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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. 
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Nurşah Sunay 
GenelAYayın YönetmeniAA

İletişim Nedir? Neden Önemlidir? 

Size iletişim nedir, diye sorsam kaç farklı tanım 

türetebilirsiniz? 3.. 5.. 10.. Şimdi sizi şaşırtacağıma emin 

olduğum bir bilgiyi paylaşayım; farklı disiplinlerin de 

konusu olması sebebiyle literatürde iletişimin, Dance 

ve Larson’un  (Yumlu,K. (1994). Kitle iletişim kuramları ve 
araştırmaları. İzmir: Nam Basım) araştırmalarına göre 126 

farklı tanımı var. Öyleyse biz ayrı ayrı bu tanımlar yerine, 

hepsinde ortak olan yönlerin üzerinde durmaya çalışalım; 

İletişim Canlılar Arasında Gerçekleşir 

İnsanlar, hayvanlar ve hatta bitkiler (bugün bilimsel birAA
netlik olarak ortaya konulamamış olsa da) çeşitli ve 

komplex biçimde iletişim kurarlar. Belki gelecekte, bugün 

itibariyle iletişimlerinin arkasında hala bir insan beynine 

ihtiyaç duyan makinelerin de iletişiminden de söz etmek 

mümkün olabilir, kimbilir.. 

6 Şubat’20 • www.sektorumdergisi.com 

İletişimin Temel Öğesi Sembollerdir 

İletişimde öne çıkan; dil, sözcük, rakam, beden hareketi, 

görsel, ikon, resim vb. araçlar fikirlerin bizatihi kendisi 

değil, sembolleridir. 

Dünyanın farklı coğrafyalarında yahut farklı zaman 

dilimlerinde yaşayan insanlar, aynı fikri bu araçlardan 

birini ya da birkaçını kullanarak kendilerini birçok farklı 

sembolle ifade edebilirler. 

İletişimde Anlam Paylaşımı Olmalıdır 

Herhangi iki canlının iletişiminin gerçekleşebilmesi, 

tarafların kullandığı; ifade, terim, işaret gibi sembollerde 

ortak öğelerdeki “anlam” tanımlarının aynı olması esasına 

bağlıdır. Bununla anlatmak istediğimi örneklendirmek 

faydalı olabilir. 

https://www.sektorumdergisi.com/iletisim-nedir-neden-onemlidir/
https://www.sektorumdergisi.com/kategori/yazarlarimiz/nursah-sunay/
www.sektorumdergisi.com
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Örneğin; bir Avustralya Aborjin’ine akıllı telefonunuzu 

gösterdiğinizde, muhtemelen bunun sihirli bir kutu 

olduğunu düşünecek, oynatılan filmdeki ses ve 

görüntülere, zihninde evvelden böyle bir şablona sahip 

olmadığı için bir anlam veremeyecek, tanımlarken kendi 

zihin şablonunda var olan en yakın temayı kullanacaktır. 

Peki İletişim Neden Bu Kadar Önemli? 

Çünkü iletişim; canlılar için bir zorunluluktur.  Varlık 

bulduğu andan itibaren, doğası gereği “ihtiyaçlar” 

hiyerarşisini doğru yönetmek zorunda olan canlılar, 

özellikle de insanlar; bedenleriyle, sesleriyle hatta bazen 

sessizlikleriyle zorunlu olarak iletişim halinde bulunurlar. 

Bir insanın, 24 saatlik zaman diliminde iletişim içinde 

bulunduğu sürenin oranı yaklaşık olarak %70’tir. Bu 

bakımdan iletişim, yaşamın vazgeçilemez ve kaçınılmaz 

bir parçasıdır. 

İletişim aynı zamanda, geri dönüşümsüz bir bilgi akışıdır. 

Ağzınızdan çıkan sözün artık size ait olmadığı gerçeği 

gibi, aktardığınız tüm sinyaller sizden bağımsız bir 

varlık kazanır. Elbette iletişimde kullanılan tüm bilgi 

paketlerinin gerçeği yansıtmayabileceğini, manipülatif de 

olabileceğini akılda tutarak, etik sorunları da beraberinde 

getirebileceğini bilmeliyiz. 

GÜRÜLTÜ 

GÜRÜLTÜ GÜRÜLTÜ 

GÜRÜLTÜ 

ALICIKAYNAK 

GERİ BİLDİRİM 

Mesaj 
Kodlama 

Kanal 
Kod 

Çözme 
Mesaj 

Çözme → → →

 İletişim Süreci ve Temel Unsurları 

Şekilde gösterilen iletişim unsurlarını tanıyalım; burada 

kaynak; iletişimi başlatan kişi ya da gruptur. Kaynağın 

meramını alıcıya aktarmaya hazırlanırken kullanacağı 

(örneğin; anadilinin kalıpları, kültürel jest ve mimikler) 
semboller mesajınızı kodlar. Burada kaynağın, alıcı 

ile aynı anlamları yüklediği ortak sembolleri kullanma 

yeteneği vurucu noktadır. 

Bunu bir örnekle anlatalım; yeni bir ürün çıkardınız 

ve pazarlama stratejisi geliştirmek istiyorsunuz. Eğer 

hedef kitleniz elektrik aydınlatma toptancıları olacaksa; 

bu hedef kitlenin yaş ortalaması, kültürel özellikleri, 

yaşam alışkanlıkları gibi bir takım kliklerden yola çıkarak 

ortak anlam içeren hedefe uygun bir kod üretmek 

durumundasınız. 

Oysa hedef kitleniz sadece mimarlardan oluşsaydı, bu 

defa eğitim ve teknik ortaklılarını da hesaba katarak, hatta 

en başa koyarak bir kod oluşturacaktınız. 

M. Celaleddin Rumi’ye atfedilen bir söz vardır; “Ne 

anlatırsan anlat, söyleyeceklerin karşındakinin 

anlayabileceği kadardır” İşte bu çarpıcı cümlenin anlattığı 

tam da konumuzun öbeğini oluşturur. Mesajınızı doğru 

biçimde aktarmak için kodlamasında dikkat etmeniz 

gereken diğer hususlar ise; anlamlı bir bilgi olması, 

yanıltıcı detay içermeyen bir doğruluğa sahip olması, 

gerçekçiliği, açık ve anlaşılabilir oluşudur. 

Kanal; mesajınızın iletilmesi sürecinde kullandığınız 

yoldur. Örneğin; sinirlendiğinizi göstermek istediğiniz bir 

iş arkadaşınıza bakarken görme kanalını kullanıyorsunuz. 

Telefon görüşmelerinde ise işitsel kanalı..  

Araştırmalar gösteriyor ki; etkili iletişim için sözlü ve 

görsel kanalı bir arada kullanmak en etkili yoldur. Zira; 

bir şirket toplantısında sunumunuzu yaparken size 

“dinliyorum” diyen patronunuzun diğer yandan önündeki 

evraklara göz attığını hayal edersek, aranızda pek de 

başarılı bir iletişim olmadığını söyleyebiliriz. 

İletişim sürecinde kullanılan 3 temel kanal vardır. 

Sunumsal Araçlar; kişinin varlığına bağlıdır. Ses, yüz, jest, 

mimikler temel araçlarıdır. Temsili Araçlar; kişilere, zaman 

ve mekana bağımlı değildir. Kitaplar, heykeller, bayraklar, 

anıtlar bu kategoriye girer. Mekanik ve Teknolojik Araçlar; 

telefon, internet, televizyon gibi teknolojik araçların tümü 

diyebiliriz. 

Buraya kadar olan iletişim sürecinde kontrol sizdeydi. 

Ancak bu aşamadan sonra özenimiz alıcı olacak. Mesajın 

hedefi olan alıcının; biyolojik, psikolojik kişisel süreçleri 

mesajınızın nasıl algılanacağında çok önemlidir. 

Nihayet hangi yöntemle ve hangi kodları kullanarak 

oluşturmuş olursanız olun, alıcı sembollere dönüşen 

mesajı, kendi duygu düşünce ve birikimleri çerçevesinde 

değerlendirebilecektir. 

>>> 
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Alıcının kod açma yeteneği, mesajın alınıp alınmadığını 

gösterir biçimde, olumlu ya da olumsuz geribildirime 

dönüşecektir. (Geribildirim süreçlerine yazının sonunda 
ayrıca değineceğim.)AA

Bu yetenek elbette; alıcının algılama hızı ve gücü, konuya 

ilişkin entelektüel birikimi, statüsü, kaynağa olan yaklaşım 

tarzı ve otorite kabulü ya da saygısı, zihin perspektifi gibi 

etkenlere göre değişkendir. 

Mesajınızın doğru okunması için hedef alıcı yeterliliğe 

sahip değilse, mesajınızın doğru etkiyi yaratmamasından 

alıcı değil, siz sorumlusunuz. 

Eğer alıcı sunduğunuz biçimiyle sizi anlamıyorsa, 

alıcınızı değil, mesajınızı değiştirmeyi deneyin. 

Artık iletişimde mesajlarınızı nasıl iletmeniz gerektiğini 

teorik olarak biliyorsunuz. Alıcı tarafında yapmanız 

gerekenleri de.. ancak halletmeniz gereken bir önemli 

nokta daha var; Gürültü. 

Biçim Tanımlama Örnek 

Fiziksel Mesajın doğru olarak 
aktarılmasını engelleyen tüm 
çevresel faktörler 

Arkaplanda açık tv gürültüsü, üretim bandından 
gelen sesler.. 

Fizyolojik İletişimde bulunan kişilerin 
kendileri ile ilgili fiziksel 
engeller 

Artikülasyon sorunları, hafıza kayıpları, baş 
ağrısı.. 

Psikolojik Bilişsel ve zihinsel engeller Önyargılar, depresyon, duygulanma vb.. 

Semantik Tarafarın mesajların farklı 
anlamlandırılmsı 

Jargon kullanımı, teknik terim kelimeler, dil 
farklılıkları.. 

İletişimi bozan her tür etken gürültüdür. Örneğin; bir 

mühendisin röportaj öncesi sohbet esnasında konuyla 

ilgili teknik bilgiye sahip olması beklenmeyen ve 

gerekmeyen muhabire, konusunda yetkin olduğunu 

kanıtlamak gayesiyle teknik terimler içerecek biçimde 

konuşması.. (Semantik Gürültü) ya da bir fabrika 

ziyaretinde, satın alma müdürü dostunuza son ürününüzü 

tanıtmaya çalışırken, kapı her açıldığında üretim 

bandından gelen o korkunç ses.. (Fiziksel Gürültü) 

Grip enfeksiyonu ile mücadele ettiğiniz bir kış günü, 

önemli olduğu için ertelemediğiniz bir toplantıda size 

anlatılanların uğultu gibi geldiği bir toplantı.. (Fizyolojik 
Gürültü) Belki de ilk kez çalışacağınız bir firmanın karar 

vericisi, bir arkadaşından markanızla ilgili yaşanmış 

olumsuz hikaye dinlediği için, söylediklerinize oldukça 

önyargılı yaklaşıyordur. (Psikolojik Gürültü) 

Etkili bir iletişim kurmak istiyorsanız Gürültü’yü önlemeli, 

mümkün olduğu kadar minumuma indirmelisiniz. 

Şimdi geribildirime geri dönelim. Zira geribildirim; 

özellikle kurumsal iletişimde, doğru yönetildiği takdirde 

ciddi kazanımlar sağlayabileceğiniz en önemli süreçtir. 

Çünkü iletişimin kesilmesi ya da devam etmesindeki 

dinamizm, geribildirime sıkı sıkıya bağlıdır. Dilerseniz 

literal anlamda bu konuda yapılmış birkaç sınıflandırmaya 

göz atalım; 

• Destekleyici/Eleştirel Geribildirim: Pazarlama 

Müdürünüze, sektör dışı ama ürününüze uygun bir 

uluslararası fuara katılmak istediğinizi söyleyip, fikrinin 

ne olduğunu sordunuz. Sizinle aynı yönde kanaat belirtip, 

“evet, katılmalıyız” demesi destekleyici geribildirim, 

“bize reel bir değer sağlamayacak” demesi eleştirel 

geribildirimdir. 

• Pozitif/Negatif Geribildirim: Destek bulmak istediğiniz 

yeni bir fikrinizi paylaşırken patronunuzun “haklısın, bu 

alana yatırım yapabiliriz” demesi pozitif geribildirim, 

kaşlarını çatarak “bu işe ayıracak finansı da sen mi 

bulacaksın?” sorusu negatif geribildirimdir. 

• Derhal/Gecikmiş Geribildirim: Almak istediğiniz 

projeye en uygun hizmet ve ürünü sağlayacak firma 

sizsiniz. Birkaç toplantı yaptınız ve paydaşınız da artık 

bunun farkında. Nihai toplantıda size “anlaşmamızı 

yapalım” diyorsa bu derhal geribildirim, “anlaşmayı maille 

iletin, inceler, uygunsa daha sonra tarafınıza iletiriz” 

diyorsa bu da gecikmiş geribildirimdir. 

İletişim; ticari hayatımızda da özelimizde de en önemli 

başlık ve şahsi ütopyamın da en estetik alanıdır. 

Dolayısıyla her bir odası başka şekilde dekore edilmiş 

çok bölümlü bir yapıda gezercesine keyif aldığımı itiraf 

etmeliyim. 

Yine de sizinle etkileşimimde alıcı konumunuza 

saygısızlık ederek sıkmak ve kendi iletişim sürecimi 

kendi ellerimle baltalamak istemem. Bu sebeple şubat 

sayımızda paylaşacaklarımız bu kadar olsun. 

Önümüzdeki sayı görüşmek üzere, 

Sevgiyle.. 
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GELECEĞİN FABRİKASI, 
GÜÇLÜ KABLOSUZ TEKNOLOJİYE İHTİYAÇ DUYUYOR 

5G yerel alan ağlarının geleceğe giden yol olduğuna 

inanan Bosch, Almanya’daki belirli lokasyonlarda 5G 

faaliyet ruhsatı almak için başvuru yaptı. 

Bosch, düzenleyici kurumlardan ruhsatların alınmasının 

ardından, Endüstri 4.0’ın potansiyelinden daha iyi fayda 

sağlamak üzere 2020 yılı içerisinde seçilen iş ortaklarıyla 

iş birliği içinde yerel 5G ağlarını kurmayı planlıyor. 

Önümüzdeki birkaç ay boyunca, şirketin üretim 

operasyonlarının başlamasına bir hazırlık olarak Bosch 

tesislerinde ve Renningen’deki araştırma kampüsünde 

5G denemeleri yürütülecek olan Bosch Grubu CDO ve 

CTO’su Dr. Michael Bolle, “Nesnelerin İnterneti (IoT) şirketi 

olarak, 5G konusunda araştırma yapmaya erken başladık. 

Yeni iletişim standardı, otonom ve ağa bağlı sürüşün 

anahtarı ve ayrıca geleceğin fabrikasının temel bir öğesi 

olacak” dedi. 

Bosch Tesisleri için 5G Kampüs Ağları 

Almanya’da frekans tahsisatı konusunda yetkili 

düzenleyici kurum olan Bundesnetzagentur, kısa bir 

süre önce politika değişikliğine gitti ve şirketlerin, özel 

kullanım için ruhsat almasına izin vermeye başladı. 

 Bu gelişme, Bosch’un kendi 5G ağlarını kurmasını ve 

böylece rekabet gücünü artırmasını sağlayacak. Bosch 

Yönetim Kurulu Sanayi Teknolojilerinden Sorumlu Üyesi 

Rolf Najork, “Özel kampüs ağları, maksimum güvenlik ve 

bağımsızlık sağlıyor. 

5G, endüstriyel üretim süreçlerini hızlandırıyor. Yerel 

5G ağlar kurarak, geleceğin fabrikasını oluşturma 

hedeflerimizde ileriye doğru önemli bir adım atıyoruz” 

dedi. 

Şirket ilk olarak, Stuttgart-Feuerbach’ta yer alan Endüstri 

4.0 açısından önde gelen üretim tesisi ve Renningen’deki 

araştırma kampüsü için 5G faaliyet ruhsatı başvurusunda 

bulundu. 

Bolle, “Bu seçkin lokasyonlarda gerçekleştirilen öncü 

çalışma, dünya genelinde yaklaşık 280 tesisten oluşan 

tüm Bosch üretim ağına fayda sağlayacak” diye konuştu. 

5G, Geleceğin Fabrikasında Merkezi Bir Role Sahip 

Olacak 

Rolf Najork, “Geleceğin fabrikası vizyonumuzda sabit olan 

şeyler sadece zeminler, duvarlar ve tavanlar. Diğer her 

şey hareketli ve isteğe göre yapılandırılabilir” dedi. 
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Örnekler arasında mobil robotlar, otonom ulaşım araçları 

ve veri gözlükleri gibi yeni asistan sistemleri yer alıyor. Bu 

esnek sistemler için önemli gereksinimlerden biri, insan 

operatörler, makineler ve diğer ekipmanlar arasında etkin 

iletişim sağlayan güçlü bir kablosuz alt yapıdır. 

Bosch’ta araştırmacı olarak görev yapan ve uluslararası 

5G Ağa Bağlı Endüstriler ve Otomasyon Birliği’nin 

(5G-ACIA) Başkanı olan Andreas Müller, “Bu, kısa yanıt 

sürelerine sahip güvenli ve yüksek hızda veri iletimini 

gerekli kılıyor ve bunların hepsi 5G ile mümkün” dedi. 

5G’nin avantajı sadece etkin bir şekilde bağlanan mobil 

cihazlar ve kablosuz sensörler sağlamakla kalmıyor. Aynı 

zamanda, tamamen yeni sistem konseptleri için dayanak 

da sunuyor. Örneğin 5G, bir mobil robotun yerel üretim 

bulutunda saklanan veriler kullanılarak gerçek zamanlı 

olarak kullanılmasını sağlıyor. Böylece maliyetler düşüyor, 

esneklik artıyor ve bakım kolaylaşıyor. Makinelerin 

operasyonunu da optimize ediyor. 

Müller, “Bugün bir fabrikaya girseniz, neredeyse her 

makinenin acil durdurma şalterine sahip bir işletim 

konsoluna sahip olduğunu görürsünüz. Makineyi 

durdurmak için birisinin o butona basması gerekir. 

5G’de ise operatörün makinenin yakınlarında olması 

gerekmiyor. Acil durdurma ve diğer işlevler, bir mobil 

cihaz kullanılarak yapılabiliyor. Bu, operatörün işini 

kolaylaştırıyor ve aynı zamanda maliyet tasarrufu 

yapmaya yardımcı oluyor” şeklinde konuştu. 

5G, Üretimde Güvenliği Artırıyor 

Yerel 5G ağları, üçüncü şahıs sağlayıcılara olan 

bağımlılığı neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Kendi 

kablosuz ağlarını kurarak işleten üreticiler, endüstriyel 

iletişim uygulamalarının genellikle son derece zorlu 

gereksinimlerini karşılamak için bunları yapılandırabiliyor. 

