarını genişletme fırsatı buldular.   
	BUDMA Uluslararası Yapı, 
	Yapı Malzemeleri ve Mimarlık Fuarı’
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	Figure
	HABER 
	TEPTA Aydınlatma tarafından temsilciliği yürütülen LASVIT,  Çek kasabası Nový Bor'daki Palackého Meydanı'nda, cam tasarımı ve üretimi konusundaki ustalığını yansıtan yeni merkez binasına taşındı. 
	Çek Cam Üretiminin ve Aydınlatmanın Öncü Markası Lasvit, Yeni Merkezine Taşındı 
	2012’den bu yana TEPTA Aydınlatma tarafından temsil edilen Lasvit, Çek Cumhuriyeti Nový Bor kasabasında yer alan yeni merkezini açtı. Kasabanın Palackého meydanında yer alan yapı, cam karolarla kaplı cephesiyle dikkatleri çekiyor. 
	2012’den bu yana TEPTA Aydınlatma tarafından temsil edilen Lasvit, Çek Cumhuriyeti Nový Bor kasabasında yer alan yeni merkezini açtı. Kasabanın Palackého meydanında yer alan yapı, cam karolarla kaplı cephesiyle dikkatleri çekiyor. 
	Prag merkezli mimari stüdyo OV-A tasarımı olan yeni bina, iki tarihi yapının yenilenmesiyle ortaya çıktı. Bölgede yüzyıllardır kullanılan ve gelenekselleşmiş arduvaz çatı sistemlerinden esinlenerek yaratılan cam karolar, tarihi binaların cephesini oluşturdu. 

	18. yüzyıldan bu yana Çek Cumhuriyeti cam üreticilerinin merkez kabul ettiği kasabada konumlanan yeni merkez binası ile Lasvit, bölgenin cam üfleme geleneklerini yeniden canlandırıyor. 
	Lasvit, yeni merkez binası “Cam Ev” için uzun süreli bir tasarım yarışması başlatmış,öncelik olarak; kasabanın dokusunun bir parçası olan, güçlü bir kimliğe sahip, çok amaçlı bir kompleks yaratmayı belirtmişti. 
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	Figure
	Değerlendirme sonrasında mimar Štěpán Valouch ve Jiří Opočenský tasarımının hayata geçirilmesine onay verildi. Barok döneme ait bir ev ile günümüz yüzyılına ait evler arasındaki ilişkiyi çok ilginç bulduğunu söyleyen mimar Valouch, yapı hakkında, “Bölgede yer alan yapılar hem içeride hem de dışarıda benzersiz bir şekle sahip. 
	Değerlendirme sonrasında mimar Štěpán Valouch ve Jiří Opočenský tasarımının hayata geçirilmesine onay verildi. Barok döneme ait bir ev ile günümüz yüzyılına ait evler arasındaki ilişkiyi çok ilginç bulduğunu söyleyen mimar Valouch, yapı hakkında, “Bölgede yer alan yapılar hem içeride hem de dışarıda benzersiz bir şekle sahip. 
	Barok evler içe dönük, kendi içine kapalı. Lasvit için tasarladığımız cam ev ise transparan, ışıl ışıl bir aydınlatma gibi hayal edildi” diyor. Lasvit ise bu yeni merkez hakkında, “Cam Ev bölgedeki cam üretiminde 
	Barok evler içe dönük, kendi içine kapalı. Lasvit için tasarladığımız cam ev ise transparan, ışıl ışıl bir aydınlatma gibi hayal edildi” diyor. Lasvit ise bu yeni merkez hakkında, “Cam Ev bölgedeki cam üretiminde 
	gençleşmenin simgesi olabilir” diyor. Tasarımcı, cam ustalarını, sanatçıları ve mühendisleri bir araya getiren Lasvit, “Güzelliğe olan tutkuyla” aydınlatma tasarımlarına hayat veriyor. 


	Figure
	Figure
	“Aklımız, ellerimiz kadar önemlidir, ama hepimiz kalplerimizle birleşiyoruz” mottosu ile hareket eden marka, yarattıkları eşsiz projeler kapsamında tasarladıkları özel aydınlatma yerleştirmeleri ve heykelleri konusunda dünya çapında bir öncü olarak kabul ediliyor. 
	“Aklımız, ellerimiz kadar önemlidir, ama hepimiz kalplerimizle birleşiyoruz” mottosu ile hareket eden marka, yarattıkları eşsiz projeler kapsamında tasarladıkları özel aydınlatma yerleştirmeleri ve heykelleri konusunda dünya çapında bir öncü olarak kabul ediliyor. 


	TEPTA Aydınlatma tarafından temsil edilen Lasvit, üflemeli Bohemya camının küresel elçileri olarak Çek Cumhuriyeti’nden dünyaya yayılıyor. Otel zincirleri, özel konutlar, kamusal ve kültürel mekanlar, lüks yatlar, restoranlar ve butikler için aydınlatma heykelleri tasarlayan marka, aynı zamanda Zaha Hadid, Kengo Kuma, Yabu Pushelberg, Arik Levy, Micheal Young Nendo gibi öncü tasarımcılarla hazırladığı armatür koleksiyonları da sunuyor. 
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	Figure
	Dicle Elektrik, Panasonic’in Dayanıklı Tabletlerini Kullanmaya Başladı 
	Parçası olduğu tüm süreçleri basitleştiren ve kolaylaştıran Panasonic’in dayanıklı tabletleri, artık 6 ilde 1,8 milyon aboneye hizmet veren Dicle Elektrik’in saha ekipleri tarafından kullanılıyor. 
	Dijital süreç yönetimini sağlamak ve sahada yapılan işlemleri merkezi, güvenli, hizmet verdiği bölge koşullarına uyumlu mobil bir yapı üzerinden yürütmek isteyen Dicle Elektrik, Panasonic’in dayanıklı Toughbook 
	Dijital süreç yönetimini sağlamak ve sahada yapılan işlemleri merkezi, güvenli, hizmet verdiği bölge koşullarına uyumlu mobil bir yapı üzerinden yürütmek isteyen Dicle Elektrik, Panasonic’in dayanıklı Toughbook 
	M1 tabletlerini kullanmaya başladı. 1,8 milyondan fazla aboneye Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta 60.000 km²’den daha büyük bir alan içerisinde hizmet veren Dicle Elektrik, artık saha verilerini anlık olarak sistemlerine kayıt edebilmenin ve evrakları sahada elde edilen verilerle düzenleyebilmenin yanında bunları dijital arşivlerde daha güvenli bir şekilde saklayabiliyor. 
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	Fiziksel Olarak Dayanıklı Tabletler, Kolay Bir Kullanım ve Çok Önemli Özellikler Sunuyor 
	180 cm’ye kadar yüksekliklerden düşmeye dayanıklı Toughbook M1, eksi 29 ile artı 60 derece arasındaki ortam sıcaklığında çalışabilmesinin yanı sıra, IP65 seviyesinde toz ve suya karşı korumaya sahip. 
	Figure
	Güneş ışığında bile kolayca okunabilen ve eldivenle kullanılabilen ekranı, çok yönlü kullanım ve kritik öneme sahip bağlantı seçenekleri ile en zorlu koşullarda bile üstün performansından ödün vermiyor. 
	Güneş ışığında bile kolayca okunabilen ve eldivenle kullanılabilen ekranı, çok yönlü kullanım ve kritik öneme sahip bağlantı seçenekleri ile en zorlu koşullarda bile üstün performansından ödün vermiyor. 