Bu çözüm, ilgili güvenlik konularında da üreticilere tam 

kontrol sağlıyor. Örneğin, bir genel ağ aşırı yüklenirse 

yerel 5G ağlar, sistemin kontrolünü kaybetmeden fabrika 

operasyonlarının devam etmesine izin veriyor. 

Müller, “Kampüs ağları, hangi mimari ve güvenlik 

özelliklerinin ihtiyaçlarımıza en uygun olduğuna 

ve bunları uygulamak için hangi ekipmanları 

kullanacağımıza kendimizin karar vermesine izin veriyor. 

Spesifik parçalara ve verilere kimin erişimi olduğunu 

da biliyoruz” dedi. Bu, şirket risklerini azaltıyor ve veri 

bağımsızlığını koruyor. Özel arayüzler, internete ve diğer 

genel ağlara bağlantılar için kullanılıyor ve sürekli olarak 

takip ediliyor. 

Almanya, 5G’ye Liderlik Ediyor 

Yeni 5G standardının kullanıma girmesi, ilk kez 

Almanya’daki şirketlere kendi hücresel yerel alan ağlarını 

kurma ve işletme fırsatı sunuyor. 

Almanya’daki düzenleyici kurumlar, 3.700 ila 3.800 MHz 

arasındaki frekans bandını bu amaca ayırdı. Frekanslar, 

Endüstri 4.0 veya tarım ve orman uygulamalarına öncelik 

verilerek talebe göre tahsis edilecek. 

Ruhsatlar, on yıllık ilk dönem için verilecek. Her bir 

ruhsatın fiyatı 1.000 Euro’luk giriş ücreti, tahsis edilen 

bant genişliği (en az 10’dan en çok 100 megahertze 

kadar), tahsis edilen yıl sayısı ve tahsisin uygulandığı 

kilometrekare olarak yüzey alanının (yapılaşmış alanlar 

ve ulaşım güzergahları ve diğer alanlar arasında bir ayrım 

yapılarak) toplamından oluşacak. 
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YAŞAM ALANLARINIZDA 

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 
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NEW GENERATION 
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Hayatımın Işığısın 
Aşk, ruhunuzu aydınlatan ve size hayat enerjisi veren 

en güçlü duygulardan biri. Her ne olursa olsun, kendini 

anlatmak istemesi de bu duygunun bir başka özelliği. 

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lideri Panasonic 

Life Solutions Türkiye’nin Karre Style serisinde yer alan 

ve sınırlı sayıda üretilen aşk temalı tasarım ile şimdi siz 

de Sevgililer Günü’nde sevgilinize sıra dışı bir sürpriz 

yapabilirsiniz. Böylece, onun hayatınızın ışığı olduğunu 

çarpıcı bir şekilde ifade edebilirsiniz. 14 Şubat, sevginin ve 

sevenlerin günü. 
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Karre Style serisinin aşkı anlatan elektrik anahtarı 

tasarımı, Sevgililer Günü için kalıcı bir hediye alternatifi 

oluşturuyor. Kırmızı kalpler ve “Love” yazısı ile dikkat 

çeken tasarım, sevgilinizin onu ne kadar çok sevdiğinizi 

her an hatırlamasını sağlayacak. 

Aynı zamanda onun dünyasına ve dekorasyonuna da 

romantizm katacak. Ancak ürün, sınırlı sayıda üretildiği 

için elinizi biraz çabuk tutmanız gerekiyor. Panasonic Life 

Solutions Türkiye’nin aşk temalı tasarımını, belirlenen 

yapı marketlerden temin edebilirsiniz.  
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Kadri Demir 
POLDY İKAYazılım Yönetici Ortağı 

Kaizen; Japonların mükemmele ulaşma arzuyla sürekli 

daha iyisini yapmak için çalışma ve kendini geliştirme 

felsefesidir. Kaizen sürekli iyileştirme, sürekli geliştirmeyi 

amaçlar. 

Kaizen’in temel amacı şirketlerin daha az maliyetle, daha 

kaliteli ve hızlı iş yapmalarını sağlamaktır. Bu hedeflere 

erişme konusunda engel teşkil eden tüm problemler 

bulunmalı ve ortadan kaldırılmalıdır. Bu yüzden 

edinilmesi gereken ilk Kaizen prensibi, problemlerin var 

olduğunu kabul etmektir. 

Sorunlar yaşamak için değil, çözülmek için vardır. Diğer 

bir deyişle, sorun olmayan yerde gelişme de olamaz. 

Problemleri çözmek için atılması gereken ilk adım, 

onları kabul ederek görünür kılmaktır. Sonrasında 

Şirketlerde İyileştirme Süreçlerinde Kaizen Uygulamaları 

çözümün pekiştirilmesi ve standartlaştırılması, bir daha 

gerçekleşmemesi için gereken önlemlerin alınması 

gerekir. 

Kaizen bir iyileştirme yaklaşımı olduğundan, çok büyük 

yatırımlara ihtiyaç duyan, her şeyin baştan yapılmasını 

gerektiren değişiklikler bu süreçte yer almaz. Dolayısıyla 

büyük atılımlar, buluşlar ya da teknolojik yeniliklerin 

uygulanması gibi çalışmalar Kaizen felsefesinde ele 

alınmaz. 

Kaizen felsefesinde insan çok önemlidir. Öncelikle insan, 

problemin nedenlerinden biri olarak değil, problemi 

çözecek unsur olarak tanımlanmıştır. 

Varolan problemlerin herkesin problemi olduğu ve 

sorundan herkesin sorumlu olduğu kabul edilmelidir. 
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Bu açıdan Kaizen prensipleriyle yönetilen bir şirkette, 

problemi herkes sahipleneceği için sorumlusu belli 

olmayan, ortada kalan bir konu olmaz. 

Kaizen bireysel çalışmayı baştan reddeder, tüm 

faaliyetlerin bir ekip çalışmasıyla yapılması gerektiğinin 

altını çizer. 

Ekibin yaygın bir şekilde Kaizen felsesini anlayıp 

tekniklerini kullanması, bir müddet sonra herkesin sorun 

çözebilme yeteneği kazanmasını sağlar. 

Kaizen Uygulama Süreci Dört Ana Adımdan Oluşuyor; 

Planla 

• Bu adımda iyileşmenin hedefleri belirlenir. Hedef 

belirlerken tamamen ekonomik kazançlar hedef 

alınmamalı, amacın daha fazla kâr değil, daha fazla kalite 

olduğu unutmamalıdır. 

• Mümkün olduğunca basit, az yatırım gerektiren konular 

arasında seçim yapılmalıdır. 

• Bir ekip oluşturulmalıdır. Kaizen ekipleri hedeflerin 

büyüklüğüne göre 2 ila 4 kişi arasında olabilirler. 

• Daha sonra iyileşmesi gereken konu ile ilgili ölçümler 

için metrikler belirlenir. 

• Kaizen için oluşturulan ekibe ihtiyacı olan kaynaklar 

sağlanmalıdır. 

• Ekip, (beş adet neden, sebep ve sonuç diyagramı, beyin 

fırtınası, pareto analizi gibi) değişik analiz yöntemleri 

kullanarak mevcut durumu analiz eder, problemin kök 

nedenini bulur ve yapılacak iyileşmeleri planlar. 

Uygula 

• Planlama aşamasında belirlenen iyileşme çalışmaları 

uygulanır. 

• Atılan her adımda veri toplanır. 

• Planlanan iyileştirme çalışmalarının 

gerçekleştirilememesi durumunda planlama aşamasına 

geri dönülür. 

Kontrol Et 

• Kaizen ekibinin uygulama sonuçları takip edilerek 

hedeflere ne kadar ulaşıldığı, herhangi bir sapma olup 

olmadığı belirlenmelidir. 

• Hedeflenen ile gerçekleşen arasındaki sapmaların 

önceden belirlenen sınırlar içerisinde kalması gerekir. 

Sapma çok ise planlama aşamasına geri dönülür. 

• Elde edilen iyileşme miktarı mutlaka üst yönetime 

raporlanmalıdır. 

Önlem Al 

• Yapılan iyileştirmenin kalıcı olduğunda emin olunmalıdır. 

• Bu yüzden alınan önlemler standartlaştırılması ve 

şirketin tamamına uygulanmalıdır. Bunu sağlamak için 

şirketteki her çalışanın eğitilerek bilgilendirilmesi ve 

eksiksiz bir şekilde yapıldığından emin olmak adına 

izlenmesi gerekir. 

• Gerektiği takdirde iyileştirmenin sürekliliğini sağlamak 

için sürece kontrol noktaları eklenebilir. 

Kaizen felsefesi genellikle sektörel bazda ilgi 

görmektedir. Örneğin; üretim ve pazarlama alanlarında 

daha fazla yer bulurken, teknolojinin yoğun olduğu iş 

kollarında ve finans sektöründe daha az kullanılmaktadır. 

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle.. 
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Evren Yurttaş 
Yurttaş Holding Yönetim Kurulu BaşkanıAA

İlk Yüzde Bir Türk 

Bu sayıdaki makalemi, bir arkadaşımın geçtiğimiz 

günlerde sorduğu iki soru üzerine bina etmek istiyorum; 

•ANeden Dünya’da ilk beşyüzde birATürk markası yok?AA

• Türkiye’den ilk beşyüze marka girebilmesi için makro veAA
mikro anlamda nelerAyapılmalı?AA

Öncelikle dikkatinizi önemli birşeye çekmek istiyorum. 

Ülkemizde belli bir kitle hala umutlu olduğunu ve dünya 

liginde olmamız için sadece doğru stratejilerin belirlenip, 

uygulanması gerektiğine inanıyor. 

Bu motivasyon, bir sanayici ve bir vatandaş olarak beni 

gerçekten çok fazla mutlu etti ve hemen birkaç satırda 

görüşlerimi paylaşarak, bu konu hakkında makale 

yazacağımı ve kendisiyle paylaşacağımı ilettim.  

İlk olarak durum tespiti yaparak başlayacak olursak 

ve eli de biraz yükseltirsek, başlıkta kullandığım 

cümle şimdilik sadece bir temenni. Ama inanırsak ve 

gereklerini de yerine getirirsek olmayacak bir temenni 

de değil. Acil yapılması gereken şey ise bakış açımızı 

değiştirmek. 

Şimdi gelelim soruların yanıtlarına; ilk sorumuz: 

Neden Türkiye’de ilk beşyüzde birATürk markası yok? 

Marka olabilmenin ilk adımı, üretildiği ülke ve dünya 

gerçeklerine uygun, ihtiyacı doğru belirlemiş, herkesin 

hayatına bir şekilde dokunacak; evinde, işyerinde, 

cebinde, çantasında, konakladığı veya seyahat ettiği 

herhangi bir yerde olması gereken bir ürün veya hizmet 

olması gerekir. 
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Doğru tespit edilen ihtiyaca yönelik, kaliteli ürün veya 

hizmet üretmek uluslararası marka olabilmek için 

olmazsa olmaz, yapılmadığı takdirde diğer aşamalara 

geçilmesi imkansız ilk adımlardır. Örnek olarak: 

Televizyon, telefon, otomobil, sosyal medya araçları vb. 

verebiliriz. Tabi artık bu sektörlerde marka olmak, çok 

büyük yenilikler olmadıkça imkansız.. 

İkinci adım ise, menşei olduğu ülkenin markanın 

arkasında durması. Yani uluslararası kabul görmeden bir 

markanın dünya liginde olması imkansız olduğundan, 

bunun ikinci en önemli adımı üretildiği ülkenin markanın 

arkasında olması, devlet ve hükümet politikalarının buna 

uygun biçimde ayarlanmasıdır. Çok büyük markalardan 

birkaç örnek verecek olursak; ABD-Apple, Güney Kore-

Samsung, Japonya-Sony’yi düşünün. Bu markaları herkes 

tanır, bilir ve kabul eder.  

Bu adımlar tamamsa, dünya liginde marka olunması için 

bir engel görünmüyor ve şimdi sıra ikinci soru olan, makro 

ve mikro ölçekte neler yapılması gerektiği olabilir. Makro 

ölçekte yapılması gereken ilk iş, ürün veya hizmetin 

doğduğu ülkenin üretim ve pazarlama alt yapısının iyi 

belirlenmesidir. 

Daha da özelde Türkiye, teknolojik altyapısı ve pazarlama 

kabiliyetleri açısından bir Amerika değil. Yani biz çip üretip 

dünyaya satma hayali kurarsak, daha hammadde tedariği 

olan ilk etapta yolda kalırız. Ürettik diyelim, dünyada 

tekelleşmiş olan bu alana satmamız imkansızlaşabilir. 
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Bu kabulleri yaptıktan sonra, her platformda, özellikle 

üniversite seminerlerinde genç arkadaşlarımla 

paylaştığım: ”Her teknoloji kendi ihtiyaçlarını yaratır” 

ilkesinden hareket ederek büyük ürün ve hizmetler 

üretebiliriz. Aynı zamanda ticari sırrım olan bu bakış 

açısı, eğer devlet ve hükümet politikamıza da sirayet 

ederse, yeni yetişen nesil bunu çok hızlı satın alacak ve 

uygulamaya geçecektir. 

Örnek verecek olursak, Microsoft ve IBM gibi Dünya devi 

işletim sistemi ve bilgisayar üreticileri, bugün onların 

varoluşları sayesinde varolan Google’dan daha değerli 

değil! Başka bir örnekte hiçbir elektrik üreticisi marka 

olmadığı halde, elektriği ileten kablo, şalt malzeme vb. 

birçok marka mevcut. 

Ticari sırrım dediğim konuyu ele alırsak; elektrik üretildi, 

dağıtıldı, beyaz eşya, klima, makine, sistem ve teçhizat 

gibi birçok yerde kullanıldı. Peki bunların elektrik 

dalgalanmalarından, yıldırımdan korunmasını ne sağlıyor? 

Ya da bir banka ATM’si, yazarkasa, laboratuvar cihazı 

gibi hassas elektronik kartların nötr-toprak voltajının 1V 

olmasını kim sağlıyor? 

Kısacası dünyada icad edilmiş, pazar elde etmiş ama 

eksikleri olan, açıkları olan yüzlerce marka ve iş var. 

Buralara yönelmek doğru olacaktır. 

Markalaşmada mikro ölçekte yapılması gereken şeylere 

gelirsek, ilk olarak ürün veya hizmet, gerekiyorsa kamu 

tarafından sipariş verilerek, şirketin maddi olgunluk 

kazanması sağlanmalıdır. En önemli şeylerden biri de 

uluslararası platformlarda veya toplantılarda bizzat 

devlet başkanı tarafından ürünün veya hizmetin kendisi 

tarafından kullanıldığının anlatılması, mümkünse 

gösterilmesidir. 

Ve bana göre en önemlisi: sinema sektörü. Kitleleri 

harekete geçirecek bir konuya ürün veya hizmet 

yerleştirme, ya da kendi konunuzu direkt olarak sinemaya 

uyarlama ile, tanıtma kabiliyetiniz çok daha yüksek 

olacaktır. Tabi dünya ölçeğinde olacaksanız, elbette 

Hollywood filmlerinde olmalısınız. 

Bunları başaran, ilk yüzde göreceğimiz bir Türk, inşallah 

olacaktır. 

Görüşmek dileğiyle.. 

www.sektorumdergisi.com


INDUSTRIAL LIGHTING 

ARCHITECTURAL LIGHTING 

OUTDOOR LIGHTING 

INDOOR LIGHTING 

r,.,enteK 
"LED ARMATURE" 

www.entekled.com.tr 

https://www.sektorumdergisi.com/entek-led-armatur-yerli-uretici-aydinlatma-firmasi/


 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

M
A

K
A

L
E

 

Alişan Çapan 
Günsan Pazarlama DirektörüAA

İş modeli genel anlamda bir şirketin nasıl değer 

yarattığını ve bu değerden ne elde ettiğini belirler. 

Modelin özellikleri; müşteri değer teklifini ve 

fiyatlandırma mekanizmasını tanımlar, şirketin kendini 

nasıl organize edeceğini ve değer yaratma anlamında 

kimlerle iş ortaklığı yapacağını ve tedarik zincirini nasıl 

yapılandıracağını belirtir. İş modeli şirketin başarısında en 

belirleyici faktör olur. 

Başarılı olan firmaların da iş modelleri rakipleri tarafından 

hızlıca taklit edilmeye çalışılır. Bu aksiyon her zaman kısa 

vadede başarılı sonuç getirmese de orta vadede başarılı 

olur. 

Belli bir zaman sonra taklit edilen iş modeli sektörde 

standart halini alır ve yenilikçi yönünü kaybeder. 

Farklı Bir Yaklaşım, Abonelik İş Modeli 
Sektörün normlar dışında düşünmeyi seven firmaları 

değişiklikler yaparak rakiplerini alt etmeye çalışırken 

genelde sektör dışından giren başka bir oyuncu tüm 

kuralları allak bullak ederek sektöre yeni bir iş modeli 

katar ve birçok oyuncuyu piyasadan siler. 

Sonra bu iş modeli de taklit edilir ve sektör evrilir. Bu çok 

genel bir çevrimdir ve belli periyotlarla her sektörde hızlı 

veya yavaş gerçekleşir.  

Bu gibi konular açılınca gittiğim her pazarlama 

zirvesinde Airbnb, Uber, Alibaba ve Facebook örneklerini 

duyuyorum. 

Çok klişeleşmiş söylemlerle şunlardan bahsediliyor: 

"Alibaba dünyanın en büyük perakendecisi ama hiç stok 

tutmuyor. " 
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Alibaba,the Uber, the Airbnb, the Facebook, the 
most valuable world's largest largest most popular 
retailer, has no taxi company, accommodation media owner, 
inventory owns no fleet provider owns no creates no content 

real estate 

Uber dünyanın en büyük taksi firması ancak hiç aracı yok. 

Airbnb dünyanın en büyük konaklama zinciri ama hiçbir 

emlak varlığı yok. Facebook dünyanın en büyük medya 

firması ancak hiç içerik yaratmıyor. 

Ben bu ay size adı Türkiye’de çok duyulmamış farklı bir 

firmadan bahsetmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi son yıllarda kiralama, abonelik ve ortak 

kullanım iş modelleri üzerine çok ciddi yatırımlar yapılıyor. 

2009 yılında New York’da kurulan bir e-ticaret firması; 

Rent the Runway. Adından da anlaşılabileceği gibi giyim, 

elbise ve aksesuar alanında faaliyet gösteriyor. 

Düşünsenize bazı elbiseleri yılda hatta hayatınızda kaç 

kez kullanıyorsunuz. Bunları satın alıp hayatınızın sonuna 

kadar saklamanın maliyeti ne kadar yüksek. Bu firma ünlü 

tasarımcıların ürünlerini kiralayarak müşterilerine katma 

değer sağlıyor. 

Peki ne var bunda diyebilirsiniz. Bu hizmet çok uzun 

zamandır erkekler için smokin kiralayan dükkanlar 

tarafından veriliyor. 

Ancak burada önemli olan milyonlarca son kullanıcı ile 

binlerce ürün kombinasyonunu verimli bir şekilde bir 

araya getirebilecek ve bu verinin işlenebileceği bir alt 

yapının oluşturulması. 

Bununla beraber bu hizmeti sunarken insanlara 

kişiselleştirilmiş, kendilerini özel hissettikleri, sadece 
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kullandıkları kadar ödeyebildikleri hızlı ve kullanışlı bir 

hizmet sunmak. 

Bu site size aylık üyelik yapma imkânı sunarak belli bir 

sayıda ürünü kiralama fırsatı sağlıyor. Örnek vermek 

gerekirse ayda 4 adet kıyafeti kiralamak için 89$ gibi sabit 

bir ücret ödemeniz gerekiyor. 

Farklı kullanım alışkanlıkları ve sıklıkları olan insanlar 

için çeşitlendirilebilecek birçok paketleri var. Abonelik iş 

modeli klasik iş modelleri gibi kaç tane ürün sattığınıza 

değil müşterinizle olan ilişkinizdeki toplam etkileşime 

odaklanıyor. 

Böylelikle yüksek bir müşteri elde tutma oranı ile, düzenli 

bir nakit akışı, minimum sermaye ve yatırımla büyüyen 

karlı şirketler oluşuyor.  

Her şeye rağmen firmanın iş modelini sıradan olarak 

değerlendirecekler için birkaç rakam ve ufak bir not 

ekleyerek yazımı bitirmek istiyorum. Bahsettiğim Rent 

the Runway firmasının 6 milyon müşterisi, 1000’in 

üzerinde çalışanı, 100 milyon dolar yıllık cirosu var ve 

firma değeri 1 milyar dolar seviyesinde. 

İnsanların ihtiyaçları çok fazla değişmese de iş modelleri 

çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla basit ve gündelik sorunlara 

inovatif ve yalın çözüm bulan firmalar geleceğin 

kazananları olacaklar. 

Sevgilerimle… 

www.sektorumdergisi.com


CIL AYDINLATMA 
Ürünlerimizin hepsini web 
sitemizdemizden bulabilirsiniz. 

www.aftez.com.tr 
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Yılmaz Caymaz 
Opaş Paket Şalter Genel KoordinatörüAA

Dostlarım şubat ayından merhaba., 

Ocak sayımızdaki yazımda sanayinin dünyamıza girişini 

anlatmaya başlamış ve 1900’lü yıllara kadar gelmiştim. 

Şimdi yirminci yüzyıla doğru gelişen olayları anlatmaya 

devam edelim.. 

Üçüncü Endüstri Devrimi 

Endüstrideki gelişimi, şimdiye kadar eğer bir devrim adı 

ile ifade edecek olursak birinci ve ikinci sanayi devrimi 

olarak ele almıştık. 

20.yy'da ise üçüncü sanayi devrimine geçişten söz 

etmenin zamanıdır artık. Biliyorsunuz, geçtiğimiz yüzyılda 

ardarda başlayan iki büyük dünya savaşı ile ülkeler arası 

sınırlar değişmeye ve yeniden şekillenmeye başlamıştı. 

Sanayideki hızlı gelişim bir anda gerilemeye ve dolayısıyla 

1929 yılında ilk krizin ateşi görüldü. 

Şimdi durumu biraz detaylandıralım; 

Yaşanan gelişmeler paralelinde görülen olumlu 

değişimlerin başında, (yani üçüncü sanayi devrimiAA
başlangıcında) mekanik hesap makinelerinden, hem 

mekanik hem de elektrikle çalışan hesap makinelerine 

geçilmesiyle, sonraki yıllarda ise bilgisayarların ortaya 

çıkmasına neden olacak gelişmeler, sanayideki hızlı 

gelişime katkı sağlamayı beraberinde getirdi. Bu tür 

cihazların sanayide kullanılması ile, iletişim teknolojilerinin 

gelişmesine katkı sağlanmış oldu. 

İletişim teknolojilerinin ve bilgisayarların sanayide yaygın 

kullanılmaya başlanmasıyla, gündelik hayatımıza yerini 

alan küçük ve kullanımı kolay ürünler ortaya çıkacak 

fakat tüm bu gelişmeler olurken ne yazık ki başta 

gündelik hayatımız olmak üzere iş gücünde azalmaları da 

beraberinde getirecektir. 
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Sanayide yaşanan bu gelişmeler ile bazı olumlu 

sonuçların yanında, olumsuz yansımalar da 

gündemimizde yerini alacaktır. Üretim ekonomisindeki bu 

tür değişimlerin yanı sıra insan hayatını etkileyecek  bazı 

faktörler de elbette karşımıza çıkmış olacak. 

Fabrikaların ortaya çıkmasıyla şehirlere kırsal kesimlerden 

göç dalgası oluşmuş ve şehir nüfusları hızla artmıştır. 

Bu hızlı artışın yanında çoğalma gösteren işçi nüfusu ile 

birlikte ilk zamanlarda kötü çalışma koşulları sebebiyle bir 

emek sömürüsü oluşmaya başlamıştır. 

Bu dönemin en önemli sayılacak unsurların başında; 

küçük yaştaki çocukların işçi olarak çalıştırılması ile 

birlikte, aslında bir bakıma işçi mücadelesi kavramı 

ortaya çıkmış ve bu gelişmelerin sonucunda sosyalizm 

ve komünizm akımlarının doğmasına da yol açtığı 

görülmüştür. 

Üretilen her bir ürün için hammadde ihtiyaçları artmaya ve 

bu durum, yeni pazarların ortaya çıkması ve bulunmasını 

zaruri hale getirmiştir. Tüm bunların yanında sömürgecilik 

dediğimiz bir kavram ortaya çıkmış ve yayılma süreci 

başlamıştır. 

Sömürge haline getirilen topraklarda, sanayileşen ülkeler 

için yeni hammadde kaynakları bulma, bulunanları 

arttırma gayretleri, karşımıza sonraki devam eden süreçte 

hedef hamleler olarak çıkacaktır. 

Bir diğer farklılık ise, batıdaki bu gelişmeler ile diğer 

bölgelerdeki gelişmişlik arasında büyük ölçüde 

uçurumlar olacak kadar birbirinden ayrılmalar ve 

ekonomik üstünlükler görülmeye başlanacaktır. 

Bu üstünlüğü sömürgeci hareketle avantaja daha çok 

sahip olan ülkeler, sömürge topraklarına ulaşımı, demir 

yollarının gelişmesi ile daha kolay aşmışlar ve dolayısıyla 

buralarda gerek askeri gerekse ekonomik üstünlük 

kazanımları elde etmişlerdir. 

Bunun sonucunda sanayileşen ülkeler bu yarışa girmiş 

ve çatışacakları durumların ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamışlardır. Birinci dünya savaşının çıkmasında ayrıca 

bir rol alınmasına imkan sağlamışlardır. 

Diğer olumsuzlukların devamında ise fosil yakıt 

tüketimlerinin artması ile çevre kirliliği baş göstermiş 

ve beraberinde günümüze kadar gelecek olan tarımsal 

arazilerin, ormanlık alanların ve hayatımız için çok önemli 

olan doğal yaşam alanlarımızın yok olmasına da böylece 

zemin hazırlanmış oldu. 

Sevgili sektör dostlarım, tarihsel süreç olarak bahsedilen 

1900'lü yıllardan bu yüzyılın sonlarına doğru... Artık 

sanayinin bizlere daha neler getireceğini sonraki 

sayımızdaki yazımda devam edeceğim.. 

Esen kalın, bereketle kalın. 

32 Şubat’20 • www.sektorumdergisi.com 

www.sektorumdergisi.com


rı, 
1/, 

VA�SAN 
VA�VAK 

GPRS 

Web Arayüz Kontrollü 

AC Güç Kaynağı 

AC Power Supply with 

Web lnterface 

AC Ayarlı Güç Kaynağı Bilgisayar Kontrollü AC Güç Kaynağı Manual AC Güç Kaynağı 

AC AdJustable Power Supply AC Power Supply with ComputerControl Manua/ AC Power Supply 

va{ an Elektrik San. Tic. Ltd. Şti. 
Mahmutbey Mah.Karaoğlanoğlu Cd. Şenlik Sk. No:12 Bağcılar/ İST. 

T: +90 (212) 446 94 40 F: +90 (212) 446 96 04 (Pbx) 

www.varsan.com 

https://www.sektorumdergisi.com/varsan-elektrik-varyak-imalat-uretim-firma-tanitim-sayfasi/
www.varsan.com


Sizin Markanız Tüm Dünyada 
Biliniyor ve Kullanılıyor 

https://www.sektorumdergisi.com/opas-paket-salterler-imalaturetim-firma-tanitim-sayfasi/


 

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 
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Alkan Aydınlatma Yerli Ürün Ailesinin 
Yeni Üyesi “LED AMPUL” Olacak 
Profesyonel ilke ve yönetim şekliyle kaliteden ödün 

vermeden, yarım asırlık tecrübesini aydınlatma 

sektörünün hizmetine sunan Alkan Aydınlatma; yeni 

yatırımları arasındaki LED Ampul ile ürün çeşitliliğini 

genişletmeye devam ediyor. 

2020 yılına hızlı bir başlangıç yapan markanın yerli üretim 

gamındaki son atağı ise LED Ampul ile olacak. Türkiye 

aydınlatma sanayine katkı sunarak ülke ekonomisine 

güç katmaya devam eden Alkan Aydınlatma, iç mekan 

aydınlatma kategorisindeki LED ampul üretimi ile 

Alkan Aydınlatma imzalı ürünleri aydınlatma sektörü ile 

buluşturmayı hedefliyor. 

LED Ampullerde Yeni Aktör 

Alkan Aydınlatma; üretimini 86.000 m2’lik fabrikasında 

yerli olarak yapmayı planladığı LED ampulleri, yılın 

ikinci yarısında piyasaya sunmak üzere hazırlıklarını 

hızlandırmış durumda. 

En önemli ilkelerinden birini “enerjide tasarruf” olarak 

konumlamış olan marka, LED aydınlatma teknolojisindeki 

gelişimini almış olduğu TSE, ISO ve OHSAS sertifika 

belgeleriyle ve yaklaşık 53 senelik tecrübesi ile kanıtlamış 

üreticilerin başında geliyor. 

Aynı zamanda Türkiye elektrik aydınlatma pazarının 

ihtiyaç duyduğu ürünlerin tamamını, kendi tesislerindeki 

nihai şeklini alan ürünleri ve distribütörlüğünü üstlendiği 

lider global markalar ile sunan Alkan Aydınlatma, LED 

ampulde de pazarın ihtiyaçlarını doğru tespit ederek en 

doğru ürünü sunma kabiliyetine sahip yapısı ile önemli bir 

aktör olmaya hazırlanıyor. 
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Savaş Konca 
S.M.M.M. Savaş Konca MüşavirlikAA

2020 E-Arşiv ve Vergi Tahsilatına Yetkilendirilen 
Bankalar E-Arşiv 2020 

Bilindiği üzere, yeni yıldan yani 01/01/2020 tarihinden 

itibaren daha önceki yıllarda e-fatura uygulamasına 

geçmemiş ve bu sene de geçmesi zorunlu olmayan 

mükellefler de dahil tüm vergi mükellefleri, bir gün 

içinde müşterisi vergi mükellefi olanlara (Şirket, firma vb.) 

vergiler dahil düzenleyecekleri fatura toplamı 5.000.-

TL aşması durumunda bu faturayı kağıt fatura olarak 

düzenleyemeyeceklerdir. 

Bu sınır vergi mükellefi olmayanlar için (şahıslar, nihai 

tüketici vb.) 30.000.-TL dir. 

Örneğin, müşteriniz XYZ tekstil Ltd.Şti. ise (KDV vb. dahil) 

5.000 TL geçmesi, müşteriniz, Ahmet amca, Ayşe teyze 

ise (KDV vb. dahil) 30.000TL'yi geçmesi durumunda kağıt 

fatura düzenlenemez. 

Bir günde aynı müşteriye düzenleyeceğiniz faturanın 

yukarıda belirtilen tutarı geçmesi durumunda, bu faturayı 

ya GİB'in portalını kullanarak veya özel bir entegratör 

firma ile anlaşarak düzenleyebilirsiniz. 

Vergi Tahsilat Yetkisi Verilen Bankalar 

Mükelleflerin vergi ödemelerini daha kolay ve daha 

hızlı biçimde yapabilmeleri için her yıl Gelirler İdaresi 

Başkanlığı ve özel bankalar arasında tahsilat yetkisi 

anlaşması yapılır. 
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Ancak, 01.01.2020 tarihinde bu anlaşma 

sonlandırılmış ve vergi tahsilatı yetkisi 

sadece devlet bankalarına verilmiştir. 

Eskiden olduğu gibi vergilerini bankadan 

ödemek isteyen mükellefler, Ziraat 

Bankası, Halk Bankası veya VakıfBank’dan 

hesap açtırmak zorundadırlar. 

01.01.2020 tarihinden itibaren özel 

bankalardan vergi ödemeleri sadece kredi 

kartı ile yapılacak olup normal hesaptan 

ödeme yapılamayacaktır. 

Not 

Kredi kartından vadesi gelmemiş 

vergi ödemeleri yapılabilir. Geçmişe 

ait vergi ödemeleri kredi kartından 

yapılamamaktadır. 

Diğer Notlar 

GİB portal üzerinden muhteviyatı iyibarı ile 

hatalı veya eksik kesilen e-arşiv faturaları 

için iptal seçeneği yoktur. Ancak hatalı 

kesilen e-arşiv faturasının hem alıcı hem 

satıcı tarafından işleme alınmaması şartı ile 

yeni kesilecek olan e-arşiv faturasının tarih 

ve numarsını yazarak"........ sebeten dolayı 

iptal edilmiştir". denmek sureti ile hatalı 

fatura iptal edilmiş olur. 

Görüşmek dileğiyle... 
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Hikmet Baydar 
Ekonomist/CEO-3.Göz DanışmanlıkAA

Ciro ve Perakende Satışlarda Son Durum 
Türkiye İstatistik Kurumu kasım 2019 ayı ciro ve 

perakende satış verilerini açıkladı. İlgili bültenlere göre; 

sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında 

ciro endeksi (2015=100), 2019 yılı kasım ayında yıllık %14,8 

artmıştır. 

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi 

sektörü ciro endeksi 2019 yılı kasım ayında yıllık %10,1, 

inşaat ciro endeksi %2,6, ticaret ciro endeksi %20,1 ve 

hizmet ciro endeksi %14,9 artmış görünüyor. 

Yıllık bazda ticaret ciro endeksi diğerlerine göre %20.1 ile 

en iyi performansı gösterirken, inşaat sektörü cirolarında 

artış %2.6 oranında kalmış durumda. 

Son zamanlarda yapılan faiz indirimlerinin, yeni bitmiş 

inşaatlar için sağlanan kredi faiz indirimlerinin etkisini 
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2 ay sonra daha net görmeğe başlayacağız. 2018 kasım 

ayında yıllık ciro artış oranı toplamda %26,4 idi. Şimdi 

üzerine %14.8 artış daha geldi. 

Cirolardaki bu artış bir daralmanın söz konusu olmadığını 

da açıkça göstermektedir. Toplam ciro içerisinde yıllık 

bazda artış rekoru %23.7 ile konaklama ve yiyecek 

sektöründedir. Burada son 2 ayda bir önceki aya göre 

artış oranlarının düşüş olmasına dikkat etmek gerekiyor. 

Sabit fiyatlarla perakende satışlara baktığımızda; sabit 

fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2019 yılı kasım 

ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,5 arttı. 

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,9, gıda dışı 

satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13, otomotiv yakıtı satışları 

%8 artmıştır. 

>>> 
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Özellikle gıda dışında %13 artış dikkat çekicidir. Aylık 

bazda %1.7 artış iç piyasada canlanma sinyallerinin 

gelmeye başladığını açıkça söylemektedir. 

Cari fiyatlarla perakende satışlara bakıldığında artış 

oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Şirketler ciro artışlarına bakarken bu oranları 

görmektedirler. Bu verilere göre; cari fiyatlarla 

perakende ciro 2019 yılı kasım ayında bir önceki yılın 

aynı ayına göre %18,5 arttı. 

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %17,7, gıda 

dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %21,8, otomotiv 

yakıtı satışları %11,3 arttı. Bu durumda bir daralma 

veya durgunluktan söz etmek mümkün değildir. 

Eğer geçen yıla göre daha kötü ciro yaptıysanız; 

satış organizasyonunuzu ve yönetim şeklini gözden 

geçirmelisiniz. 
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Ekrem Karataş 
Yazılım UzmanıAA

Bir SEO Uzmanı Olmak mı İstiyorsunuz? (2) 

SEO’nun Gereklilikleri 

İyi bir SEO çalışması için yapılması gereken 4 ana çalışma 
vardır. Bu çalışmaların temelinde ve başlangıcında anahtar 
kelime araştırması gelir. Sonrasında ise iç SEO, dış SEO ve 
teknik SEO çalışmaları gelmektedir. Bu da şu anlama gelir 
ki; iyi bir SEO uzmanı olmak için bu 4 ana çalışmanın nasıl 
yapılacağını bilmelisiniz. 

Çalışılacak kelimeler belirlenip, (iç SEO ile site link yapıları 
vs.) bu kelimelere uygun hale getirilirken, dış SEO 
çalışmaları ile bu kelimelerde sitenin popülerliği arttırılır. 
Sonrasında yapılacak teknik SEO (Site hızı, kırık linkler, 
kullanıcı deneyimi) çalışmaları ile gelen kullanıcının siteden 
memnuniyeti en üst seviyeye çıkarılmaya çalışılır. 
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Mutlaka Kendi Web Siteniz Olmalıdır 

İyi SEO uzmanlarının mutlaka denemeler, testler yaptığı 
bir web sitesi vardır. Bu siteler üzerinde çalışarak kendine 
özgü teknikler, denemeler yaparlar. 

Ayrıca daha derine inersek html, css, java gibi temel 
bilinmesi gereken kodlama dilleri hakkında çalışmaları da 
bu web sitesi üzerinde yaparlar. 

Sürekli Öğrenme 

Dijital dünya, teknoloji sürekli ve katlanan hızlarla 
ilerlerken sürekli öğrenmeyi bırakmamak gereklidir. 
SEO’nun açılımı arama motoru optimizasyonu olsa da 
aslında yapılan çalışmalar Google içindir. 
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Google’ın yılda küçük büyük 200’den fazla güncelleme 
yaptığını dikkate aldığımızda günümüzde işe yarayan 
bir tekniğin, 6 ay sonra hiçbir işe yaramaması çok 
normal bir durumdur. Tüm bunları dikkate alırsak sürekli 
kendini geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek ve denemek 
zorunluluktur. 

Kendinize Bir Hedef Belirleyin 

İyi bir SEO uzmanı olmak için hedefleriniz ve tavsiyem 
iyi bir idolünüz olması yönünde olacaktır. Ülkemizde 
konusunda çok iyi bir çok SEO uzmanı bulunur. 