	Figure
	Yüksek kapasiteli, uzun ömürlü ve cihaz çalışırken değiştirilebilen pilleri sayesinde geniş bir bölgeye hizmet veren ve yoğun iş temposuna sahip saha ekipleri, çalışmalarına gün boyu kesintiye uğramadan ve rahatlıkla devam edebiliyor. 
	Dicle Elektrik Artık Daha Dijital 
	Dicle Elektrik, Panasonic Toughbook M1 ile saha verilerini anlık olarak sistemlerine kayıt edebiliyor, evrakları sahada elde edilen verilerle düzenliyor ve dijital arşivlerde daha güvenli bir şekilde saklıyor. 

	Saha ekipleri kendilerine çevrimiçi atanan görevleri yerine getirirken, merkez destek ekipleri ile anlık iletişim kurup destek alabiliyor. Malzeme ve varlık yönetimini mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyor. 
	Tabletlerde yer alan GPS özelliği ise ekiplerin konumlarının anlık olarak izlenebilmesini sağlıyor. Şebeke altyapısını gösteren harita, saha ekiplerine yapılacak işler hakkında daha fazla bilgi sunuyor. 
	Dijital dönüşüm için önemli bir adım olan bu proje sayesinde Dicle Elektrik, tüm süreçlerde dayanıklı mobilitenin ve Panasonic’in yüksek teknolojisinin avantajlarından faydalanıyor. 
	Figure
	Yapılan önemli projeyle ilgili konuşan Teknoloji ve İnsan Kaynakları Başkanı Kürşad Karaman, “Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaklaşık 2 milyon aboneye, 6 ilde elektrik dağıtım faaliyetlerini yürütüyoruz. 
	Enerjinin kaliteli ve kesintisiz sağlanması hedefi ile sahada yapılan tüm işlemlerin tamamen dijital ve mobil olması için Panasonic ile büyük bir projeye imza attık. Ekibimizle 4 aşamada projemizi tamamladık ve yaklaşık 1.500 Toughbook M1’i ve saha yönetimi için geliştirilen mobil uygulamayı kullanmaya başladık. 
	 Saha operasyonlarımızın dijital dönüşümünün tamamlanmasıyla tüm iş emirleri merkezi bir yapı üzerinden yönetiliyor. Üretilen yoğun veri analiz edilerek yüksek seviyede verimlilik ve kontrol için kullanılıyor” dedi. 
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	Figure
	Robotlar ve Makineler Birbiriyle Konuşuyor, 
	Fabrikalar 7/24 Çalışıyor 
	Makina sektörünün önde gelen firmalarından Tezmaksan, Endüstri 4.0 odağında sanayicilere sunduğu yerli ve milli ürünleri Cubebox ve Kapasitematik’in yanı sıra farklı sektörlerde çeşitli robotlu otomasyon projeleri hayata geçiriyor.  
	Geliştirdiği I/O link bağlantı modeliyle 11 robotun ve yaklaşık 34 makinanın bir noktadan birbirleriyle sanal olarak haberleşmesine olanak tanıyan Tezmaksan, akıllı fabrika uygulamasını son olarak Sivas’a taşıdı. 
	İş yapış şekillerinin değiştiği günümüzde akıllı fabrikalar sektörlerin bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor. Endüstri 4.0 odağında üretim parkurlarını yenileyen markalar ise bir adım öne geçiyor. Bu farkındalıkla Tezmaksan; geliştirdiği I/O link bağlantı modeliyle 
	İş yapış şekillerinin değiştiği günümüzde akıllı fabrikalar sektörlerin bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor. Endüstri 4.0 odağında üretim parkurlarını yenileyen markalar ise bir adım öne geçiyor. Bu farkındalıkla Tezmaksan; geliştirdiği I/O link bağlantı modeliyle 
	11 robotun ve yaklaşık 34 makinanın bir noktadan birbirleriyle sanal olarak haberleşmesine olanak tanıyarak markaların robotlu otomasyon sürecini hızlandırıyor. 