Bunlardan biri veya bir kaçını kendinize idol olarak 
belirleyebilirsiniz. O kişiyi bulduktan sonra onu kendinizin 
rakibi haline getirerek ondan daha iyi olmak için çalışmaya 
başlayın. 

Neler yaptığını, bulunduğu yere gelene kadar başından 
neler geçtiğini ve gelecekte neler yapacağını bilin ve bu 
bilgileri kullanarak onu geçmek için harekete edin. 

Belki idolünüz, aynı zamanda rakibiniz olan kişiyi asla 
geçemeyeceksiniz ancak onu geçmek için çalışırken 
öğreneceklerinize siz bile şaşıracaksınız.  

Bu konuda tavsiye isterseniz Kaan Gülten, İlyas Teker, 
Ayhan Karaman tanıdığım ve takip ettiğim çok iyi örnekler. 

SEO Uzmanı Olmak İçin En Önemli Gereklilik Sabır 

Belki ilk olarak söylemem gereken ancak en sona 
bıraktığım başlık sabır yani beklemeyi bilmektir. Şunu 
içtenlikle söylüyorum ki, bu maddeyi dikkate alın ve bir 
abi/arkadaş tavsiyesi olarak görüp, sabırsız biriyseniz SEO 
uzmanı olmak yerine dijital pazarlamanın farklı dallarına 
geçiş yapın. 

Çünkü SEO "beklemeyi bilmek" anlamına da gelir. 

Müşterilerinizi beklersiniz, tasarımcıyı beklersiniz en 
önemlisi arama motorlarını beklersiniz. Yaptığınız bir 
değişikliğin aktif olması, arama sonuçlarına yansıması 
bazı durumlarda haftaları bulabilmektedir. Eğer buna 
katlanacak sabrınız yoksa yol yakından vazgeçin.  

Sonuç olarak içinde olduğumdan dolayı kendi 
tecrübelerime dayanarak şunu ekleyeyim ki doğru proje 
ve doğru müşterileri bulursanız çok güzel bir meslek ve 
gelir kapısıdır. Ayrıca eğlencelidir, başarılı olup çalıştığınız 
siteyi Google’da 1. sırada gördüğünüzde verdiği keyif 
kelimenin zorluğuna paralel artmaktadır. 

Bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle… 
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Dünya Şehirlerinin Teknolojisi 
Asis CT’den 
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Dijital dönüşüm çağının ihtiyaçları doğrultusunda farklı 

alanlarda teknolojik katma değer yaratarak büyümeyi 

sürdüren Asis Elektronik akıllı şehir faaliyetlerini Asis CT-City 

Technologies markası altında gerçekleştirmeye devam ediyor. 

Türkiye’nin 81 ilinde faaliyetleriyle adından söz ettiren Asis CT, 

dünyanın 13 ülkesinde büyük projelere imza atıyor. 

Şehirler akıllanıyor, teknolojiler hayatı kolaylaştırıyor. Dünyanın 

önde gelen şehirleri, güvenlik, maliyetleri azaltmak, kent 

yaşamını daha modern hale getirme gibi gerekçelerle çok daha 

fazla akıllı şehir teknolojilerine yatırım yapmaya başladı. 

Asis CT’de, mobil kamera sistemleri, kişi&yolcu sayma 

sistemleri, elektronik ücret toplama sistemleri, dijital 

bilgilendirme sistemleri, otopark yönetimi otomasyonu, akıllı 

bisiklet ve scooter alanlarında geliştirdiği teknolojileri ile 

öne çıkıyor ve Ar-Ge çalışmalarını hızlandırarak dünyanın her 

noktasına ulaşmayı hedefliyor. 

Asis CT Hindistan’da ‘’Kochi Metro Rail’’ projesi, Sofya’da 

tren, otobüs ve metro olmak üzere üç farklı grupta araç 

sistem entegrasyonu gibi sayısız büyük projeye imza atarak 

gerçekleştirdiği ihracat çalışmaları ile ülke ekonomisine katkı 

sağlıyor. 

17 metropol, 22 şehir ve 65’ten fazla bölgede anahtar teslim 

çözümler üreten Asis CT, 2020’de cirosunun yüzde 50’sini 

yurtdışından elde etmeyi planlıyor. 

2020’de Büyük Pazar Hindistan’a Odaklanacağız 

Dünyanın farklı ülkelerine çözümler geliştirdiklerini 2020 

yılındaysa ihracat hedeflerini daha da büyüttüklerini belirten 

Asis CT Genel Müdürü Fatih Gündoğan, son iki yıldır cirolarının 

yüzde 20’sinin ihracattan oluşturduğunu ifade etti. 

Gündoğan “2020’de ciromuzun yüzde 50’sini yurtdışından 

yapmayı planlıyoruz. Özellikle Hindistan’a odaklanacağız. Şu 

anda da Mumbai metrosunun teknoloji kısmını üstlendik. Kuzey 

Afrika’dan başlayan, Arap Yarımadası ve Hindistan’ı kapsayan, 

ardından Çin’e kadar olan bölge bizim hedef pazarımız. 

Ulaşım çözümlerimizle Yunanistan’dan Portekiz’e, Pakistan’dan 

Türkmenistan’a kadar farklı ülkelerde faaliyetlerimiz bulunuyor. 

Mesela Atina’da metroda kullanılan cihazlar bizim. Hindistan’da 

ise Mumbai, Koçi, Amritsar ve İndore olmak üzere dört şehirde 

bizim cihazlarımız ve yazılımlarımız kullanılıyor” dedi. 

>>> 
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Hindistan pazarının dışında Sofya’da gerçekleştirdikleri 

çalışmalardan da bahseden Gündoğan,” Sofya’da tren, 

otobüs ve metro olmak üzere üç farklı grupta araç sistem 

entegrasyonu projesi var. 

Bu araçların birbirine bağlanması ve oradaki cihazların 

yönetilmesi işinin ihalesine girdik ve kazandık. 

Konsorsiyum ortaklığıyla Sofya Belediyesi ile çalışıyoruz. 

Asis CT Genel Müdürü Fatih GÜNDOĞANAA

Aynı zamanda Bulgaristan Sofya projemizin ikinci 

fazını tamamlamış olduk. Bu fazda 1150 araca entegre 

edilmek üzere sistemlerimizin ihracatını gerçekleştirdik. 

Bu zamana kadar toplamda 3.551 sistem ihracatımızı 

tamamlamış olduk” dedi. 

Türkiye’nin Akıllı Ulaşımı da Asis CT’den 

Türkiye’de elektronik ücret toplama sistemlerinde yüzde 

40’lık pazar payına sahip olan Asis CT, 17’si büyükşehir 

olmak üzere 65 noktada hizmetleri ile yer alıyor. Kontrollü 

geçiş sistemleriyle ilgili yazılımlar ve donanımlar 

geliştirmeye başlayan Asis CT, kişi sayma sistemleri ve 

güvenlik sistemiyle ilgili yazılım ve donanımlar geliştiriyor 

ve sistemlerinde yapay zeka teknolojileri kullanarak yüz 

tanıma hizmeti sunuyor. 

Otobüsler için de “Karakutu” denilen araç içi güvenlik 

sistemi geliştirerek güvenlik açısından önemli bir çözüm 

sağlıyor. 

Türkiye’de ilk kez Şanlıurfa’da toplu ulaşımda NFC 

kullanımı sağladıklarını belirten Gündoğan, “Bu 

teknolojimiz ile ulaşımda mobil ödemeyi mümkün 

kılan sistemi biz hayata geçirdik. Samsun’da 

gerçekleştirdiğimiz Toplu Ulaşımda Bonus Trink Kredi 

Kartı Entegrasyonu projemiz ise Avrupa çapında bir ilkti. 

Ulaşım Araçlarına Engelsiz Erişim üzerine çalıştığımız 

TÜBİTAK projemiz de bu kapsamda saymamız gereken 

önemli çalışmalarımız arasında yer alıyor. 

Kilis Belediyesi’nde akıllı bisiklet sistemlerimiz 

kullanılacak. Şu an ülke genelinde ve dünyada akıllı kart 

çalışmalarımız ile de öne çıkıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışında 

sistemlerimiz toplam 21.500 araçta kullanılıyor. 

16 milyon kart ve 6 milyar işlem sayımız bulunmakta. 

Bunun yanı sıra yakın zamanda insanların ellerinden 

düşürmeyecekleri bir mobil ulaşım platformu 

hazırlıyoruz” dedi. 

Asis CT’nin Odak Noktası; Ar-Ge Çalışmaları 

Şirket politikasının odak noktasında şehir teknolojilerine 

yönelik Ar-Ge çalışmaları bulunan Asis CT, yeni vizyonu 

ile birlikte Türkiye‘de ve dünyada akıllı şehirleşme 

noktasında söz sahibi olan oyun kuruculardan biri olarak 

öne çıkıyor. 

İstanbul merkez olmak üzere Ağrı, Aydın, Balıkesir, Bursa, 

Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Manisa, 

Sakarya, Samsun, Trabzon, Şanlı Urfa, Van ve Yalova 

bulunan bölge temsilcilikleri ile 100’den fazla Ar-Ge 

çalışanı ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden 

Gündoğan, “Asis CT olarak, araç telemetri sistemleri, 

CCVT sistemleri, elektronik denetleme sistemleri, 

elektrikli scooter, akıllı otobüs platformu ve akıllı şehir 

platformu olmak üzere farklı akıllı şehir teknolojileri 

üzerinde yoğunlaşıyoruz. 

Ayrıca belediyelerimizin hem ulaşım araçlarını hem de 

çevre ve enerji gibi diğer sensörlerden elde edecekleri 

veriler ile şehir hayatını kolaylaştıracakları bir akıllı şehir 

platformu üzerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda şehirlere, 

akıllı şehirler odağında zengin bir seçenek havuzu 

sunmayı hedefliyoruz” dedi. 
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- ,, . 

www.tekniksatgroup.com.trHalil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz sok. 
No:1 A Blok Kat 2 9/0006 Şişli İstanbul www.teknoline.net 

https://www.sektorumdergisi.com/tekniksat-uydu-guvenlik-sistemleri-vip-firma-sayfasi/
https://www.youtube.com/watch?v=_TV2TTCL6LM
www.teknoline.net
www.tekniksatgroup.com.tr
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Küçücük Bir İstek, Bir Çağrı Bir Cevap 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

  

 

Okulumuz Diyarbakır Eğil ilçesinde bulunmaktadır. 

Çoğu taşmalı civar köylerden gelen 308 öğrencimiz 

var. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 6 öğrencimiz 

bursluluk sınavını, 2 tanesi fen lisesini, birçoğu 

anadolu lisesini kazanmıştır. 

Öğrencilerimiz çoğu zeki olmakla beraber, ailelerinin 

maddi imkan yetersizliği sebebiyle, aile birliği olarak 

velilerden hiçbir destek almayıp, öğrencilerimizin 

eğitim konforunu arttıracak ihtiyaçları idare olarak 

karşılıyoruz. 

Ülkemizin geleceğini olan bu temiz yürekli 

öğrencilerimizin, daha iyi bi ortamda eğitim 

görmeleri için, öğretmenler ve öğrenciler adına siz 

değerli kuruluşlardan priz ve anahtar rica ediyoruz. 
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Okuduğunuz satırlar Diyarbakır Eğil Merkez Ortaokulu’nun 
Müdürü Erkan Kılıç’ın Sektörüm Dergisi’ni okurken 
WhatsApp hattımızda iletişime geçerek ilettiği mesajı. 
Küçücük ama çok değerli bir isteği vardı; 

"Sevgili öğrencilerinin konforu" 

Müdürümüzün bu talebini, üretici dostlarımıza duyurmak 
adına sosoyal medya hesaplarımızdan paylaştıktan sonra, 
henüz 5 dakika bile geçmeden dönüş yaparak üstlendiğini 
bildiren EL-Bİ Elektrik’e Eğil Merkez Ortaokulu Müdürü 
Erkan Kılıç, öğretmenler ve tüm öğrenciler adına teşekkür 
ediyoruz.. 

https://www.sektorumdergisi.com/elbi-elektrikten-diyarbakir-egil-merkez-ortaokuluna-destek/
www.sektorumdergisi.com
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Öğrencilerin bu küçük ricasını kırmayan EL-Bİ Elektrik, 
talebin ardından okul yönetimi ile irtibata geçerek tüm 
ihtiyaçların listesini aldı. 

Okul müdürü Erkan Kılıç, EL-Bİ anahtar ve prizlerin montaj 
fotoğraflarını bize ileterek, değerli markamıza bir kez daha 
teşekkürlerini iletti. 

Gurur Duyulan Dostlar 

Bahse konu ihtiyaç paylaşıldığında, ihtiyaçları karşılamak 
isteyen diğer değerli üreticilerimiz; Mutlusan Elektrik 
Zeynel Yılmaz ve Mepa Elektrik Emre Küçük’e, ayrıca 
sektöründen bağımsız olduğu halde duyarsız kalamayan 
Legend Güvenlik Mahmut Polat’a, yaşattıkları güzel 
duygular için Sektörüm Dergisi ekibi olarak şükranlarımızı 
sunuyoruz. 
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Aydınlatma Sektörü AGİD Geleneksel Yemeğinde 
(2020) Yeniden Bir Aradaydı 

Aydınlatma Merkezi projesinin açıklandığı, 

gelenekselleşen AGİD (Aydınlatma Gereçleri 

İmalatçıları Derneği) Yemekli Toplantısı, 14 Ocak 

2020’de her yıl olduğu gibi aydınlatma sektörünü 

bir araya getirdi. AGİD’in her yıl ev sahipliği yaptığı 

gecede, sektörün önde gelen sanayicileri bir 

aradaydı. 

Park Bosphorus Hotel deki gecede konuşma 

yapan AGİD Başkanı Fahir Gök, önceki yıllara ilişkin 

dernek tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin 

bilgi aktardı. Gecenin önemli sürprizi ise 2023 

için planlanan Türkiye Aydınlatma Merkezi oldu. 

Katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanan projenin 

satır başları ve detaylarına ilişkin bilgi veren Fahir 

Gök; 

AGİD olarak 1997 yılından beri aydınlatma sektörü 

için yürüttüğümüz bir çok faaliyetten sonra en 

büyük projelerimizden biriyle yolumuza devam 

ediyoruz. Yaklaşık 2000 metrekare alanda, 4 

farklı bölümden oluşacak Aydınlatma Merkezi‘ni, 

Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir şekilde 

faaliyete geçirerek, ülkemize ve sektörümüze 

uluslararası bir değer kazandıracağız. 
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https://www.sektorumdergisi.com/turkiye-aydinlatma-sektoru-icin-aydinlatma-merkezi-aciliyor/
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“Aydınlatma Merkezi” hepimiz için tek ve ortak 

bir merkez olma özelliği taşırken, merkezimiz 

içerisinde; 

• Uluslararası belgelendirme hizmeti veren bir 

laboratuvar, 

• Ürün ve proje tasarımını destekleyen Ar-Ge 

merkezi, 

•Tüm paydaşların farklı konu başlıklarında bir 

araya gelip bilgi paylaşımı yapacağı toplantı ve 

eğitim platformu, 

• Aydınlatma sektörü atık yönetim tesisi 

bulunacak. 

Türkiye’nin aydınlatması Dünya’yı aydınlatacak! 

Haydi, hep beraber bu projede birleşelim ve 

sahip olduğumuz değeri daha da yükseklere 

taşıyalım"dedi. 
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SİVAS VALİSİ, SİVAS BELEDİYE BAŞKANI VE 
TİCARET HEYETİNİN ÜNTEL KABLO 
FABRİKA ZİYARETİ 

“Gurbetten Sılaya Haydi Yatırıma” 

sloganıyla bir dizi önemli iş insanı 
ile bir araya gelmek üzere program 
başlatan Sivas Valisi Sn. Salih 
Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Sn. 
Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi Rektörü Sn. Mehmet Kul, 
Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Heyeti 
ile Sivas Organize Sanayi Bölgeleri 
müdürleri Üntel Kablo’yu Dilovası/ 

Kocaeli’ndeki üretim tesislerinde 
ziyaret etti. 

Türkiye kablo sanayinin en önemli 
üreticilerinden olan ÜNTEL KABLO 

Yönetim Kurulu Başkanı Selim ÜNLÜAA
ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ferhat GÜNAN tarafından karşılanan 
heyet ziyaretlerinde, üretim tesisini 
gezerek fabrikanın teknik donanımı 
ve üretim bandı hakkında bilgi aldı. 

Türkiye sanayinin genel yatırımları 
ve yerelde Sivas bölgesindeki 
çalışmaların, istihdam ve ekonomik 
gelişmelerin görüşüldüğü ziyaretin 
sonunda Sivas Valisi Sn. Ayhan 
ve Belediye Başkanı Sn. Bilgin, 
Üntel Kablo çalışanlarına başarı 
dileklerinde bulundu. 
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Taşınabilir LED Projektör 
Acer, yeni B250i taşınabilir LED projektörünü duyurdu. 

Kablosuz olarak Full HD 1080p görüntü yansıtabilen bu 

kompakt cihaz, otomatik odaklama ve yüksek ses kalitesi 

gibi özellikleri, bir çantaya kolayca sığabiliyor. 

205 x 204 x 78 mm boyutlarında ve 1.450 gr ağırlığında 

olan Acer B250i, bir çantaya kolayca sığabilen, çabucak 

kurulabilen ve her yerde kullanılabilen bir eğlence 

merkezi şeklinde tasarlandı. 

Bu kompakt boyutlardaki projektörde pasif radyatörlere 

sahip iki adet 5 W hoparlör bulunuyor. Waves Maxx Audio 

ve Acer TrueHarmony teknolojilerinden yararlanan bu 

hoparlörler yüksek kalitede sesler, net ve keskin baslar 

oluşturuyor. 

İster arkadaşlarla bir karaoke gecesi isterse okul veya iş 

toplantısı için hazırlanan bir sunum: B250i, en talepkâr 

kullanıcıları dahi etkileyebilecek seviyede performans 

sunuyor. 

Acer B250i, tek bir tuşla, yansıtılan yüzeyde en hızlı 

şekilde otomatik odaklama yapabilen, göz alıcı Full 
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HD 1080p görüntüler üretiyor. Cihazda 1000 ANSI 

lümene kadar parlaklık ve 5000:1 kontrast oranı gibi 

özelliklerin yanı sıra Rec. 709 renk alanının yüzde 120’sini 

destekleyen geniş renk yelpazesi de bulunuyor. 

B250i’nin LED modülü 30.000 saate kadar kullanım ömrü 

sunuyor. Zamanla bozulup değiştirilmesi gereken cıva 

tabanlı lambalar yerine kullanılan bu LED modülleri, hem 

maliyeti azaltıyor hem de çevreyi koruyor. 