	I/O Link Bağlantı İle Artık Aynı Dili Konuşuyorlar 
	Türkiye’deki şirketlerin iş süreçlerini modernize etme noktasında ciddi bir çaba içinde bulunduğunu ve bunun gelecek için son derece umut verici olduğunu aktaran Tezmaksan Genel Müdür Hakan Aydoğdu, son olarak Sivas’ta bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini aktardı. 
	Robotlu otomasyon konusunda her türlü talebi, markanın ihtiyacına uygun şekilde Ar-Ge departmanı ile birlikte projelendirdiklerini aktaran Aydoğdu, “Sivas’ta kam mili üreten ve dünyada 80 ülkeye ihracat yapan ESTAŞ fabrikasını akıllı fabrika haline getirdik. 
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	Tezmaksan Genel Müdür Hakan AYDOĞDUA
	Burada makine ve robot kurulumlarının yanı sıra geliştirdiğimiz proje ile 11 robot ve yaklaşık 34 makinanın bir noktadan birbirleriyle sanal olarak haberleşmesini sağladık. 
	Bunu da geliştirdiğimiz I/O link bağlantısı ile gerçekleştirdik. Biz ihtiyaca özel robotlu otomasyon çözümlerini, hangi prosesi nasıl yaparsak çok daha hızlı ve verimli bir tablo oluşturabilirize bakarak hazırlıyor ve hayata geçiriyoruz” dedi. 
	Daha Rekabetçi Bir Türkiye İçin Fabrikalar Akıllı Hale Getirilmeli 
	Türkiye’nin uluslararası piyasada daha rekabetçi olabilmesi gerektiğini söyleyen Aydoğdu, bunun da ancak katma değeri yüksek ürünler mümkün olabileceğini kaydetti. 
	Üretim tesislerinin dünyadaki trende uygun şekilde akıllı hale getirilmesinin bu noktada çok önemli olduğunu ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti: “Biz önce ülkemizi düşünüyoruz. 
	Akıllı fabrika oluşturulma talebi ile başvuruda bulanan markaların bizim makine ve robotlarımızı kullanmalarına bakmaksızın, şirketin ihtiyacına uygun şekilde projelendirmeyi yapıyoruz. 
	Çünkü daha rekabetçi bir Türkiye, daha güçlü ve refah seviyesi yüksek Türkiye anlamına geliyor. 40 yıldır şunu söylüyoruz, halkımızın mutluluğu, ülkemizin gücü bizim en büyük kazancımız.” 
	Ar-Ge’ye Yatırımdan Kaçamayız 
	Şirket olarak yerli yazılım ve otomasyon sistemleri geliştirdiklerini de hatırlatan Aydoğdu, uzaktan takip ve verimlilik raporlama yazılımı Kapasitematik ile robotlu otomasyon sistemi Cubebox ve yazılım Robocam için 1 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını, çünkü artık şirketlerin kaçamayacağı bir diğer konunun Ar-Ge olduğunu kaydetti. 
	Aydoğdu, 2020’den itibaren bu ürünlerin ihracatına başlayacaklarını, ülke olarak katma değeri yüksek ürün ve sistemlerin ihracatına ağırlık verilmesinin elzem olduğunu belirtti. 
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	EKSİ 60 İLAARTI 75 DERECEEKSİ 60 İLA ARTI 75 DERECE SICAKLIKLAR ARASINDA KESİNTİSİZSICAKLIKLAR ARASINDA KESİNTİSİZ ÇALIŞAN GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİÇALIŞAN GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ 
	Küresel iklimin etkilerinin giderek attığı dünyamızda her geçen yıl yeni sıcak ve soğuk hava rekorları kırılıyor. Türkiye’nin bariyer markası Arma Kontrol, bu etkileri göz önünde bulundurarak tamamı Türk mühendislerden oluşan ekibiyle eksi 60 ila artı 75 derece sıcaklıklar arasında kesintisiz çalışan ürünler geliştirmeye başladı. 
	Küresel iklimin etkilerinin giderek attığı dünyamızda her geçen yıl yeni sıcak ve soğuk hava rekorları kırılıyor. Türkiye’nin bariyer markası Arma Kontrol, bu etkileri göz önünde bulundurarak tamamı Türk mühendislerden oluşan ekibiyle eksi 60 ila artı 75 derece sıcaklıklar arasında kesintisiz çalışan ürünler geliştirmeye başladı. 
	İlk etapta özel güvenlik sistemleri olan “Mantar Bariyer” ve “Road Blocker” ürünlerini olağanüstü hava şartlarında dahi çalışır hale getirdiklerini söyleyen Arma KontrolACEO’su Koray Kartal, önümüzdeki dönemde tüm çözümlerinde yeni sistemi uygulayacaklarını belirtti 
	İlk etapta özel güvenlik sistemleri olan “Mantar Bariyer” ve “Road Blocker” ürünlerini olağanüstü hava şartlarında dahi çalışır hale getirdiklerini söyleyen Arma KontrolACEO’su Koray Kartal, önümüzdeki dönemde tüm çözümlerinde yeni sistemi uygulayacaklarını belirtti 
	Küresel iklim değişikliğinin etkileri son yıllarda hem dünya genelinde hem de Türkiye’de gözle görülür şekilde artış gösteriyor. 


	2018 yılında Avrupa’da son 117 yılın en soğuk kışı yaşandı. Dünya genelinde Temmuz ayının sıcaklık rekoru 2019’da kırıldı. İstanbul ise son 69 yılın en sıcak mayıs ayını geçen yıl yaşadı. 
	Bunun yanında, İsviçre’de yapılan bir araştırmaya göre hızla önlem alınmadığı takdirde 2050 yılında hava sıcaklıkları bakımından İstanbul Roma’ya, Bursa Adana’ya, Ankara ise Taşkent’e benzeyecek. 
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	Arma Kontrol CEO’su Koray KARTAL 
	Küresel İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlere Önlem Alıyoruz 
	Küresel İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlere Önlem Alıyoruz 
	Türkiye’nin bariyer markası Arma Kontrol, küresel iklimin etkilerini göz önünde bulundurarak tamamı Türk mühendislerden oluşan ekibiyle eksi 60 ila artı 75 derece sıcaklıklar arasında kesintisiz çalışan ürünler geliştirmeye başladı. 
	Başta Orta Doğu ve Afrika’da olmak üzere 52 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Arma Kontrol CEO’su Koray Kartal, “Arma Kontrol olarak, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve Ar-Ge çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. 

	Küresel iklim değişikliği de günümüzün en önemli problemlerinden biri. Son yıllarda gerek ülkemizde gerek dünya genelinde yaşanan aşırı sıcaklar, soğuklar ve diğer doğal afetler de bunun en net göstergesi. Üstelik araştırmalar, bu etkilerin her geçen yıl daha da artacağını gösteriyor. 
	Biz de bu doğrultuda mühendis ekibimizle birlikte çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik ve bunun sonucunda eksi 60 ila artı 75 derece sıcaklıklar arasında kesintisiz çalışan ürünler geliştirmeyi başardık. İki ürünümüzle başladığımız bu yeniliği önümüzdeki dönemde tüm ürünlerimize yaymayı hedefliyoruz. 
	>>> 
	>>> 
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	Figure
	Böylece ülkemizde ve ihracat yaptığımız tüm ülkelerde en iyi çözümleri sunmaya devam edeceğiz” dedi. 
	Böylece ülkemizde ve ihracat yaptığımız tüm ülkelerde en iyi çözümleri sunmaya devam edeceğiz” dedi. 
	Savunma ve Özel Güvenlik Ürünlerimize Öncelik 
	Verdik”Arma Kontrol’ün çok düşük ve yüksek sıcaklıklarda çalışan ilk iki ürünü, “Mantar Bariyer” ve “Road Blocker” oldu. Koray Kartal, ilk etapta bu ürünlerin seçilmesini ise “Mantar bariyer ve road blocker, özel olarak tasarlanmış güvenlik ürünlerimiz arasında yer alıyor. 
	Devlet binaları, askeri tesisler, havalimanları, üretim tesisleri gibi alanlarda üst düzey güvenlik sağlıyorlar. 

	Mantar bariyer, saatte 80 kilometre hızla çarpan bir aracı dahi durdurabilecek niteliklere sahip. Road blocker da üstün özellikleriyle savunma sağlarken araçların güvenli bir şekilde ilgili bölgeye girmesine olanak tanıyor. Bu nedenle Ar-Ge çalışmalarımıza bu iki ürünümüzle başlamayı tercih ettik” sözleriyle açıkladı.  
	Arma Kontrol, mantar bariyer ve road blocker’ın yanı sıra; kollu bariyerler, sel bariyerleri, yer tuzakları, otopark geçiş sistemleri, turnikeler, kayar kapı ve motorları, kişisel otopark direkleri ve trafik ekipmanları olmak üzere zengin bir ürün gamıyla her lokasyona ve ihtiyaca özel çözümler sunuyor. 
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	Teknoloji Girişimleri İçin 
	Özel Alanlar 
	Heyecan verici yeni fikirleri olan insanlar, yeni fikirler tarafından heyecanlanan insanlarla buluşuyor. 
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	Dünyanın lider endüstriyel teknoloji fuarı Hannover Messe, geleceğin fabrikaları için yeni bir yol haritası belirlemeye hazırlanıyor. 20 - 24 Nisan 2020 tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek fuarda Türkiye’yi 200’e yakın üretici temsil edecek. 
	KOBİ’leri yeni işbirlikleri için profesyonellerle bir araya getirecek fuarda Türkiye’den 200’e yakın şirket, yeni yatırım kararlarını etkileyecek Endüstri 4.0 yeniliklerini 
	keşfetme imkanı bulacak. 
	Hannover Messe, her yıl geleceği şekillendirecek önemli teknolojik temaların odak noktası olarak bu yıl da  genç girişimcileri bir araya getiriyor. İmalat sektöründe startup’lara yönelik artan talebi dikkate alan fuar, 
	Genç Teknoloji Girişimleri (Young Tech Enterprises) adlı startup programı ile girişimcilere ışık tutuyor. 250 Start up, 98 katılımcı ülkeden 211 bin ziyaretçinin katıldığı Fuar 20 – 24 Nisan 2020  tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek. 

	2020 yılını "Endüstriyel Dönüşüm" sloganıyla karşılayan Hannover Messe, yeni konseptiyle KOBİ’lere geleceğin endüstriyel teknolojilerine daha hızlı geçiş için, yeni bir yol haritası sunmaya hazırlanıyor. 
	Düzenlediği forum ve konferans programlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Hannover Messe, teknolojik fabrikalarda çalışanların konumu, yeni iş yapış biçimi ve çalışma koşulları gibi toplumsal konuları da ele alıyor. 
	Hannover Messe’nin ayrılmaz bir parçası olan Endüstri 
	4.0 Forumu’nda ayrıca çalışabilirlik, güvenlik, güvenlik ve standartlarını kapsayan yenilikler yer alacak. 
	Genç Şirketler, Ürünlerini ve Gelişimlerini Sunmaya Davet Ediliyor 
	Startup alanındaki program, fuarın yanı sıra forum, sunumlar, ikili iş görüşmeleri ve atölye çalışmalarını içeriyor. 
	>>> 
	>>> 
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	Figure
	Genç Teknoloji Girişimleri Forumu; startup’ların yanı sıra startup ağları, iş geliştirme merkezleri ve ekonomi destekleme kuruluşlarından konuşmalar ve sunumları bünyesinde topluyor. 
	Genç Teknoloji Girişimleri Forumu; startup’ların yanı sıra startup ağları, iş geliştirme merkezleri ve ekonomi destekleme kuruluşlarından konuşmalar ve sunumları bünyesinde topluyor. 
	Yapay Zeka, Endüstri 4.0 ve Enerji Dönüşümü’ne yoğunlaşan fuar kapsamında“Startup’lar ve KOBİ’ler arasında işbirliği”, “Startup’ların nihai amaçları”, “Startup’lar konusunda medyada farkındalık” 
	Yapay Zeka, Endüstri 4.0 ve Enerji Dönüşümü’ne yoğunlaşan fuar kapsamında“Startup’lar ve KOBİ’ler arasında işbirliği”, “Startup’ların nihai amaçları”, “Startup’lar konusunda medyada farkındalık” 
	“3 boyutlu yazıcılara giriş” ve “Heyecan ile tecrübeyi nasıl birleştirirsiniz?” gibi konu başlıklarını ele alınacak. 


	“Startup Pitches @ Young Tech Enterprises - Genç Teknoloji Girişimlerinde Startup Sunumları adlı yarışma ile genç şirketler, ürünlerini ve gelişimlerini kısa bir şekilde sunmaya davet ediliyor. Katılımcılar ödül için yarışırken medyada ve yatırımcılar arasında da farkındalık oluşturuyorlar.  
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	2020 YAPAY ZEKA DESTEKLİ OTONOM VERİ MERKEZLERİNİN YILI OLACAK 
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	Figure
	Nutanix’in 2020 öngörülerine göre abonelik modeli endüstri normu haline gelirken, yapay zeka (AI) destekli otonom veri merkezleri yaygınlaşacak. 
	Kurumsal bulut hizmetlerinde endüstrinin lider şirketi Nutanix’in (NASDAQ: NTNX) üst düzey yöneticileri, önümüzdeki yıl endüstrinin geleceğine yön verecek konu başlıklarına dair öngörülerini paylaştı. 
	2020 yılında hibrit bulut yatırımları devam ederken, akıllı bulut stratejileri, blockchain ve yapay zeka destekli otonom veri merkezleri öne çıkan akımlar olarak kurumların gündeminde üst sıralarda yer alacak. 
	Nutanix Kurucu Ortağı ve CEO’su Dheeraj Pandey, paylaştığı 2020 öngörüsünde yalnızca bulut sağlayıcılar için değil, bilgi teknolojileri endüstrisinin tamamında abonelik modelinin bir norm halini alacağını ifade etti. 
	Pandey, “2020 yılında daha fazla sayıda kurum, müşterilerinin büyüyen ihtiyaçlarına uyum sağlayacak uygun ve özelleştirilebilir abonelik planları sunmak üzere uzun vadeli yatırımlara devam edecek. 
	Abonelik modeli sadece hizmet sağlayıcılar tarafından özendirilmekle kalmayacak, müşteriler de bu iş modelinden büyük fayda sağlayacak” dedi. 
	Pandey, blockchain özelinde şu öngörüleri paylaştı: “Blockchain dijital işlemlerin doğasını değiştirecek. 2020 yılında daha çok kurumun operasyonel verimini artırmak ve hata oranını azaltmak için dijital işlemlerde blockchain kullandığını göreceğiz. 
	İşlemlerin optimizasyonuyla blockchain kurumların daha verimli hizmet sunmasına ve müşterileri için değer yaratmasına yardımcı olacak.” 
	2020’de hibrit bulut yatırımları, kurumlar için öne çıkacak başlıklardan bir diğeri. Nutanix CTO’su Rajiv Mirani, kurumların buluta özel veya geleneksel tüm iş yükleri için özel ve genel bulut ortamlarında daha fazla uyumluluğa ihtiyaç duyduklarının altını çizdi. 
	“Müşteriler mevcut uygulamalarını yeniden düzenlemeye ve kurgulamaya ihtiyaç duymaksızın, iş yükünden ve konumdan bağımsız yazılımlar sunan hizmet sağlayıcıları arayışı içinde.” diyen Mirani, 2020’de bilgi teknolojileri liderlerini bekleyen en önemli problemlerden birinin veri taşınabilirliği olduğunu söyledi. 
	>>> 
	>>> 
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	Nutanix Türkiye Ülke Müdürü Tarık ERTUĞRULA
	Nutanix Türkiye Ülke Müdürü Tarık ERTUĞRULA

	Mirani, uyumluluğa dair kurallar ve CCPA ve GDPR gibi veri koruma kanunlarıyla birlikte, kurumlar için en önemi konulardan birinin bulutlar arasında hareket eden verinin uygun şekilde işlenmesini sağlamak olduğunu ifade etti. 
	Rajiv Mirani ayrıca 2020 yılının yapay zeka (AI) destekli otonom veri merkezlerinin yükselişine şahitlik edeceğini söyledi. Böylece otomasyona olan talebin artmasıyla özel bulut, genel buluta yaklaşarak gelişimini sürdürecek. 
	Nutanix Türkiye Ülke Müdürü Tarık Ertuğrul, dijital dönüşüm, bilgi teknolojileri altyapısında maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması ve esnekliğin 
	Nutanix Türkiye Ülke Müdürü Tarık Ertuğrul, dijital dönüşüm, bilgi teknolojileri altyapısında maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması ve esnekliğin 
	sağlanmasının kurumlar açısından daha kritik ve öncelikli hale geldiğini söyledi. 