B250i hem kablolu hem de kablosuz olmak üzere 

birçok bağlantı seçeneğini destekliyor. Masaüstü veya 

dizüstü bilgisayardaki içerikleri standart HDMI bağlantı 

noktası üzerinden görüntülemeye ek olarak, Android 

ve iOS kullanıcıları Wi-Fi ile kablosuz ekran yansıtma 

özelliğinden de yararlanabiliyor. 

USB Type-C (görüntü ve şarj) ve Type-A bağlantı noktaları 

da akıllı telefonlar ve bilgisayarlardan görüntü almayı 

sağlıyor. Kutusundan çıktığı haliyle kullanıma hazır olan 

B250i, ekran yansıtma veya doğrudan multimedya içerik 

oynatma için ek yazılıma ihtiyaç duymuyor. 

www.sektorumdergisi.com
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Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin Teknik Semineri 
Teknik alt yapısındaki mühendislik deneyimiyle sektöre 

yön veren üretici firmalar arasında yer alan Erse Kablo, 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bursa 

Şubesi’nde teknik seminerini gerçekleştirdi. 

Erse Kablo Yurtiçi Satış Müdürü Mehmet Güven, Teknik 

Danışman & Makine Mühendisi Cezmi Gençel, Ar-Ge 

Müdürü & Kimya Mühendisi Aysun Pınarbaşı, Pazarlama 

İletişim Yöneticisi Begüm Sevinç, Güney Marmara Bölge 

Satış Temsilcisi Murat Ortatepe, Bölge Satış Temsilcileri 

Cengiz Karaca ve Numan Üstün, Bursa’daki uzman 

mühendislerle bir araya geldi. 

Erse Kablo Ar-Ge Müdürü ve Kimya Mühendisi Aysun 
Pınarbaşı, “Kumanda Kablolarının Teknik Özellikleri, 

Standartları, Testleri, HF Özelliği ve Yapı Malzemeleri 

Yönetmeliği (CPR)” konuları üzerine sunumunu 

gerçekleştirerek, soruları yanıtladı. Erse ekibi tanıtım 

standında diğer ürünleri hakkında da bilgi vererek 

mühendislerimizle tanışmaktan mutluluk duyduklarını 

belirtti. Erse ürün gamı içinde; koaksiyel, sinyal kontrol, 

yangına dayanıklı, haberleşme, veri iletişim, kumanda 

kabloları yer almaktadır. 

Erse pazar gücünü, yangına dayanıklı ürün gruplarında 

Ervital ve Firesafe, kumanda kabloları grubunda 

Erflex, lan kabloları grubunda Erline markalarıyla 

sağlamlaştırıyor. 

Zayıf akım kablo üretiminde ulusal/uluslararası 

standartlara önem veren ve satış sonrası hizmetlerinde 

kaliteye özen gösteren Erse Kablo, pazarlama alanındaki 

teknik iletişim faaliyetlerinde de ilerlemeye devam 

ediyor. 

Teknik sunumumuza değerli katılımları için bölge 

bayilerimize, mühendislerimize ve EMO Bursa Ailesi’ne 

teşekkürlerimizi sunarız. 
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CYCLONE T8 
IP65 ETANJ T8 FLORESAN ARMATUR 

IP65 WEATHERPROOF FLUORECENT W/TH TB LED LAMPS 

TLX LED 
TLX HF T8 FLORESAN BANT ARMATÜR 
TLX HIGH FREOUENCY FLORESENT BA TTEN 

TL LED 
LED LAMBALI BANT TİPİ T8ARMATÜR 

FLUORESENT BA TTEN WITH PRE- F/TTED LED LAMPS 

Yaşam için aydınlatma 
Lighting fora living 

TAMLITE bir�Elektrik San.ve Dış. Tic. Ltd.Şti. Markasıdır (1+902823615467 
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Türk Prysmian Kablo’dan KAÇUV 2. Aile Evine Destek 

Türk kablo sektörünün öncü firması Türk Prysmian Kablo, 

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) İstanbul 

Pendik’te inşa ettiği ve açılışını yaptığı 2. Aile Evi’ne 

kablolarıyla hayat veriyor. 

Şirket, kanser tedavisi gören çocukların ve ailelerinin 

tedavi sürecinde konaklayabilmeleri amacıyla hayata 

geçirilen 2. Aile Evi’nin yangına karşı güvenli kablolarının 

tedarikini üstlendi. 

Dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları 

sektörünün lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu 

olan Türk Prysmian Kablo, KAÇUV’un 2. Aile Evi’ne 

kablolarıyla destek oldu. 

Topluma fayda sağlayan sosyal sorumluluk projelerine 

destek olmayı sürdüren şirket, KAÇUV 2. Aile Evi’nin de 

yangına karşı güvenli kablolarının tedarikini üstlendi. 

22 Ocak Çarşamba günü İstanbul Pendik’te düzenlenen 

açılış törenine Türk Prysmian Kablo CEO’su Cinzia Farisè, 

İnsan Kaynakları Direktörü Aysun Kalmık, Pazarlama ve 

İş Geliştirme Direktörü TamerAYavuztürk ile Pazarlama ve 

İletişim Müdürü Seda Babaoğlu da katıldı. 

22 Çocuk ve Ailesine ‘Ev’ Olacak 

Maddi zorlukları bulunan ve kanser hastası olup tedavi 

olamayan daha fazla çocuk ve aileye umut olmak 

amacıyla hizmete açılan KAÇUV 2. Aile Evi’nde aynı anda 

22 ailenin konaklayabileceği 22 oda yer alıyor. 

Her katta 4 aile odası ve en üst katta da büyük bir oyun 

odasının yer aldığı KAÇUV 2. Aile Evi’nde, atölye alanı ve 

sınıflar da bulunuyor. Türk Prysmian Kablo, KAÇUV 2. Aile 

Evi’ne yaptığı katkı ile, çocuklara ve ailelerine umut veren 

böylesine anlamlı bir projeye destek olmaktan mutluluk 

ve gurur duyuyor. 

Psikolojik Destek Hizmeti de Veriliyor 

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) İstanbul 

Valiliği’nin desteğiyle 2012 yılında açtığı KAÇUV Aile Evi, 

kanserli çocuklarının tedavisi için İstanbul'a gelen ve 

maddi açıdan dezavantajlı olan ailelerin ücretsiz şekilde 

konaklama, gıda, temizlik, sosyal alanlar, mutfak ve kısmi 

giyim ihtiyaçlarını karşılıyor. Aile Evi’nde çocuklara ve 

ailelerine psikolojik destek hizmeti de veriliyor. 
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• LED Modül Jasarım ve Üreli 
• LED Aydınlatma Malzemeleri 
• Elektronik Devre Elemanları 

• PLCC LED ve COB LED 
• LED Driver 

• 

� DISC9N OSRAM SI\ M SUN G CREE :. 

Okçu Musa Caddesi No:20 Şişhane - Beyoğlu/ İSTANBUL 
Tel :+ 90 212 249 40 57 - Fax: + 90 212 249 40 58 

1info@galataelektronik.com.tr w w w . le d sto k . c o m  

https://www.sektorumdergisi.com/galata-elektronik-led-aydinlatma-urunleri/
www.ledstok.com
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Akıllı Telefon 
Patlar mı? 

Özellikle 21. yüzyılın başlarından itibaren son hızla gelişen 

teknoloji ile birlikte iletişim araçlarının içerisinde en 

gözde ve en kullanışlı olanı cep telefonları, yıllar geçtikçe 

küçüle küçüle ceplerimize kadar girdi. Bu sayede, 

hayatlarımızın tam merkezine oturarak ayrılmaz bir 

parçamız haline geldi.

 Zamanla, çağ ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli kendini 

yenileme ve gelişme mecburiyetinde oluşan kısır bir 

döngüye girdi. Artık akıllı telefonlarımızı bir organımız gibi 

kullanıyoruz. 

Onlardan ayrı kaldığımız saatlerin sayısı bir elin 

parmaklarını geçmiyor. Öyle ki, uykudayken bile akıllı 

telefonumuzda açtığımız müziği dinliyoruz. Bu durum, 

akıllı telefonların oldukça kısa bir sürede hayatımızın 

kritik bir parçası olduğunu gösteriyor. 

Artık her geçen yıl, hatta her geçen gün yeni bir özelliği 

ile kullanıcılarını yakalamayı ve memnuniyeti artırmak için 

hem kendi içinde, hem de kullanıcılarının popülizminde 

sonu gelmez ve çok uzun süre de gelmeyecek olan bir 

rekabet piyasasına dönüştü. 

Bu rekabet ise, cep telefonlarını artık sadece bir iletişim 

aracı veya elzem bir ihtiyaç olmaktan çıkarıp adeta bir 

bağımlılık ve hayatın her alanına yayılan bir cihaz haline 

getirdi. Öyle ki, artık onlara ‘cep telefonu’ değil ‘akıllı 

telefon  şeklinde donanım sağlayıp o şekilde hitap eder 

hale geldik. 
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Yanımızdan hiç ayıramadığımız, günlük 

hayatta her ihtiyacımıza karşılık verebilen 

akıllı telefonlarımızın özellikleri ve 

donanımları arttıkça olumlu sonuçlarıyla 

birlikte, olumsuz ve zararlı yanları da kabul 

etmiş olduk. 

Elbette aşırı kullanılmadığı, olumlu yanları 

suiistimal edilmediği ve günde belirli bir 

süre kullandığımız sürece korkmamızı 

gerektirecek bir faktör olmamaktadır. 

Fakat tam tersi akıllı telefonumuzu bir ihtiyaç 

değil de, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası, 

bir bağımlılık gibi hastalıklı bir hale getirirsek 

ve yanımızdan, cebimizden, elimizden hiç 

ayırmazsak doğuracağı olumsuz ve kalıcı 

sonuçlarına da katlanmak zorunda kalabiliriz. 

Akıllı Telefon Patlamaları 

Peki, bahsettiğimiz ve olası, hatta kaçınılmaz 

olduğunun üzerinde durduğumuz bu zarar 

veya zararlar nedir, ne olabilir? Elbette, son 

zamanlarda sık sık duymaya başladığımız  

“akıllı telefon patlamaları. 

Özellikle son yıllarda yurtdışından gelen 

cep telefonlarının patlama haberleri ile 

hepimiz tedirgin olmaya ve bu konu ile ilgili 

beynimizde korkulu senaryolar yazmaya 

başladık. 

Bazıları önlem olarak, akıllı telefonu ile 

arasına nispeten mesafe koymaya çalışırken, 

bazılarımız ise, hemen internetten konu 

ile ilgili derin araştırmalara girerek  ‘ne 

yapmalıyım?’ sorusuna cevap aradı. 

İşte, biz de bu yazımızda  “akıllı telefon patlar 

mı, neden patlar, hangi marka akıllı telefonlar 

daha tehlikeli, ne yapmalıyız, alınan önlemler 

ile kendimizi bu tehlikeden koruyabilir miyiz?” 

vs. sorularınıza cevap arayacağız. O halde 

okumaya devam edin. 
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Akıllı Telefonu Patlayanlar Neler Yaşadılar? 

Öncelikle cevabını arayacağımız soru, akıllı telefon patlar 

mı? Bu soruya yaşanan gerçek olaylarla cevap aramak 

daha mantıklı olacaktır sanırım.  İlk olayımız Kanada’ da 

geçiyor ve şöyle gerçekleşiyor: Samsung’un piyasaya 

çıkardığı akıllı telefonu Samsung Galaxy Ace 2’yi kullanan 

Kanada’nın Guelph Üniversitesi’nde okuyan Hope 

Casserly adlı öğrenci, cihazının patladığını iddia ediyor ve 

ekliyor: “Bir gece uyurken cihaz durduk yere patladı ve 

telefonum şarjda değildi.” 
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Akıllı Telefonu Patlayanlar Neler Yaşadılar? 

Öncelikle cevabını arayacağımız soru, akıllı telefon 

patlar mı? Bu soruya yaşanan gerçek olaylarla cevap 

aramak daha mantıklı olacaktır sanırım.  İlk olayımız 

Kanada  da geçiyor ve şöyle gerçekleşiyor: 

Samsung'un piyasaya çıkardığı akıllı telefonu 

Samsung Galaxy Ace 2'yi kullanan Kanada'nın Guelph 

Üniversitesi'nde okuyan Hope Casserly adlı öğrenci, 

cihazının patladığını iddia ediyor ve ekliyor: “Bir gece 

uyurken cihaz durduk yere patladı ve telefonum 

şarjda değildi. 

Bir diğer örneğimiz ise, bir otomobil içerisinde 

gerçekleşiyor: Erhan Amaç’a ait 68 BT 253 plakalı 

otomobilde unutulan cep telefonu bilinmeyen bir 

nedenle patlıyor ve patlamayla birlikte otomobilin 

döşemelerinde yangın çıkarken, otomobilin ön camının 

kırıldığı da verilen bilgiler arasında yerini alıyor. 

Son olay ise, Adıyaman’ın Sincik ilçesinde gerçekleşiyor 

ve adeta durumun tehlikesini gözler önüne seriyordu: 

Olay, Sincik ilçesi Söğütlübahçe köyünde meydana 

geliyor ve akşamdan telefonunu şarja takıp ve sabah 

işe giderken telefonu şarjdan çıkarttığını belirten Hasan 
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Öner, evden çıktığı esnada cebindeki telefonun bir anda 

patladığını ifade ediyor. 

Bataryadan kaynaklandığı sanılan patlamada Hasan 

Öner’in sağ bacağı zarar görüyor ve bacağı parçalanan ve 

yanan Öner’in pantolonu deliniyor. 

Olay sonrası Öner, yakınları tarafından olay yerine çağrılan 

112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralı Sincik Devlet 

Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alınıyor. 

Bu yaşanmış ve inanılmaz 3 olaydan da yola çıkarak 

diyebiliriz ki, “Evet, akıllı telefonlar patlar.” 
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Ulaştığımız bu cevap ise, ne bizi ne de sizi rahatlatmıyor, 

aksine aklımızı hemen yeni bir soru kurcalamaya 

ve rahatsız etmeye başlıyor değil mi?  Bu da bizi bir 

diğer konuya yani “akıllı telefonlar neden patlıyor ve 

patlamaması için ne veya neler yapabiliriz?” 

Akıllı Telefonlarının Patlamasından Korkanlar Neler 

Yapabilir? 

Öncelikle, akıllı telefonların, artık en kötü çift çekirdekli, 

bir işlemcisi olduğunu, bir RAM’i olduğunu fakat 

bunlara karşılık içlerinde fan gibi soğutucu bir donanım 

bulunmadığını bilmemiz gerekir. Buna nazaran, akıllı 

telefonların patlamasının temel nedeninin ‘ISI’ olduğunun 

unutulmaması gerektiğini ve çeşitli nedenlerle aşırı ısınan 

telefonumuzun patlamasının kaçınılmaz olduğunun 

bilincinde hareket etmemiz gerektiğini hatırlatalım. 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik 

Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü Öğretim 

Üyesi Dr. Bülent Yağcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada AA 

muhabirine, telefon patlamalarının batarya, şarj deposu 

ve şarj adaptöründen kaynaklandığını belirtti ve şarj 

adaptörlerinin akım gerilim kaynaklı olduğunu anlatan 

Yağcı, gerilim kaynaklarının telefon marka modellerine ve 

özelliklerine göre değiştiğini, bunların herhangi birinde 

uyumsuzluk olması durumunda bataryanın şarj olurken 

yüksek değerlerde ısındığını ifade etti. 

O halde genel olarak patlama sebeplerini ise şöyle 

sıralayabiliriz: 

Çin Malı Denen, Çok Ucuza Satılan Çakma Diye Tabir 

Edilen Sahte Şarj Cihazları 

Bu cihazlar kullanılan malzeme ve telefonunuza uygun 

olmama durumu ile elektrik akımını telefonunuza olması 

gerektiği şekilde aktaramıyor. Bu nedenle de ilk başlarda 

sıkıntı olmasa da zamanla batarya şişiyor ve akımın 

etkisiyle patlıyor. 

Yani, evet patlama da markanın ve ucuz malzemelerin 

de etkisi yadsınamaz derecede büyük ve önemli olup 

dikkate alınacak ilk etkenlerdendir. 

Uzun Süre Şarjda Bırakılan Cep Telefonları 

Akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile beraber, 

insanların şarj başında geçirdiği sürede inanılmaz artış 

gösterdi. 

Bir gün bile gitmeyen şarjlar nedeniyle sürekli şarja 

takılan telefonlar,  özellikle geceleri yatarken ya da bir 

işimiz olmadığında dahi saatlerce (5/10/15 saat arası) 

prize takılı bırakılıyor. 

Bunun sonuncunda, örneğin; kullanım ömrü 10 sene olan 

bir batarya, gereksiz ve aşırı kullanım nedeni ile ömrünü 

bir kaç yıla indiriyor. 

Hele bir de bu şarjlar korsan ucuz prizlerle, şarj cihazları 

ile dolum sağlanıyorsa bu süre daha da düşebiliyor. 
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Gereksiz şarj etmeler sonucunda yine batarya artık dayanamıyor ve aşırı 

ısınarak sonunda patlıyor. 

Daha birçok neden sayabileceğimiz bu konuda, anlaşıldığı üzere temelde aşırı 

ısınma kaynaklı patlamalar olduğunun vurgusunu yapabilir ve genelde en 

tehlikeli ve uzak durulması gereken markanın ise, Çin malı, ucuz akıllı telefonlar 

olduğunu belirtebiliriz. 

Peki, bu sorunu yaşamamak ve kafamız rahat bir şekilde akıllı telefonlarımızla 
vakit geçirebilmek için ne gibi önlemler alabiliriz? 

Her ne kadar bilgisayarlarımızın yokluğunu aratmasa da, akıllı telefonlarınızın 

saatlerce video izlemek, saatlerce film seyretmek ve yine saatlerce oyun 

oynamak için olmadığını; bu özelliklerin kısa süreli vakit geçirebilmemiz için 

eklendiğini unutmamalıyız. 
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Telefonunuzu mümkün olduğunca şarjı bitmeden/bitmeye çok yaklaşmadan 

şarj cihazınıza bağlamamalısınız. 

Şarj cihazına bağlı iken mümkün olduğunca telefonunuz ile işlem yapmamalı 

mümkünse şarj olana kadar kapalı tutmalısınız. 

Şarjı tam dolmadan cihazınızı, şarj cihazınızdan ayırmamalı; özellikle de bu işlemi 

arka arkaya çok sık asla tekrarlamamalısınız. Cihazınızı mümkün olduğunca 

topraklı prizlere bağlayarak şarj etmelisiniz. 

Unutmadan; telefonlar değil, içinde yer alan bataryalar patlar. Bu yüzden 

bataryaları üzecek davranışlardan kaçınmalıyız. Ayrıca, tüm elektronik cihazlarda 

olduğu gibi akıllı telefonlarda da günlük kullanım süresini makul seviyede 

tutmalıyız. 
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Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü 
Alişan ÇAPANAA

2.Omnichannel Pazarlama Konferansı’nda Pazarlamanın Yeni Ufku KonuşulduAA

MÜŞTERİ ARTIK DOĞRU ZAMANDA 

DOĞRU DENEYİM BEKLİYOR 

Pazarlamanın yeni ufku temasıyla bu yıl ikincisi 

düzenlenen Omnichannel Pazarlama Konferansı 15 Ocak 

Çarşamba günü İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Konferansta omnichannel (çok kanallı) pazarlama 

konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşan Günsan 
Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan, doğru 

zamanda doğru deneyimleri sunan firmaların 

müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına daha çok yanıt 

verdiğine dikkat çekti. 