	Ertuğrul, “Nutanix, yazılımla şekillendirilen mimari ve bulut konseptini bir araya getirerek kurumlara dijital dönüşüm yolculuklarında yardımcı oluyor. 
	Geçenlerde yayınlanan IDC araştırması Nutanix’in bilgi teknolojileri altyapı maliyetini yüzde 39 azalttığını, operasyonel giderlerde yüzde 60 tasarruf sağlayarak verimliliği artırdığını ve sunduğu esnek altyapı sayesinde çeviklik sağladığını gösteriyor” dedi. 
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	Schneider Electric, Eskişehir Dijital Dönüşüm Zirvesi’ne Geleceğin Çözümlerini Taşıdı 
	Schneider Electric, küresel çapta dijital dönüşüme öncülük eden çözümlerini ve imza attığı başarı örneklerini Eskişehir Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde paylaştı. 
	Schneider Electric, küresel çapta dijital dönüşüme öncülük eden çözümlerini ve imza attığı başarı örneklerini Eskişehir Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde paylaştı. 
	Dijital Ürün, Süreç, Fabrika - Endüstri 4.0 panelinde konuşmacı olarak yer alan Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Endüstri İş Birimi Genel MüdürAYardımcısı Esin Gül, sektör temsilcilerine dijital dönüşüm yolculuklarına ışık tutacak bilgiler sundu. 
	Schneider Electric’in EcoStruxure mimarisi ve yeni nesil teknolojilerle üretim tesislerinde yarattığı dönüşüm büyük ilgi topladı. 
	Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna katkı sunmak üzere deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor. 
	Bu kapsamda Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Endüstri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Esin Gül, Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde ve Digit4Anatolia’nın katkılarıyla düzenlenen Eskişehir Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde konuşmacı olarak yer aldı ve sektör uzmanlarıyla yeni dijital çağda başarıyı getirecek çözümler hakkında bilgi verdi. 

	Dijital Ürün, Süreç, Fabrika - Endüstri 4.0 panelinde konuşan Gül; 
	Dijital dönüşüm çağı büyük bir hızla hayatımızın her alanını yeniden tasarlamamızı gerektiriyor. 
	Bağlanabilirlik, öngörülebilirlik ve sadelik yeni dijital ekonominin kritik yapı taşları olarak karşımıza çıkıyor. Schneider Electric olarak biz bu süreci devrim niteliği taşıyan iş modellerine ve gelişim gösterilebilecek yeni çalışma alanlarına dönüştürebileceğimize inanıyoruz. 
	Bu alana öncülük eden bir kurum olarak bu alandaki tüm ürün ve çözümlerimizi EcoStruxure mimarimiz ile bir Endüstri 4.0 uygulamasının tüm katmanlarını içerecek şekilde geliştiriyoruz. 
	EcoStruxure; enerji, otomasyon ve yazılımı bir araya getirerek üretimin güvenli, verimli, güvenilir, bağlı ve sürdürülebilir olmasını garanti altına alan bir mimari. Bağlantılı ürünlerden, uç kontrol ve uygulamalara, analitik&servislere kadar her seviyede inovasyon sunmak için IIoT, mobilite, algılama, bulut, analitikler ve siber güvenlik alanlarında çözüm ve hizmetler sunuyor. 
	Böylece uçtan uca bir sistem bütünlüğü sağlayan EcoStruxure platformu, operasyonların akıllı, verimli, güvenilir ve kârlı olmasını sağlıyor. Kurumlara eşsiz bir rekabet avantajı ve yüksek performans getiren bu teknolojileri ülkemize sunmaktan ve bu sayede gelişiminde öncü bir rol üstlenmekten mutluluk duyuyoruz dedi. 
	Buluşmada Schneider Electric’in ürün ve çözümleri ile birlikte fabrikalarında yarattığı dönüşüm büyük ilgi topladı. Şirket, 2020 yılına dek tesislerinin %100’ünü dijital olarak dönüştürmeyi hedefliyor. 
	Bu doğrultuda Fransa’daki Le Vaudreuil fabrikası, mevcut fabrikaların üretim hızını aksatmadan yeni teknolojilerle başarıyla dönüştürülebileceğini gözler önüne seriyor. %100 otomatik montaj hatlarına sahip bu fabrika, yeni yazılım modülleri ve IIoT ile önemli avantajlar kazandırıyor. 
	Fabrikada bakım üretkenliğini artırmak için artırılmış gerçeklik, öngörücü bakım yapmak için bağlı nesneler ve enerji tasarrufu için entegre bina yönetimi kullanılıyor. Artırılmış gerçeklik bakım aracı tek başına üretkenlikte %2 ile %7 arasında kazanç sağlıyor. 
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	ERZİNCAN HAVALİMANI’NA GÜNEŞ ENERJİSİ VERECEK PROJE AÇILDI 
	Panasonic ürünlerinin kullanıldığı ve Türkiye’de havalimanı öz tüketiminin yarısına yakınını karşılayan ilk projelerden biri olan, Erzincan Havalimanı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi (GES) enerji üretimine başladı. 
	Panasonic ürünlerinin kullanıldığı ve Türkiye’de havalimanı öz tüketiminin yarısına yakınını karşılayan ilk projelerden biri olan, Erzincan Havalimanı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi (GES) enerji üretimine başladı. 
	Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önem her geçen gün artıyor. Güneş enerjisi açısından dünyanın en avantajlı bölgelerinden birinde yer alan ülkemizde birbiri ardına gerçekleşen projelerle, Türkiye bu sınırsız enerji kaynağından daha fazla yararlanıyor. 
	Bu projelerden biri de geçtiğimiz günlerde açılarak devreye girdi. Teknoloji devi Panasonic - Girişim Elektrik 
	Bu projelerden biri de geçtiğimiz günlerde açılarak devreye girdi. Teknoloji devi Panasonic - Girişim Elektrik 
	imzası taşıyan, Panasonic ürünlerinin kullanıldığı ve Türkiye’de havalimanı öz tüketiminin yarısına yakınını karşılayan ilk projelerden biri olan Erzincan Havalimanı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi (GES) enerji üretimine başladı. 


	Proje, Erzincan Havalimanı’nın Yarıya Yakın Enerji İhtiyacını Karşılayacak 
	Güneş enerjisi alanında dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok önemli projeye imza atan teknoloji devi Panasonic, Türkiye’de önemli bir projeyi daha hayata taşıdı. 
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	En verimli güneş paneli olarak bilinen HIT güneş enerjisi teknolojisinin mucidi olan kuruluşun, Girişim Elektrik iş birliğinde gerçekleştirdiği Erzincan Havalimanı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi (GES) açıldı. Yatırımı anahtar teslim olarak yapan Girişim Elektrik tarafından verilen bilgilere göre; tesis yılda 2.09 MWh elektrik üretimi ile Erzincan Havalimanı’nda tüketilen elektrik enerjisinin yarıya yakınını karşılayacak ve ihtiyaç fazlasını şebekeye geri kazandıracak. 
	En verimli güneş paneli olarak bilinen HIT güneş enerjisi teknolojisinin mucidi olan kuruluşun, Girişim Elektrik iş birliğinde gerçekleştirdiği Erzincan Havalimanı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi (GES) açıldı. Yatırımı anahtar teslim olarak yapan Girişim Elektrik tarafından verilen bilgilere göre; tesis yılda 2.09 MWh elektrik üretimi ile Erzincan Havalimanı’nda tüketilen elektrik enerjisinin yarıya yakınını karşılayacak ve ihtiyaç fazlasını şebekeye geri kazandıracak. 
	Proje için 3.779 adet 325 W panel yerleştirilerek 6.310 m2 panel alanında 2.09 MWp güce ulaşıldı. Panasonic HIT ürününün kullanıldığı proje 7 ayda tamamlandı. 

	Girişim Elektrik, proje için inverter ve optimizer teknolojisinin desteklediği panel bazlı izleme sistemi de tesis edip, SCADA sistemiyle enerji üretilebilirliği yüksek seviyelerde tutarak projenin son haline gelmesini sağladı. 
	Figure
	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelmek Gerekiyor 
	Bugün dünyamızın en önemli sorunlarından biri enerjiye duyulan ihtiyaç. Şu anda bu ihtiyacı karşılamak için büyük bir oranda fosil kaynaklar kullanılıyor. Yoğun olarak kullanılan fosil kaynaklı yakıtların çevreye olan zararları da artık herkesçe biliniyor. 
	Temiz enerji üretmek adına yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekiyor. Türkiye, güneş potansiyeli açısından günde ortalama 7,2 saat, yılda ise 2 bin 650 saat güneşlenme süresine sahip durumda. Bu değerin verimlilik açısından çok iyi olduğu ifade ediliyor. 
	Panasonic, bugün en verimli güneş panellerinden biri olarak bilinen HIT güneş enerjisi teknolojisini kullanarak Türkiye’de birçok önemli proje gerçekleştirmiş bulunuyor. 
	Erzincan Havalimanı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Tesisi de bunlardan biri. Projede kullanılan ürünün, panel verimi %19,4 ve dünya rekoru sıcaklık katsayısı da -0,258%/C değerine sahip. 
	Panasonic, gerçekleştirdiği projelere 15 yıl ürün garantisi ve 25 yıl da performans garantisi veriyor. Ürünler, 25. yılın sonunda %86,2 performans değeri ile çalışmaya devam ediyor. 
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	CENKSAN ELEKTRİK Perpa da bulunan elektrik malzemeleri toptan ve perakende satışı yapan mağazamızda çalışacak tecrübeli bay-bayan satış sorumlusu aranmaktadır. Erkek adaylar için Askerlik görevini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Cenksan ELEKTRİK / 0212 292 60 30 SEFEROĞLU ELEKTRİK Elektrik taahhüt işleri yapan firmamızda, Ekip çalışmasına uygun Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek Tercihen B sınıfı sürücü ehliyeti bulunan ve aktif olarak kullanabile, Disiplin sahibi çalışma arkadaşı aramaktayız. 
	ELCAB KABLO Arnavutkoy'deki fabrikamızda Silikon kablo üretim hattında çalışacak tecrübeli extruder (kablo çekim) operatörü aranıyor. Askerliğini yapmış adaylar şahsen ya da mail yolu ile başvuru yapabilirler. Rasim GÖKTEPE / 0212 685 20 94 
	ELCAB KABLO Arnavutkoy'deki fabrikamızda Silikon kablo üretim hattında çalışacak tecrübeli extruder (kablo çekim) operatörü aranıyor. Askerliğini yapmış adaylar şahsen ya da mail yolu ile başvuru yapabilirler. Rasim GÖKTEPE / 0212 685 20 94 
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	ADELSAN MÜHENDİSLİK Türkiye genelinde devam eden şantiyelerimizde çalışmak üzere tecrübeli elektrik ustası -kalfası aranmaktadır. Elif KİRAZ / 0216 526 40 43 
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	2M OTOMASYON Endüstriyel tesislerde tecrübesi olan üretim ve montaj projelerinde görev almış, elektrik, elektronik, otomasyon, mekatronik bölümlerinden mezun tekniker veya teknisyenler askerlik görevini tamamlamış olan, B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif araç kullanabilen (tercihen) saha da aktif rol alacak, kablo çekimi ve kablo tavası montajı yapabile, İstanbul Anadolu yakasında İkamet eden eleman alınacaktır. Miraç DİŞLİOĞLU / 0216 378 75 77 
	Figure
	Figure
	GEPA GÜV. PANO Firmamızın Gaziantep projesi kapsamında şantiyede , saha ve teknik ofiste görevlendirilmek üzere minimum 5 yıl tecrübeli Elektrik Teknikerleri aranmaktadır. Başvurular Online olarak değerlendirilecektir. Abidin ÖZÇALIKUŞUGİL/ 0212 320 61 90 
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	HAVAK ENDÜSTRİ Hava perdesi üretimi yapan şirketimizde, cihazların elektrik bağlantısı işlerinde çalışmak üzere Elektrik veya Makine mezunu 1 çalışma arkadaşı alınacaktır. Servis güzergahlarımız: Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Güneşli, Arnavutköy Çağdaş KARAKAŞ / 0212 612 27 74 
	HAVAK ENDÜSTRİ Hava perdesi üretimi yapan şirketimizde, cihazların elektrik bağlantısı işlerinde çalışmak üzere Elektrik veya Makine mezunu 1 çalışma arkadaşı alınacaktır. Servis güzergahlarımız: Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Güneşli, Arnavutköy Çağdaş KARAKAŞ / 0212 612 27 74 
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	BİLGİN MET Elektrik, elektronik kart tasarım- üretim, LED aydınlatma tasarım- üretim, kamera ve güvenlik sistemleri uygulama işleri yapan firmamıza elektrik ve elektronik mühendisleri aranmaktadır. Metin BİLGİN / 0212 438 38 99 Metin BİLGİN / 0212 438 38 99 
	Figure
	Figure
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	SARI SAYFALAR 
	ERGOM ELEKTRİK Tercihen Meslek Lisesi Elektrik Bölümü Mezunu dinamik, çalışkan iyi iş ilişkileri kurabilen, düzenli ve planlı çalışmaya uyumlu, askerlik en az 2 yıl tecilli veya yapmış, 18-30 yaş aralığında satış ve pazarlama alanında çalışabilecek, aydınlatma avize montaj yapabilecek elemana ihtiyaç vardır. Asgari ücret + SSK+ yemek Hasan ERDEMİR / 0232 433 44 64 KABLOSAN KABLO İngilizce ve Arapça diline hakim, seyahat engeli olmayan , ihracat departmanımız için, dış ticarette satış temsilcisi arkadaş arıy
	EMEK ELEKTRİK Firmamızda çalıştırılmak üzere elektrik ustası aramaktayız. Konut villa fabrika arıza bakım onarım hizmetleri vermekteyiz. bize bu konuda yardımcı olabilecek ustaların aramasını bekliyoruz. Bilgi beceri ve kabiliyete dayalı maaş bedeli belirlenecektir. Ethem YAVUZ / 0352 336 07 05 
	Figure
	Figure
	TWİN TEKNOLOJİ Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan firmamıza Beylikdüzü- Esenyurt- Büyükçekmece bölgesinde ikamet eden elektrik işleri çalışanı aranmaktadır. Şantiyelerimizde usta pozisyonlarında arayışımız bulunmaktadır. . Nihat GÜVEN / 0212 444 15 33 
	Figure
	Figure
	DİNAMİK ELEKTRİK Otomatik kapı ve otomasyon sistemleri alanında faaliyet gösteren firmamıza, otomatik kapı ve otomasyon sistemlerinde daha önce çalışmış ve ya bilgi sahibi elektrik işlerinden anlayan bay montaj elemanı ihtiyacımız vardır. Not: maaş görüşmede belirlenecektir Serdar TURAN / 0282 653 55 99 
	Figure
	Figure
	ERG ELEKTRONİK Üretimini yapmakta olduğumuz elektronik ürünler için, ürün montajında çalışacak, müşteriye ürünü götürecek ve montajını yapacak eli havya tutan, aktif araç kullanabilen uzun vadeli çalışabilecek, askerliğini yapmış 30 yaşını aşmamış sorumluluk sahibi ve güler yüzlü çalışma arkadaşı aranmaktadır. Gerçekten işe ihtiyacı olan ve kısa zamanda işbaşı yapabilecek arkadaşların başvurması rica olunur. Ümit ERGİN / 0216 314 48 00 
	Figure
	Figure
	İDEALTEK ELEKTRİK Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan firmamıza Beylikdüzü- Esenyurt- Büyükçekmece bölgesinde ikamet eden elektrik işleri çalışanı aranmaktadır. Şantiyelerimizde usta pozisyonlarında arayışımız bulunmaktadır Meltem MİLLİGÜNEY / 0212 855 45 05 
	İDEALTEK ELEKTRİK Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bulunan firmamıza Beylikdüzü- Esenyurt- Büyükçekmece bölgesinde ikamet eden elektrik işleri çalışanı aranmaktadır. Şantiyelerimizde usta pozisyonlarında arayışımız bulunmaktadır Meltem MİLLİGÜNEY / 0212 855 45 05 
	Figure
	Figure
	ULUDAĞ ELEKTRONİK Araba kullanmasını bilen, ehliyeti olan, TV montajı yapabilen, aktif bir şekilde çalışacak iş arkadaşları arıyoruz. Çalışma saatlerimiz: 09.00-20.00 arasındadır. cumartesi günleri dahildir. ücret yapılan iş temposuna ve bilgi farklılığına göre değişikli yapılarak konuşulacaktır. Cemil ULUDAĞ / 0212 240 76 78 
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	İHALELER 
	Sektörüm Magazine 
	Sektörüm Magazine 