Hem yerel hem de global rekabetin artmasıyla firmaların 

yeni müşteriler kazanması ve var olan müşterilerini elde 

tutması gittikçe güçleşiyor. 

“Pazarlamanın yeni ufku” temasıyla düzenlenen 

konferansa Vodafone, Atasun Optik, Hayat Holding, 

Günsan Elektrik, Defacto gibi firmaların Omnichannel 

Pazarlama süreçlerinden sorumlu liderleri konuşmacı 

olarak katıldı. 

Konferansta elektrik tesisat ekipmanları öncü 

şirketlerinden Günsan’ın bütünleşik pazarlama iletişimi ile 

ilgili deneyimlerini paylaşan Günsan Pazarlama Direktörü 

Alişan Çapan, “Omnichannel Pazarlamaya CMO Bakışı: 

Kurumsal Strateji ile Pazarlamanın Entegrasyonu” 

başlıklı bir konuşma yaptı. 

Günümüzde daha da acımasız hale gelen rekabette 

öne çıkmanın en önemli sırrının müşteri için özel bir 

değer oluşturmak ve fark yaratmak olduğunu söyleyen 

Çapan, “Çok kanallı pazarlama (OmniChannel Marketing) 

stratejilerinde en önemli amaç, hedef kitlenize pek çok 

kanaldan maksimum düzeyde ulaşarak, verimli ve mutlu 

bir kullanıcı deneyimi oluşturmaktır. 

Değişim kalbinde yeni müşteri beklentileri var. Çünkü 

tüm müşteriler mutlu olmayı arzuluyor. Pazarlama 

stratejinizde fark yaratmak istiyorsanız çok temel bir şeyi 

denemenizi öneriyorum. Kendinizi müşterilerinizin yerine 

koyun, yani empati yapın.” dedi. 

Müşteri yolculuğunun “farkında olma” ile başladığına 

dikkat çeken Çapan, bu yolculuğun doğru kanallarla 

çeşitlendirilmesinin müşterinin kalbine ve sadakatine 

varan bir başarı hikayesine dönüşebileceğini söyledi. 
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Osram ve Rinspeed CES Fuarı’nda 

GELECEĞİN MOBİLİTE TEKNOLOJİLERİNİ SERGİLEDİ 

Osram, İsviçre merkezli yaratıcı düşünce kuruluşu 

Rinspeed'in yeni konsept aracı MetroSnap’in özel 

aydınlatma tedarikçisi olarak CES Elektrik Elektronik 

Fuarı’na da damgasını vurdu. 

Osram’ın 4 yıldır aydınlatma ve algılama teknolojileriyle 

desteklediği yeni Rinspeed konsept aracı, Las Vegas’ta 

7-10 Ocak tarihleri arasında düzenlenen dünyaca ünlü 

CES Fuarı’nda ilk kez dünya kamuoyuna tanıtıldı. 

Dünyanın önde gelen otomotiv aydınlatma şirketlerinden 

Osram, her yıl ocak ayında dünyanın pek çok yerinden 

gelen teknoloji meraklılarını buluşturan CES Fuarı’na bu 

yıl da damgasını vurdu. Görülebilen ve görünmeyen ışık 

teknolojisi alanında yenilikçi çalışmalarıyla öne çıkan 

Osram, İsviçre merkezli Rinspeed’in elektrikli konsept 

aracı MetroSnap’i yeni nesil, en son teknoloji aydınlatma 

özellikleriyle donatarak, klasik otomobil deneyimini farklı 

bir boyuta taşıdı. MetroSnap, “kaykay” olarak bilinen 

şasisinin iki farklı gövde tipini veya kapsülü bağlamasını 

sağlayan benzersiz bir değiş-tokuş sistemine sahip 

olmasıyla öne çıkıyor. 

Otomobiller Sadece Ulaşım Aracı Olmaktan Çıkıyor 

Osram’ın MetroSnap’te uyguladığı teknolojiler, otonom 

bir dünya yaratmada, dinamik ve insan merkezli 

aydınlatmanın yanı sıra kızılötesi ışık kaynaklarının 

sağladığı biyometrik uygulamaları kullanarak üçüncü 

yaşam alanını şekillendirmede geleceğe yön verecek. 

“Rinspeed ile sürüş deneyimini yeniden 
canlandıran muhteşem bir konsept araçta 
bir kez daha ortak olmaktan dolayı çok 
heyecanlıyız”AA

Osram Opto Semiconductors Otomotiv Başkan Yardımcısı 

ve Otomotiv Genel Müdürü Wolfgang Lex, “Aydınlatma 

gittikçe daha fazla sürüş deneyiminin merkezinde olacak 

ve Osram’ın teknolojileri, otomobillerin sadece bir ulaşım 

aracı değil, aynı zamanda dinlenmek, gençleşmek 

ve çalışmak için de bir yer olduğu yeni bir otomotiv 

geleceğinin gelişmesine yardımcı olacak.” dedi. 

Kızıl Ötesi Lazer İle Yoldan Şaşmayan Araçlar Geliyor 

Osram’ın MetroSnap’ın dışında uyguladığı yenilikçi 

teknolojilerden Eviyos, yolcular ve yayalar için değerli 

bilgiler ve uyarı sembolleri yansıtan binlerce ayrı ayrı 

adreslenebilir pikselden oluşuyor. 

Bir ışık darbesi bir nesneye çarptığında, aracın ışıktan 

nesneye olan mesafesini hesaplayarak frenleme 

gibi uygun eylemleri başlatan LİDAR Teknolojisi ise 

kızıl ötesi lazer darbeleri kullanarak MetroSnap'ı yola 

yönlendirmeye yardımcı oluyor. 
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Aracın önünde ve arkasında ve hatta diğer yol 

kullanıcılarıyla görsel iletişimini sağlayan akıllı LED 

plakalar da kişiselleştirilmiş sürüş deneyimini bir üst 

boyutuna taşıyor. 

Ruh Haline Uyum Sağlayan, Unuttuğunu Hatırlatan 

İzleme Teknolojisi 

MetroSnap’in iç aksamında kullanılan 3D yüz ve avuç 

tanıma sistemleri, yalnızca onaylı kişilerin araçta 

yolculuk etmesini sağlarken, akıllı ortam aydınlatması ve 

insan merkezli aydınlatma ise sürüşü daha keyifli hale 

getirmek ve kritik güvenlik özellikleri sunmak amacıyla 

tasarlandı. 

Otonom sürüşün ortaya çıkmasıyla, araçların içi sadece 

bir kabinden daha fazlası olacak, çalışacağımız ve 

rahatlayacağımız gerçek yaşam alanları olacak. 

Osram’ın iRGB LED aydınlatmaları kapsayan Osire 

ailesi gibi ortam aydınlatma çözümleri, yolcuların 

parlaklık ve sıcaklık tercihlerine uyum sağlayacak ve 

iç mekan aydınlatmasının her zaman ruh haline uyum 

sağlamasını sağlamak için insan merkezli aydınlatma 

özelliklerini içeriyor. 

Özel okuma lambaları, aracın okuma alanının dinamik 

ve optimum şekilde aydınlatılmasını sağlıyor. 

MetroSnap'ın kabinini unutulmuş nesneleri taramak 

için VCSEL (Dikey Boşluk Yüzey Yayan Lazer) 

teknolojisini kullanan kabin içi izleme teknolojisi 

de geride bir şey kaldığında ya da unutulduğunda 

yolcuları bilgilendiriyor. 
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Nikola Tesla günümüzdeki neredeyse her elektrikli cihazın var olmasını 

sağlayan ünlü bir bilim insanıdır. Hayatını ücretsiz enerji dağıtımına 

adamıştır. 

Dönemindeki en büyük rakibi olan Edison da enerji ve elektrik 

üstüne çalışmıştır. Edison ampulu icat etmeye çalışırken Tesla kendi 

laboratuvarında çoktan floresan lamba ile çalışmalarını yapıyordu. 

nikola tesla 

Çoğu insan floresan, radyo ve radarın Edison tarafından 

icat edildiğini düşünürken aslında bu icatlar Tesla’ya 

aitti. Nikola kendi çağının çok ilerisinde düşündüğü için 

buluşları günümüzün teknolojine kadar taşınmıştır. 

Tesla’nın Çocukluk ve Okul Dönemi 

Nikola Tesla Sırbistan’ın küçük bir kasabasında 10 

Temmuz 1856 yılında doğmuştur. Babası bir rahip annesi 

ise köylü bir kadındı. 5 kardeşe sahipti. 

Çocukken kardeşini kaybetmesi ve çevresel faktörlerden 

dolayı hem içe kapanık hem de takıntıları olan birine 

dönüştü. Babası onu her zaman bir rahip olarak hayal 

ederdi, hatta onu bir manastıra verip orada eğitim 

almasını düşünürdü. 

Annesinin ise fikirleri başkaydı. Tesla’nın okula gidip 

düzgün eğitim alıp iyi bir geleceğe sahip olmasını 

istiyordu. 

Küçük Tesla okulda fizik ve matematiğe ilgi duymaya 

başladı. Pratiğini üniversite yıllarında yaptığı çalışmalar 

sayesinde ilerletti. 
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Avusturya’da bulunan Graz Üniversitesi’nde okurken 

okulun kendisine yararı olmadığını düşünerek okulu 

bıraktı. Nikola’nın ilk soyadı başta ‘’Tesla’’ değildi. 

O dönemdeki soyadı ‘’Draganic’’ idi; ancak soyadından 

pek memnun değildi. Yasalar önünde reşit görülecek 

yaşa geldiğinde mahkemeye başvurarak ‘’Tesla’’ soyadını 

aldı. 

Eğitimini ve lisanını geliştirmek için Prag Üniversitesi’nde 

öğrenim görmeye devam etti. İngilizce, Fransızca ve 

İtalyanca öğrenerek yurt dışındaki yazıları takip etmeye 

başladı. 

Nikola Tesla, çocukluğunda başlayan takıntılar ve 

asosyallikten dolayı üniversiteyi bırakmak durumunda 

kalmıştır. 

Babası, Nikola’ya eğitim konusunda güvendiğinden onun 

tekrar üniversiteye gitmesini istemiştir. 

Bu destek sayesinde Nikola eğitim hayatına dönmüş ve 

Prag Charles Ferdinand Üniversitesi’ne başlamıştır. Okula 

başladıktan birkaç yıl sonra babası vefat ettiği için okulu 

yine bırakma kararı almıştır. 
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Tesla’nın İş Hayatı ve Yurt Dışı Dönemi 

Nikola okulu tamamen bıraktıktan sonra Fransa’da bir 

telefon şirketinde işe başladı. Burada bobinler ve akımlar 

üzerinde çalışmalar yapma fırsat buldu. 

Tesla’ya göre her elektrikli alet için doğru akımı 

kullanmak doğru değildi. Ona göre, eğer doğru akım her 

zaman olursa kullanılacak her araç için bir kablo lazım 

olacaktı. 

Tesla, insanların ileride daha fazla elektriği kullanacağını 

varsayarak bir sürü kablonun şehirleri saracağını ön 

görmüştür. Bu hem maliyetli hem de görüntü kirliliği 

oluşturabilecek bir durumdu. 

Bunu engellemek için eski sınıf arkadaşıyla beraber 

kolları sıvayarak işe koyuldular. Bu çalışmalar sonucunda 

manyetik alanı keşfederek endüstri devrimine çok büyük 

katkı sağladılar. 

Ancak Tesla’nın isteği daha farklıydı. Daha büyük işlerle 

uğraşmak için Amerika’ya gitti. Orada hayatını devam 

ettirebilmek için bir takım işlerde çalıştı. 

Gündüzleri çeşitli işlerde çalışarak para kazanıyor, 

geceleri ise bilim adamı kimliğiyle transformatör ve 

jeneratör projeleri üstüne çalışıyordu. 

Nikola Tesla Thomas Edison’a Karşı 

Edison kendi çalışmalarını hızlandırarak akkor lambayı 

icat etti. 
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Tesla’nın öngörüsü gerçekleşmişti. Sokak lambalarının 

elektrik tellerinde doğru akım olduğu için, bir sürü dışarı 

sarkmış kablo etrafta korumasız çocuklarla hayvanların 

korkulu rüyası oluyordu. Ancak git gide artan çocuk 

ölümleri kimseyi rahatsız etmiyor gibiydi. 

Edison’ın Akkor lambası da doğru akımla çalıştığı için 

sesini çıkarmıyordu. Tesla, Thomas Edison’a bir mektup 

yazarak onunla çalışmak istediğini söyledi. 

Edison bu teklifi kabul etti ve beraber çalışmaya 

başladılar. Tesla ona AC şebekesinden bahsetti. Bu 

şebeke Yan akım kullandığı için daha güvenliydi ama 

Edison onu dinlemedi ve kendi doğru akımla çalışan DC 

şebekesinde çalıştırdı. 

Günün birinde Edison, Tesla’dan kendi DC jeneratörünü 

50.000 dolara tamir etmesini istedi. Tamiratı kabul eden 

Nikola, 25 gün gibi kısa süre içerisinde tamamladı. 

Tesla parasını istemeye gittiğinde Edison onunla alay 

ederek şu sözleri söyledi: “Sende Amerikan espri anlayışı 

yok”. Bu alaylı tavır karşısında Nikola Tesla istifasını 

vererek dünyanın en bilimsel rekabetinin ilk adımını attı. 

Westinghouse Döneminde Nikola Tesla 

İstifasının ardından tekrar işçiliğe dönen Tesla yeni 

adımlar atmaya başladı. Birkaç yatırımcının küçük 

işlerini hallederek kendi küçük şirketi olan Tesla Electric 
Company’i kurdu. 

Bu dönemde, Tesla’nın kendi fikri olan AC ile çalışan 

motorları yatırımcılar tarafından beğenilmeye başladı. 

Şansı yaver gitmeye başlayan Tesla çalışmalarını 

hızlandırarak AC motorları üstünde çalışan 

Westinghouse’un dikkatini çekti. 

George Westinghouse zamanının en büyük 

yatırımcılarından biriydi. Tesla’ya güzel bir teklif sundu ve 

bunun üzerine birlikte çalışmaya başladılar. 

Tesla, aldığı paranın yarısıyla daha büyük laboratuvar 

açarak çalışmalarını büyüttü. Bu ortaklıktan haz etmeyen 

Edison kendi DC tekelini herkese zararsızmış gibi 

gösteriyordu. 

Asıl zararlı olanın AC olduğunu söylüyordu. Kendi 

sistemini fareler ve atlar üzerinde deniyor, insanlar için de 

bunun bir sıkıntı oluşturmadığını iddia ediyordu. 

Hatta Edison bir keresinde bir file 3000 w elektrik vererek 

bu iddiasını ispatlamaya çalıştı. Ancak bu yüksek akım 

karşısında fil hayatını kaybetti. 

Mücadelenin Galibi 

Yaşanan birçok karalama kampanyası Westinghouse’u 

zor duruma soksa da, Westinghouse -Tesla ikilisinin eline 

AC’yi halka tanıtmaları için bir fırsat geçti. Amerika’nın 

keşfinin 400. yılı şerefine Chicago’da bir dünya fuarı 

düzenlenecekti. 

Bu fuarın aydınlatmasını hükümet ihale ile bir şirkete 

verecekti. Edison bu işi 1 milyon dolara yapabileceğini 

açıklamıştı. 
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Tesla’nın şirketi ise daha düşük bir fiyat vererek ihaleyi 

kazandı. Hükümet işi Tesla’nın şirketine vererek aslında 

AC’ye mükemmel bir şans tanıyordu. 

Edison’ın sahibi olduğu General Electric işleri zorlaştırmak 

için fuarda akkor lambanın kullanımını yasakladı. 

Westinghouse – Tesla ikilisi ise buna boyun eğmeyerek 

iki pinli ampulü icat etti. Fuarı başarı ile atlatan AC motoru 

ile Tesla, mücadelenin de galibi olmuştu. Bu sayede Tesla 

ve şirketi dünya çapında tanınmaya başladı. 

Tesla’nın Şanssızlığı ve Şüpheli Ölümü 

20. yüzyılın başlarındaki ekonomik krizden dolayı 

Westinghouse iflas etti. Yatırımcısını kaybeden Tesla 

yılmayarak çalışmalarına devam ederken birçok projeyi 

de gerçekleştirdi. 

Lakin 1912’den sonra fonlarını kaybetmeye başladı ve 

işleri tehlikeye grdi. 

Günümüzde birçok insan bu dönemde Tesla’nın 

yaşadıklarını bir tür “devlet komplosu” olarak görüyor, 

çünkü Nikola’nın icatlarına talep ve destek yoğunken 

bir anda yaşanan bu düşüş normal değildi. Yıllar içinde 

Tesla parasal sorunlar yaşamaya ve sürekli borçlanmaya 

başladı. Durumu günden güne kötüleşiyordu. 
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7 Ocak 1943 tarihinde bir otel odasında cansız bedeni 

bulundu. 

Ölümünün üstündeki sır perdesi hala aralanmış değildir. 

Tesla’nın öldüğü otelin yakınında bulunan bazı görgü 

şahitleri, o öldükten sonra odasına 2 FBI ajanının girdiğini 

iddia etti. 

Daha sonra bazı komplo teorileri, Tesla’nın icadı olan 

“Teleforce gun”ın çalındığını savundu. Ancak bu iddiların 

hiçbiri henüz kanıtlanmış değil. 

Tesla’nın İcatları ve Başarıları 

Nikola Tesla, günümüzdeki hayatın kolaylaşmasını 

sağlayan bir bilim insanıydı. İnsanlık için yaptığı çalışmalar 

şöyledir:  

• Günümüzde tıp dünyasına büyük kolaylık sağlayan 

röntgen cihazını icat etti. 

• En büyük hayali bedava elektrik dağıtımı idi. Bunun 

için 1900 yılında Wardenclyffe kulesini inşa ederek bu 

projeye başladı. Gerekli desteği alamadığı için bu projeyi 

tamamlayamadı. 

• Uzaktan kumanda teknolojisini bularak günümüzdeki 

kolaylığı bize sundu. 

• Bulduğu radar teknolojisi sayesinde insanlık tarihinde 

ilk kez uzaya ses dalgaları yollayarak başka varlıklara 

iletişime geçmeye çalıştı 

• Dünyanın ilk hidroelektrik santralini kurdu. 

• Dünyada en çok patent alan kişi olarak 1943’te Guinness 

Rekorlar Kitabı’na girdi. 

• Bilim adamlarının 1973 yılında varlığını kanıtladığı 

Kuarklar’ı o 1930 yılında keşfetti. 

• Mikrodalga ve mikroskopu icat ederek birçok alanda 

insanlığa fayda sağladı. 

Tesla’nın bu icatlarında ki ortak nokta insanlığın ilerlemesi 

ve daha parlak bir gelecek hayalidir. Tuhaf olan şu ki, 

istese dünyanın en zengin insanı olabilecekken meteliksiz 

şekilde bir otel odasında yalnız başına ölmüştür. Ancak 

onun hayalleri ve idealleri, günümüzde birçok bilim insanı 

tarafından paylaşılmaktadır. 

Sektörüm Dergisi HaberAAraştırma ServisiAA
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Soldan Sağa; Engin Belen (Oliptek Kurucu Ortağı), Özcan Kars (Oliptek Yönetici Ortak), Ali Şen (Intecro Robotik CEO), 
Dr. Necmi Özdemir (Kocaeli Üniversitesi), Dr. Ahmet Can Tunçelli (Bilko Bilgisayar), Eray Hamza (Oliptek Proje Müh.)AA

Oliptek Akıllı Şehirler ve Belediyeler 
Kongre Sergisi’nde Yerini Aldı 
Akıllı şehir aydınlatma sistemleri, RF akıllı otomasyon 

sistemleri, Wi-Fİ akıllı otomasyon sistemleri, bina cephesi 

animasyon sistemleri ve akıllı otopark sistemlerinde 

hizmet veren Oliptek, 15-16 Ocak 2020 tarihinde Akıllı 

Şehirler ve Belediyeler Kongresi Sergisi'nde yerini aldı. 

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı 

himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ATO Congresium 

Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlendi. 

Etkinliğe, belediyelerin standlarının yer aldığı açılışla 

başlandı. 

Akıllı ŞehirlerAve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, 

Büyükşehir Belediye Başkanları, il ve ilçe belediye 

başkanları ile 31 ülkeden 110 yabancı konuk katıldı. 
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Fuarda ürünlerini sergileyerek, aydınlatma alanında 

akıllı sistemler konusunda ilgili kurumları bilgilendiren 

Oliptek Kurucu ve Yönetici ortakları Engin Belen ile Özcan 
Kars standa yoğun ilgi gösteren ziyaretçileriyle tek tek 

ilgilendi. 
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Türkiye'nin Otomobilinde Osmanlı Detayı; 
"LED Aydınlatmalar Osmanlı'nın Pala Bıyığından Geliyor" 
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TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş, tanıtım sonrası otomobilin tasarımıyla 

alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Otomobil tasarımında milli 

helikopter tasarımcısından, Selçuklu izlerine kadar örnekler gösteren 

Karakaş, Osmanlı'dan da önemli bir izin yerini açıkladı. 

Otomobillerin birer karakteri olduğunu insanların karanlıkta, 

aynada, trafikte baktığı zaman otomobillerin LED farlarının olduğu 

kısma baktıklarını ifade eden Karakaş, öne yerleştiren LED gündüz 

aydınlatmalarda "Osmanlı" bıyığından esinlenildiğini söyledi. 

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 2022 yılında üretimine 

başlayacağı, geliştirme süreci devam eden C-SUV modelinin ön 

gösterim versiyonunu tanıttı. 

Gebze deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen yeniliğe yolculuk 

buluşmasında C-SUV modeliyle birlikte bir de C- sedan konsepti 

gösterildi. 

Gösterim sonrası tasarım detaylarını bu sabah bir canlı yayında 

açıklayan Karakaş, iç mekanda kullanılan detaylarda Selçuklu izlerini 

gösterirken, Osmanlı izlerini otomobilin yüzüne taşıdıklarını söyledi. 

Osmanlı'nın Pala Bıyığı Burada 

Türkiye otomobilini konuşmaya devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili 

Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş'tan gelen önemli açıklamalar 

bu sabah bir canlı yayında yer aldı. 

Tasarım çizgilerinde Türkiye'nin doğu batı sentezini anlatan Karakaş, 

Selçuklu ve Osmanlı'dan önemli detaylar gösterdi. 

Otomobilin en çok görülen yerinin ön yüzü olduğuna dikkat çeken 

Karakaş, LED gündüz aydınlatmaların Osmanlı'nın pala bıyığından 

esinlenilerek tasarlandığını söyledi. 
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KAPTAN TSUBASA Çocukların Odalarına Konuk Oluyor 

Hangi takımı tutarlarsa tutsunlar, 1990’lı yıllarda olduğu 

gibi bugün de çocukların bir tek futbol efsanesi var: 

Kaptan Tsubasa. 

Koşmakla bitmeyen sahada, topun  şekil değiştirdiği 

fantastik şutlarla, olağanüstü  kurtarışlarla ve her biri 

destansı hikayelere sahip maçlarla gönülleri fetheden 

Tsubasa, dünyada birçok neslin futbol aşığı olarak 

yetişmesinin sebebi. Tsubasa şimdi elektrik anahtarı ve 

priz sektörünün lider kuruluşu Panasonic Life Solutions 

Türkiye’nin Viko marka, lisanslı Karre Kids serisi ile 

çocukların odalarına konuk oluyor.   

Gerçek hayatta var olmasa da Tsubasa, tüm çocuklar için 

yeşil sahaların en büyük kahramanları arasında. Çocuklar 

belki de hiçbir derbi maçını Tsubasa’nın yeni bölümü 

kadar heyecanla beklemiyor. 

Kaliteli priz ve elektrik anahtarlarıyla öne çıkan Viko, 

Tsubasa’nın minik hayranlarına şimdi harika bir sürpriz 

yapıyor. 

Viko’nun lisanslı yeni Karre Kids serisi ile Kaptan 

Tsubasa’nın maceraları çocukların odalarında devam 

ediyor. 

Tsubasa’nın birbirinden güzel resimleriyle tasarlanmış  

elektrik anahtarı ve prizlerle çocuklar, taraftarı oldukları 

kahramanı belli ediyor. 

Üstelik Tsubasa; kırmızı-beyaz, siyah-beyaz, sarı-

lacivert, sarı-kırmızı ve bordo-mavi renklerle de kalpleri 

fethediyor. Kaptan Tsubasa temalı elektrik anahtarı ve 

prizden oluşan koleksiyonda, dekorasyon kadar güvenli 

kullanım da ilk sırada geliyor. 

84 Şubat’20 • www.sektorumdergisi.com 

www.sektorumdergisi.com


   
  

 

� �ı.... -�·i. .. 
[!)r_ · .. 

Fabrika & Showroom: İvedik Organize Sanayii Ağaç İşleri 
21. Cd. 135 7. ( Eski524.) Sk. No: 47 Ostim / ANKARA 
Tel: +90 (312) 394 75 56 • Fax: +90 (312) 311 5431 
buse@buseaydinlatma.com.tr 



 

 

 

 

 

  

 

L
A

N
S

M
A

N
 

Sıra Dışı Aydınlatmalarda 
Enza Home İmzası 

Yaşam alanlarına şıklık katmak isteyenlerin tercihi 

Enza Home, dikkat çeken tasarımlara sahip Wire Gold 

Aydınlatma Serisi ve Aperture Lambader ile hem içinizi 

hem de yaşam alanlarınızı aydınlatmaya devam ediyor. 

Çağı yakalayan tasarımlarıyla dikkat çeken Enza Home, 

Wire Gold Aydınlatma Serisi ile modernizmin ışıklarını 

yaşam alanlarınıza getiriyor. 

Göz alıcı altın rengiyle baş döndüren Wire Gold 

Aydınlatma Serisi; kafes formunda, ipliksi metal pirinç 

başlığıyla yalın bir tasarım sunuyor. 

Sarkıt ve abajur olmak üzere beş farklı seçeneği bulunan 

Wire Gold, uzunluğu ayarlanabilen kablosuyla da arzu 

ettiğiniz her yerde kullanılabiliyor. 

Enza Home, Aperture Lambader ise modern ve 

endüstriyel tasarımları birleştirerek ezber bozuyor. Sıra 

dışı formuyla fark yaratan Aperture Lambader, cam 

kaplamalı gri metal başlığıyla alışılmışın dışında bir şıklık 

sergiliyor.  
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İTALYA’DA MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER 

Dünyanın en çok merak edilen ülkelerinden birisi olan ve 

her zerresinde tarih ve doğanın benzersiz güzelliklerini 

barındıran İtalya’da bir tatil yapmayı düşünüyorsanız, 

MNG Turizm’in yurt dışı turları müdürü uzmanı Hamdi 

Bağbozan’ın tavsiyelerine kulak vermelisiniz. 

Sizin için konuyu uzmanından dinledik. Bakın İtalya’da 

neler yapılır? Nereler gezilir? Genel hatlarıyla İtalya gezi 

rehberi sizin için derlendi. 

İtalya Tarihsel Miras Bakımından En İyi 5 Ülke Arasında 

Yer Alıyor 

Avrupa’nın tarihi ve kültürel bakımdan zengin 

ülkelerinden biri olan İtalya, orta büyüklüktedir ancak 

dolu dolu bir seyahat imkanı sunar. Ülke 51 UNESCO 

Dünya Mirası alanına sahiptir ve bu yönü ile de dünyada 

rekoru bulunur. 

Roma İmparatorluğunun uzun yıllar hüküm sürdüğü 

ülkede bu sebeple oldukça değerli eserler ve yapılar 

vardır. İtalya’da mutlaka görülmesi gereken yerler gibi bir 

liste yapılmak istendiğinde bu oldukça uzun bir liste olur. 

İtalya’da görülmesi gereken yerler, konaklama ve kültürü 

hakkında biraz bilgi verecek olursak; 

İtalya’da Gezilecek Yerler 

Tarihi ve kültürel yapısı oldukça zengin olan ülkenin her 

şehri son derece özel ve içerisinde farklı önemli eserleri 

barındırır. İtalya başlı başına eşsiz ve farklı bir atmosfere 

sahip bir ülkedir. Bu ülkeyi ziyaret ettiğinizde mutlaka 

görmeniz gereken yerler ve eserler ise şöyledir; 

Kızıl Şehir: Bologna 

İtalya’nın Kuzeyinde yer alan şehir dokusu ve görüntüsü 

ile Kızıl Şehir olarak bilinir. Şehirde özellikle Orta Çağ 

mimarisini gözler önüne seren birçok yapı vardır. 

Avrupa’nın en eski üniversitesi olan Bologna Üniversitesi 

bu şehirde yer alır. Ayrıca Piazza Maggiore, Neptün 

Çeşmesi,Arkeoloji ve Lamborghini Müzesi, Domenico 

Bazilikası ve daha birçok bölgede ziyaret edebileceğiniz 

yer vardır. 
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Limon Ağaçları ile Meşhur Sorrento 

İtalya’nın oldukça popüler bölgelerinden biri olan 

Sorrento,aynı zamanda meşhur Amalfi Kıyılarının 

bulunduğu bölgedir. Bölgede yer alan limon ağaçları 

şehre girdiğiniz anda sizleri hoş kokular ile karşılar. 

Bölgede gezmek ve konaklamak hem son derece 

konforlu hem de keyiflidir. İtalya’yı ziyaret ettiğinizde 

Sorrento bölgesinde konaklayıp rahatlıkla civar ada 

ve kasabaları gezebilirsiniz. Şehir bu yönü ile merkez 

niteliğine sahiptir. 
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Eşsiz Şehir Venedik 

Sadece İtalya denildiğinde değil dünyada gezilecek 

yerler arasında ilk sıralara sahip olan Venedik,herkesin 

mutlaka görmesi gereken şehirler arasındadır. 

Kendine has yapılanması ve birbirine bağlanan kanalları 

ile insanı kendine hayran bırakır. 13. ve 17. yy. ticaretin 

ve sanatın kalbi olan şehirde o dönemin çok fazla izleri 

bulunmaktadır.  Her yıl başta romantik çiftler olmak üzere 

milyonlarca turist bölgeyi ziyaret ediyor. 

Kış aylarında bölgede düzenlenen Venedik Karnavalı 

büyük ilgi veriyor ve coşkuyla kutlanıyor. 

Büyük Kanal, San Marco Bazilikası, San Marco Meydanı, 

Aziz Mark’ın Çan Kulesi, Rialto Köprüsü, Santa Maria 

Della Salute Bazilikası ve Accademia Galerisi bölgede 

görülmesi gereken yerler arasındadır. 

İtalya’nın Kalbi: Roma 

İtalya denildiğinde akla ilk elen şehirlerden biri doğal 

olarak Roma’dır. 
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Geçmişte ev sahipliği yaptığı Roma İmparatorluğu 

döneminde oldukça hareketli günler geçirmiştir. 

Roma dünyanın en eski kültürüne sahip 

şehirlerinden biridir. İçerisinde bulunan Vatikan ile 

ayrıca dini açıdan da önemli bir yere sahiptir. 

Geçmişte gladyatör dövüşlerinin yapıldığı ünlü 

Kolezyum şehrin simgeleri arasında yer alır. Trevi 

Çeşmesi, Roma Forumu, İspanyol Merdivenleri, 

Pantheon, Santa Maria Maggiore Bazilikası, Castel 

Sant’angelo ve Navona Meydanı bölgede ziyaret 

edilecek yerler arasında bulunur. 

Avrupa’nın Ticaret ve Sanat Merkezi: Floransa 

Floransa İtalya’nın en önemli şehirleri arasında 

yer almasının yanı sıra tüm Avrupa’da önemli bir 

yere sahiptir.Tarihte bünyesinde oldukça önemli 

sanatçılar yetiştiren Floransa’da kendinizi açık 

hava müzesinde gibi hissedebilirsiniz. 

Herkesin bildiği bu önemli sanatçılar; 

Michelangelo ve Leonardo da Vinci olmaktadır. 
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Rönesans’ın doğduğu yer olarak bilinen Floransa’da 

mutlaka gezilmesi gereken yerler vardır. Bunlar; Floransa 

Katedrali, Duomo Meydanı, Giotto’nun Çan Kulesi, Santa 

Croce Bazilikası, Aziz Giovanni Vaftizhanesi ve Santa Maria 

Novella Bazilikası olmaktadır. 

Como Gölü 

İtalya’nın en büyük 3. gölü olan Como Gölü oldukça 

popülerdir. Milano üzerinden kısa bir tren yolculuğu ile 

ulaşabileceğiniz göl dingin sulara ve yemyeşil bir doğaya 

sahiptir. 

Bilinen birçok ünlü ismin gölçevresinde evi vardır. 

Sylvester Stallone, Madonna ve George Clooney bu 

isimlerarasında yer alır. 

Ayrıca gölün çevresinde yer alan Como Kasabası, 

Menaggio, Tremezzo, Varenna, Lecco ve Nesso eşsiz 

güzelliklere sahiptir. Como Gölü görüntüsü ve doğası 

ile İtalya’da mutlaka görülmesi gereken yerler arasında 

bulunur. 

Modanın Başkenti: Milano 

Modanın kalbinin attığı ve alışveriş tutkunlarının gözde 

şehirleri arasında yer alan Milano, yalnızca bu yönü ile 

öne çıkan bir şehir değil. 

>>> 
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Birçok kişi daha çok alışveriş için bölgeyi ziyaret etse de 

aslında bölgede mutlaka görülmesi gereken oldukça 

önemli tarihi yerlerde vardır. 

Duomo Katedrali, Piazza del Duomo, Galleria 

VittorioEmanuele, Palazzo Reale, Museo Teatrale alla 

Scala ve Via Montenapoleone buyerler arasında bulunur. 

İtalya’nın Milano şehrini ziyaret ettiğinizde alışverişin yanı 

sıra bu önemli yerleri görerek oldukça etkili bir deneyim 

yaşayabilirsiniz. 

Kulesi ile Meşhur Pisa 

Ünlü Pisa Kulesinin bulunduğu ve İtalya’nın Toskana 

bölgesinde bulunan Pisa şehri yine İtalya’da mutlaka 

görülmesi gereken yerler arasında bulunur. Her yıl 

dünyanın dört bir yanında binlerce turist meşhur Pisa 

Kulesi için bölgeyi ziyaret ediyor. 

Floransa’dan kısa bir tren yolculuğu ile ulaşabileceğiniz 

Pisa şehrinde meşhur kule dışında gezip görebileceğiniz 

önemli yerler vardır. Bunlar; Museo Nazionale di San 

Matte ve Caroveno Sarayı olmaktadır. 

İtalya’ya Ne Zaman Gidilir? 

İtalya’yı ziyaret etmeyi düşünenlerin dikkat etmesi 

gereken konulardan biri ülkenin iklim koşullarıdır. 

İtalya’nın farklı bölgelerinde farklı iklim koşulları hakim 

olduğundan kişiler gidecekleri bölgeye göre araştırma 

yapmalıdır. İtalya’ya ne zaman gidilir konusunda 

belirtebileceğimiz aslında net bir tarih yoktur. 

Belki de bu eşsiz ülke ve şehirlerini gezmek için her 

mevsim ve her an uygundur. Bu eşsiz ülkede güzel 

zamanlar geçirmek için daha fazla vakit kaybetmemeli ve 

bir an önce yola koyulmalısınız. 

İtalya’da Kültürel Yapı 

Geçmişten günümüze farklı ve bölgesel olarak 

krallıklar ile yönetilen İtalya’da bu durumdan kaynaklı 

kültürel farklılıklar vardır. İtalya’da bulunan 20 bölgenin 

tamamında farklı özellikler ve kültürler vardır. 

Bir bölgeden diğerine geçtiğinizde sanki başka bir 

ülkeyi ziyaret ettiğinizi düşünebilirsiniz. Özellikle ülkenin 

kuzey bölümünde bulunan şehirlerde yaşayan İtalyanlar 

güneyde yaşayan İtalyan halktan daha üstün olduğunu 

düşünür. 

Bunun sonucunda güney bölgesinde yaşayan 

İtalyanların çok daha misafirperver ve daha cana yakın 

olduğu görülür. Onun dışında İtalya Avrupa’nın önemli 

ülkelerinden biridir ve her bölgesi kendi içerisinde son 

derece gelişmiştir. 

İtalya Mutfağı 

Dünyanın en popüler mutfağına sahip olan İtalya’da 

yemeklerde kullanılan malzemelerin kalitesi oldukça 

önemlidir. 

Farklı teknikler veya ürünleri karıştırmak yerine 

yemeklerinde kaliteli malzeme kullanmayı tercih ederler. 

Sade ancak kaliteli ürünler tüketilir. 

Ayrıca ülkede zengin bir peynir ve şarap kültürü vardır. 

İtalya’da tadılması gereken eşsiz lezzetler vardır. 

Espressonun ana vatanı olarak bilinen İtalya’da kafe 

bulmanız oldukça güçtür. 

Çünkü bu tarz ürünler daha çok bar isimli yerlerde satılır. 

Bölgede denemeniz gereken oldukça lezzetli makarnalar, 

pizzalar ve deniz ürünleri vardır. 