	İHALE ŞEHRİ 
	İHALE ŞEHRİ 
	İHALE ŞEHRİ 
	İŞİN ŞEHRİ 
	KURUM ADI 
	İŞİN MAHİYETİ 
	TARİH 

	İzmir 
	İzmir 
	İzmir 
	İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
	İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
	31.03.2020 14:00 

	Kayseri 
	Kayseri 
	Kayseri 
	Kayseri Su Kanal İdaresi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
	Elektrik Enerjisi 
	25.03.2020 10:00 

	Muş 
	Muş 
	Muş 
	İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 
	İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 
	24.03.2020 10:30 

	Konya 
	Konya 
	Konya 
	Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 
	Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 
	23.03.2020 10:30 

	İstanbul 
	İstanbul 
	İstanbul 
	Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları İstanbul Teknik Üniversitesi 
	İTÜ Birimlerinde Bulunan Elektrik Ve Mekanik Sistem Ekipmanlarının Bakım Ve Onarım (2020) 
	23.03.2020 10:30

	Elazığ 
	Elazığ 
	Elazığ 
	Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 
	Karşıyaka Su Arıtma Tesisi İle Doğukent Su Deposu Arasına Çekilecek İsale Hattı İçin Elektrik Malzemesi Alımı 
	20.03.2020 14:00

	Ağrı 
	Ağrı 
	Ağrı 
	İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
	6,000,000 Kwh Orta Gerilim Ve 500,000 Kwh Alçak Gerilim Toplam 6,500,000 Kwh Elektrik Enerjisi Alım 
	20.03.2020 14:00 

	Balıkesir 
	Balıkesir 
	Balıkesir 
	İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Balıkesir Üniversitesi 
	12 Aylık Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 
	20.03.2020 10:00 

	Adana 
	Adana 
	Adana 
	İllerbankası Anonim Şirketi Adana Bölge Müdürlüğü 
	24 Adet Temizlik Personeli, Bakım Onarım İçin 1adet Sıhhi Tesisatçı, 1 Adet Elektrik Tesisatçısı Olmak Üzere Toplam 26 Personel İle Genel Temizlik, Bahçe İşleri Ve Bakım Onarım Hizmet Alımı İşi 
	19.03.2020 10:00 

	Bursa 
	Bursa 
	Bursa 
	Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü 
	Serbest Piyasadan Elektrik Alım İşi 
	19.03.2020 09:30 

	Rize 
	Rize 
	Rize 
	İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 
	12 Ay Süreli Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 
	18.03.2020 11:00 

	Balıkesir 
	Balıkesir 
	Balıkesir 
	Edremit Belediyesi İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü 
	Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 
	17.03.2020 11:00 

	İzmir 
	İzmir 
	İzmir 
	Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 
	Müdürlüğümüze Bağlı Temel Eğitim Okullarına Elektrik Enerjisi 
	16.03.2020 10:00 

	Kütahya 
	Kütahya 
	Kütahya 
	İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 
	Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İçin Elektrik 
	13.03.2020 10:30 

	Mersin 
	Mersin 
	Mersin 
	İl Müdürlüğümüz Ve Bağlı Tesislerinde Kullanılmak Üzere Elektrik Enerjisi Alımı 
	Mersin Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü 
	13.03.2020 10:00 

	Antalya 
	Antalya 
	Antalya 
	Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
	Alanya Belediyesi Altyapı Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemesi Alımı 
	13.03.2020 10:00 

	Edirne 
	Edirne 
	Edirne 
	54 Mknz.p.tug Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları 
	1975-Kol-Bet-613/1971-Bky-Bar-152 Binalarının Çatı Değişimi, İç/ Dış Cephe Onarımı/Boyanması, Islak Zeminlerin, Elektrik Tesisatı, Bina İçerisindeki Isıtma Ve Havalandırma Sisteminin Yapılması 
	13.03.2020 10:00 

	Ankara 
	Ankara 
	Ankara 
	Etimesgut Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 
	Elektrik Malzemesi Alımı 
	13.03.2020 10:00 

	İzmir 
	İzmir 
	İzmir 
	İdari Ve Mali İşler Müdürlüğü Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlıkları İzmir Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı 
	Elektrik Enerjisi 
	13.03.2020 09:00 

	Balıkesir 
	Balıkesir 
	Balıkesir 
	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı 
	Elektrik Malzemesi Alımı
	12.03.2020 11:00 
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	Sektörüm Magazine 
	Sektörüm Magazine 
	İHALELER 

	İHALE ŞEHRİ 
	İHALE ŞEHRİ 
	İHALE ŞEHRİ 
	İŞİN ŞEHRİ 
	KURUM ADI 
	İŞİN MAHİYETİ 
	TARİH 

	Kayseri 
	Kayseri 
	Kayseri 
	Melikgazi Belediyesi 
	Elektrik Malzemesi, Kablolar, Melikgazi Güneşi Armatür Ve Parçaları, LED Projektör Alım İşi 
	12.03.2020 10:30 

	Van 
	Van 
	Van 
	Van Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
	İnşaat, Ahşap, Elektrik Ve Mekanik Tesisat Malzemeleri Mal Alımı İşi 
	12.03.2020 10:30

	Hatay 
	Hatay 
	Hatay 
	İsk.dz.bk.onr.ve İst Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları 
	Serbest Piyadan Elektrik Alımı 
	12.03.2020 10:00 

	Ankara 
	Ankara 
	Ankara 
	Erişkin Hastanesi Yükseköğretim Kurumları Hacettepe Üniversitesi 
	Elektrik Enerjisi Alımı 
	11.03.2020 14:00 

	İstanbul 
	İstanbul 
	İstanbul 
	Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
	Büyükçekmece İlçesi Genelinde Kullanılmak Üzere Elektrik Malzemesi 
	11.03.2020 11:00

	Kars 
	Kars 
	Kars 
	Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 
	Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okul Ve Tüm Eğitim Kurum Binalarına Ait Serbest Tedarikçi Piyasadan Tam Tedarik Anlaşması İle Elektrik Enerjisi Satın Alımı 
	11.03.2020 10:00 

	Tunceli 
	Tunceli 
	Tunceli 
	4 Komd.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları 
	2001-Vry-Prf-048 Albüm Numaralı Binanın İç/Dış Cephe Oda Zeminleri Islak Zeminleri Elektrik Tesisatı Ve Kısmi Çatı Onarımları 
	11.03.2020 10:00 

	Afyonkarahisar 
	Afyonkarahisar 
	Afyonkarahisar 
	Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Yükseköğretim Kurumları Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
	Hastanemiz Binalarının İhtiyacı İçin 2020 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Alımı 
	10.03.2020 14:00 

	Aydın 
	Aydın 
	Aydın 
	Aydın Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
	Elektrik Kablosu Alımı 
	10.03.2020 11:00 

	İzmir 
	İzmir 
	İzmir 
	Kemalpaşa Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 
	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 2020 Yılı Elektrik Malzemesi,Sulama Tesisat Malzemesi ,Boya Ve Hırdavat Malzemesi Alım İşi 
	10.03.2020 11:00 

	Ankara 
	Ankara 
	Ankara 
	Ank.bak.on.is.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları 
	Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 
	10.03.2020 10:00 

	Balıkesir 
	Balıkesir 
	Balıkesir 
	Balıkesir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı 
	Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İşi 
	10.03.2020 10:00

	Ağrı 
	Ağrı 
	Ağrı 
	Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
	79 Kalem Elektrik Malzemesi Alım İşi 
	10.03.2020 10:00

	Adana 
	Adana 
	Adana 
	Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği 
	Serbest Piyasada Elektrik Enerjisi Alımı 
	10.03.2020 09:00 

	Balıkesir 
	Balıkesir 
	Balıkesir 
	Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı 
	Aydınlatma Direği 
	23.03.2020 10:00

	Ankara 
	Ankara 
	Ankara 
	Msb Ank İnş Eml.bölge Bşk. Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları 
	Zh.brl.okl.ve Eğt.tüm.k.lığı Çağlayan Lojmanları Isı Hattı Ve Sıhhi Tesisat Borularının Yenilenmesi, Kazan Dairelerinin Doğalgaza Dönüştürülmesi İle Çevre Aydınlatma Tesisatı Onarımı 
	20.03.2020 10:00 

	Manisa 
	Manisa 
	Manisa 
	Manisa Gençlik Ve Spor İl Müdülrüğü Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü 
	Alaşehir İlçe Stadına Sentetik Çim Yapılması, Soyunma Odası Yapılması, 480 Kişilik Portatif Tribün Yapılması Ve Saha Aydınlatma İşleri 
	20.03.2020 09:00

	Ankara 
	Ankara 
	Ankara 
	Etimesgut Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 
	LED’li Dekoratif Aydınlatma Direği Ve Ledli Projektör Alımı 
	19.03.2020 10:00 

	Ağrı 
	Ağrı 
	Ağrı 
	Ağrı Belediye Başkanlığı 
	Ağrı Merkez Muhtelif Cadde Ve Sokaklarda Aydınlatma Direkleri Ve Motifli Led Aydınlatma Alımı İşi 
	19.03.2020 10:00 

	Tunceli 
	Tunceli 
	Tunceli 
	4 Komd.tug.k. Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları 
	2009-Çva-Çel-212 Albüm Numaralı Çevre Aydınlatma Hattının Bakım Onarımı 
	18.03.2020 10:00 
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	••Kablosuz aydınlatma kontrol sistemleri. ff "Oliptek Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemleri" yollar, park ve bahçeler, okullar, hastaneler, fabrikalar vb alanlardaki aydinlatma armatürlerinin toplu olarak, gruplanarak veya tek tek kontrol edilmesini sağlar. %701e varan enerji tasarrufu! 
	Detaylı Bilgi İçin @liptek info@oliptek.com www.oliptek.com +90 212 278 44 05 Yeşilce Mah. Yıldız Sk. No: 1/D Seyrantepe / Kağıthane / İstanbul 
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