Ülkeyi ziyaret etmeyi düşünenler için, İtalya’da mutlaka 

görülmesi gereken yerler ve genel olarak ülkenin öne 

çıkan yönlerinden bahsetmek istedik. 

İtalya herkesin hayatında en az bir kerede olsa görmesi 

gereken yerler arasında bulunur. Hem tarihi hem de 

kültürel yapısı ile oldukça zengindir 
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Moskova ve Cidde İhracatçıyı Uçuracak 

Türk ihracatçı firmaların yurt dışında satın alıcılarla bir 

araya gelmesini sağlayan ve değerli ticaret fırsatları 

yaratan Expotim, bu sene takviminde yapı-inşaat sektörü 

adına son derece önemli fuarlar bulunduruyor. 

2020 yılının bahar aylarında Doğu Avrupa ve Orta 

Doğu gibi ihracatçı firmaların hedeflediği bölgelerde 

düzenlenen fuarlarda Expotim, Türk firmalarını 

bölgelerinin en başarılı fuarlarında ağırlayacak. 

Özellikle dev bütçeli inşaat projeleri ile öne çıkan Suudi 

Arabistan’da düzenlenecek Cidde Yapı (The BIG 5 Saudi) 

Fuarı ve ticari ilişkilerimizin giderek hızlandığı Rusya’da 

düzenlenen Moskova Yapı (Mosbuild) Fuarları bu sene 

sektörün ilgisini çeken fuarların başında geliyor. 

İvmelenen İnşaat Pazarı: Rusya 

2020 yılının ilk yarısında ihracata hız vermek isteyen 

firmaların tercih ettiği ülkelerden Rusya pazarı, gerek 

elde ettiği büyüme rakamları ve gerekse hükümetten 

aldığı desteklerle ihracatçılar için cazip pazarların 

başında geliyor. 

%2,4’lük yıllık bileşik büyüme oranıyla, 2023 yılında 

300 milyar dolar hacmine ulaşması beklenen Rus 

inşaat pazarı, uluslararası firmaların olduğu kadar Türk 

firmalarının da gözdesi konumunda. 

2019-2021 yılları arasında ulusal projeler yatırım planı 

çerçevesinde Rus hükümeti konut, ulaşım ve enerji 

altyapı projeleriyle ekonomik büyümeyi yeniden 

canlandırma hedefinde. 
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Bu kapsamda yapılacak inşaat ve altyapı harcamalarına 

88.2 milyar dolarlık bir bütçe ayrılmış durumda. 

Bu canlı ve ivmelenen pazara girebilmek, iş bağlantıları 

kurarak marka bilinirliğini arttırmak isteyen firmaların ilk 

adresi ise Mosbuild Fuarı. 

Geçtiğimiz sene önemli bir girişim olarak Expotim’in 

fuar portföyüne eklediği Avrasya’nın en büyük yapı fuarı 

Mosbuild, bu sene 31 Mart-3 Nisan tarihlerinde Rusya’nın 

başkenti Moskova’da düzenlenecek. 

26. kez Avrasya yapı sektörünü kendi çatısı altında bir 

araya getirecek olan Mosbuild, geçtiğimiz seneyi hem 

katılımcı hem de ziyaretçi sayısındaki artışla kapatmıştı. 

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Mosbuild 

Yapı ve İç Dekorasyon Fuarı, geçtiğimiz sene 65 ülkeden 

77,000+ ziyaretçiyi 1,200 uluslararası firma ile buluşturdu. 

Doğu Avrupa için olduğu kadar, Orta Asya için de etkili 

bir organizasyon olan Mosbuild Fuarın'a, irili ufaklı özerk 

devletleri ve en uzak bölgeleri de dahil olmak üzere 

Rusya’nın 82 farklı bölgesinden ziyaretçi katılmaktadır. 

Türkiye’den Sirmersan Mermer, Onur Madencilik, 

Orka Ahşap, Schtec Makina, Turkuaz Seramik, Cresta 

Banyo, Halley Duvar Kâğıtları ve Dimak Makina gibi yapı 

malzemeleri sektörünün önde gelen firmaları başta 

olmak üzere 60’ın üzerinde Türk firma bu seneki Mosbuild 

Fuarındaki yerini şimdiden ayırtmıştır. 

819 Milyar Dolar Değerinde 5,200 İnşaat Projesi 

Doğu Avrupa ve Rusya pazarına ek olarak, yine revaçta 

olan diğer bir ihracat noktası ise Orta Doğu’da dev yatırım 

bütçesi ve mega inşaat projeleri ile adından söz ettiren 

ülke Suudi Arabistan. 

Orta Doğu’nun en büyük ve en yoğun nüfuslu ülkesi olan 

Suudi Arabistan, ekonomide çeşitliliğin sağlanması ve 

yatırımların teknoloji ve altyapı yatırımlarına kaydırılması 

için 819 milyar dolar değerinde 5,200’den fazla inşaat 

proje stoku oluşturmuş durumdadır. 

Bu rakamla, Körfez bölgesindeki projelerin %35’ine sahip 

olan Suudi Arabistan, inşaat yatırımlarına hız veren diğer 

Körfez ülkelerine de bu alanda üstünlük sağlamaktadır. 

Bu bölgede iş yapan ya da iş yapmak isteyen uluslararası 

firmaların yanı sıra Türk firmalarımız da, Suudi Arabistan’ın 

ticari anlamda en yoğun şehri Cidde’de düzenlenecek 

olan The BIG 5 Saudi Yapı Fuarı ile Orta Doğu pazarındaki 

ihracat hacimlerini arttırmanın peşinde. 
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8-11 Mart tarihlerinde kapılarını 11. kez Orta Doğu yapı 

ve inşaat profesyonellerine açacak olan The BIG 5 Saudi 

Fuarı'nın bu yıl 240’dan fazla uluslararası firmayı, yaklaşık 

15,000 ziyaretçiyle bir araya getirmesi beklenmektedir. 

Türkiye’den fuara Hetco Makine, Vezirköprü, Arkitech, 

Bakırcılar, Erdoor, Hayal Seramik ve İnka Yapı gibi 

sektörün öncüsü olan firmalarla birlikte, toplamda 25 

firma katılımını kesinleştirmiştir. 

Moskova’da Hedef 100 Türk Firma 

Moskova ve Cidde fuarlarının tek Türkiye temsilcisi 

Expotim Uluslararası Fuar Organizasyonları A.Ş. adına 

açıklamalarda bulunan Genel Müdür Çağatay Erşahin; 

“Moskova Yapı Fuarı Mosbuild’de geçen seneki katılımcı 

sayısının iki katına ulaşmış hatta bu sayıyı aşmış 

durumdayız. 

Firma sayısına ek olarak, milli katılım için ayrılan alan 

olarak da yine geçtiğimiz yılki alanımızı neredeyse üçe 

katladık. Bu başarılar, fuarın yaşadığı büyümeyi çok açık 

şekilde gözler önüne seren bir tablo oluşturmaktadır. 

Ayrıca, 2020 yılında Rusya pazarının Türk yapı sektörü 

için ne derece önemli bir pazar haline geldiğini de 

vurgulamaktadır” dedi.  

Ek olarak, Mosbuild Fuarı ile ilgili gelecek 

hedeflerinden bahseden Erşahin, 2020 yılında 100 

Türk firma hedeflerinin olduğunu belirterek, fuarda 

düzenleyecekleri prestijli Türk milli katılımını da net alan 

olarak 2,500 metrekareye çıkarmak istediklerini sözlerine 

ekledi. 

1.15 Trilyon Dolarlık Dev Proje Stoku 

Yine Türk yapı sektörünün Orta Doğu ihracatında önemli 

bir ticaret destinasyonu olan Suudi Arabistan/Cidde’de 

düzenledikleri yapı malzemeleri fuarından da bahseden 

Expotim Genel Müdürü Çağatay Erşahin, “Suudi inşaat 

pazarı, özellikle yeni açıklanan dev yatırım bütçesiyle 

ivmelenen bir piyasa haline geldi. 

Ülkede yapılmakta olan ve yapımı planlanan projelerle 

birlikte inşaat piyasasının hacminin 1.15 Trilyon $ olduğu 

tahmin ediliyor. Özellikle yapay zekâ ile yönetilen akıllı 

sanayi şehirleri ve dev turizm tesisleri ile çok ciddi bir 

inşaat atağına kalkan Suudi Arabistan, firmalarımıza 

değerli ihracat fırsatları sunan bir ülke imajı çizmektedir” 

dedi ve Cidde Yapı (The BIG 5 Saudi) Fuarının bu avantajlı 

pazara girmek için en çok tercih edilen platform 

olduğunu belirtti. 
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Elektrik Dağıtım Sektörü Şarj İstasyonuna Odaklandı 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı 

Serhat Çeçen, elektrikli araç şarj istasyonlarının  

şebekeye entegrasyonunun sektörün önemli gündem 

maddelerinden olduğunu belirterek, “Elektrikli araç şarj 

istasyonu kurulumlarının dağıtım şirketlerinin kontrolü 

altında yapılması gerekiyor. 

Bu konuda Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve 

kamu kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz” dedi. 

Çeçen, “Türkiye’nin Otomobili” projesinin özellikle 

elektrik dağıtım sektörünü yakından ilgilendirdiğini 

vurgulayarak şunları söyledi: 

“Türkiye’nin yerli ve milli kaynaklarla ürettiği 

ve seri üretim için geri sayıma geçtiği elektrikli 

otomobil, Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınmasında 

önemli rol üstlenecek. Elektrik dağıtımında dijital 

altyapının geliştirilmesi elektrikli araçların şebekeye 

entegrasyonunu da kolaylaştıracak. 

Elektrik dağıtım şirketleri, yatırım planlamalarını bu 

doğrultuda gerçekleştiriyor. 

Büyük şehirlerde, özellikle talebin yoğun olacağı 

bölgelerde şarj istasyon sayısının çok hızlı artması, 

dağıtım şebekeleri açısından risklerin de artması 

anlamına gelecek. Dolayısıyla, şebeke ihtiyaçlarının ve 

kısıtlarının da dikkate alınması önemli.” 

İlave Şebek Yükü 

Çeçen, şebekedeki etkileri ve kesinti ihtimalini en aza 

indireceği için elektrikli araç şarj istasyonlarında arz 

kaynaklı büyümenin daha sağlıklı olacağını belirterek, 

“Elektrikli araç şarjından kaynaklanacak ilave şebeke 

yükünün yönetilebilir olması için, şarj istasyonu 

kurulumlarının dağıtım şirketlerinin kontrolü altında 

yapılması gerekiyor. Bu konuda TOGG ve ilgili tüm kamu 

kurumlarıyla çalışıyoruz” dedi. 

Şubat’20 • www.sektorumdergisi.com 97 

www.sektorumdergisi.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L
A

N
S

M
A

N
 

Enerji ve Data Dağıtımı İçin 
Esnek ve Ekonomik Sistem 

Elektrik bağlantı elemanları sektörünün lider 

firmalarından Weidmüller, merkezi olmayan uç 

otomasyon birimleri için geliştirdiği FieldPower sistemi ile 

dikkat çekiyor. 

Makine ve proses endüstrisi, otomotiv sanayi, 

havaalanları ve lojistik sektörü gibi merkezi olmayan 

uzak mesafelerde enerji ve data dağıtımı için esnek ve 

ekonomik bir çözüm olan FieldPower sistemi, fonksiyonel 

olarak besleme, anahtarlama, koruma ve izleme gibi 

yerleşik kontrol kabini işlevlerini saha kullanımına uygun 

hale getiriyor. 

Merkezi olmayan tesislerin ve otomasyon tasarımlarının 

planlanması, kurulması ve devreye alınmasına yardımcı 

olan Weidmüller FieldPower sistemi; modüler sistem, 

esnek muhafaza çeşitleri, uygun maliyetli kablolama 

ve farklı fonksiyonlar barındıran hemen her otomasyon 

görevine uygun en ekonomik çözümü sunuyor. 

İşlevsellik ve kalite açısından endüstriyel standartlara 

sahip iyi ürünler tasarlayan Weidmüller’in FieldPower 

sistemi, akıllı fabrikalarda kesintisiz çalışma için 

maksimum esneklik sağlıyor. 

Elektriksel bağlantılar, sinyal, veri, güç dağıtım ve 

işlenmesi konularında sektörün lider global markaları 

arasında yer alan Weidmüller, merkezi olmayan 

otomasyon birimleri için sunduğu FieldPower sistemi ile 

ekonomik bir çözüm getiriyor. 

Makine ve proses endüstrisi, havaalanları, lojistik ve 

otomotiv sanayisi gibi çalışma alanlarına enerji ve data 

dağıtımını esnek ve ekonomik şekilde gerçekleştirebilen 

Weidmüller FieldPower sistemi, fonksiyonel olarak 

besleme, anahtarlama, koruma ve izleme gibi yerleşik 

kontrol kabini işlevlerini saha kullanımına uygun hale 

getirmesiyle fark yaratıyor. 
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İşlevsellik ve kalite açısından endüstriyel 

standartlara sahip iyi ürünler tasarlayan 

Weidmüller’in FieldPower sistemi, akıllı 

fabrikalarda kesintisiz çalışma için maksimum 

esneklik sunuyor. 

Modüler sistem, esnek muhafaza çeşitleri, 

uygun maliyetli kablolama ve farklı fonksiyonlar 

barındıran hemen her merkezi olmayan 

otomasyon görevine en uygun ve en ekonomik 

çözümü sağlayan FieldPower sistemi, tesislerin 

ve otomasyon tasarımlarının planlanması, 

kurulması ve devreye alınmasına yardımcı 

oluyor. 

Ekonomik ve fonksiyonel olmasının yanı sıra 

geniş donanım desteği sayesinde sağladığı 

avantajlarla dikkat çeken FieldPower sistemi, 

tüm güvenlik standartlarını karşılayan kapsamlı 

ve sürekli büyüyen bir yelpaze sunuyor. 

Modüler parça taşıma prensibi ile çok çeşitli 

kombinasyon seçenekleri sunan FieldPower 

sistemi, IP20’den IP65’e düşük maliyetli geçiş 

yapmaya imkan tanıyor. 

Uzaktan I/O sistemleriyle dijitalleşme ve otomasyon 

araçlarının ağa bağlanmasını mümkün kılan bu sistemin 

fonksiyonelliği ihtiyaca göre istenilen zamanda 

genişletilebiliyor. 

Kesintisiz Çalışma İçin Maksimum Esneklik 

Dijital fabrikaların yaygınlaşmasıyla 24 V DC güç 

kaynaklarına olan talep artışı, güç kaynaklarının mümkün 

olduğunca kompakt ve gereken koruma derecesine göre 

tasarlanmasını gerekli kılıyor. 

Özellikle otomotiv endüstrisi gibi yüksek kullanılabilirliğe 

sahip tesis bileşenleri için uygulamalarda güç kaynağının 

yedekli bir tasarıma sahip olması önem teşkil ediyor. 

Modern ve ileri düzey yüksek otomasyon uygulamaları 

için güvenli ve optimize edilmiş bir DC beslemesi, 

merkezi olmayan tesis yapılarına avantaj getiriyor. 

Sistemin kesintisiz çalışması için aktif gücün güvenli ve 

sorunsuz bir şekilde sağlanması ve bu sebeple enerji 

ağının da akıllı olması gerekiyor. 

“Akıllı Fabrika Şebekesi” konseptini ortaya çıkaran 

süreçlerdeki bu gereksinim ile akıllı fabrikalara birçok 

avantaj sağlanıyor. 

24 V yükün yedekli yapısı ve akıllı şebeke görevi gören 

kontrol voltajı çözümü sunan FieldPower sistemi, 

akıllı fabrikaların yaygınlaşmasıyla artan güç kaynağı 

taleplerine Akıllı Fabrika Şebekesi 24 V DC ile cevap 

veriyor. 

Uzak mesafelerde ve farklı akımlarda dahi düşük voltaj 

kayıpları sağlayan 24 V DC, bağımsız güç kaynaklarının 

aşırı yüklenme veya bozulma durumlarında da 

kullanılabilmesiyle dikkat çekiyor. 

Bağımsız sistem bileşenlerinin kolay şekilde 

değiştirilebilmesine ve genişletilebilmesine olanak 

tanıyan 24 V DC, önleyici bakım faaliyetleri için güç 

kaynakları ve yük çıkışlarının teşhisini de sağlıyor. 
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Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, Türkiye Omurilik 

Felçlileri Derneği (TOFD) ile gerçekleştirdiği “Mavi 
Umutlar” projesiyle oluşabilecek acil sağlık ve panik 

durumlarında; sağlık yardımına ihtiyaç duyanlar, engelli 

bireyler ve onların ailelerine çözümler sunuyor. 

Proje ile evde tek başına kalmak zorunda olan engelli 

bireyler de artık tek tuşla sağlık yardımı alabiliyor. 

Sistemi kullananların gündelik hayatını kolaylaştırmayı 

amaçlayan “Mavi Umutlar” projesiyle artık sevdiklerini 

evde tek başına bırakmak durumunda kalan ailelerin de 

içleri rahat ediyor. 

Sistemi kullananlar, hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan 

“Mavi Umutlar” projesiyle oluşabilecek acil sağlık ve 

panik durumlarında “Panik Butonu” sisteminin sunduğu 

çözümlerden faydalanabiliyorlar. 

Yapılan araştırmalar, trafik kazaları, yüksekten düşme, 

sığ suya balıklama atlama, ateşli silahla yaralanma, iş 

kazaları ve hastalıkların felce neden olduğunu gösteriyor. 

Türkiye'de 150 binin üzerinde omurilik felçlisinin olduğu 

tahmin ediliyor. Bu rakamın %90’ı tekerlekli sandalyeye 

ve bir başka kişiye bağımlı yaşamak durumunda kalıyor. 

1998 yılından bu yana öncelikle omurilik felçlileri olmak 

üzere tüm ortopedik engellilerin tıbbi, mesleki, ekonomik 

ve sosyal sorunlarının çözümlerine yönelik ulusal ve 

uluslararası alanlarda çalışmalar yürüten TOFD ve Pronet, 

engelli bireylerin karşılaştıkları sorunlara teknolojik bir 

çözüm üretmek için güçlerini birleştirdi. 

Evde tek başına kalamayacak durumda olan engelli 

bireylerin ihtiyacına cevap veren proje ile “Panik 

Butonu”nu kullanan bireyler artık tek tuşla sağlık yardımı 

alabiliyor. 

Hem engellilerin hem de ailelerin hayatını kolaylaştıracak 

olan “Mavi Umutlar”, sevdiklerini evde tek başına 

bırakmak zorunda kalan ailelerin de huzurlu bir şekilde 

gündelik hayatlarına devam etmesini sağlıyor. 
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Projesi 

Sistem Nasıl Çalışıyor? 

Pronet Alarm Haber Alma Merkezi’ne tek tuşla sinyal 

gönderen “Panik Butonu” sayesinde, sağlık yardımına 

ihtiyaç duyanlar kısa bir süre içinde Pronet Alarm Haber 

Alma Merkezi tarafından aranıyor. 

“Panik Butonu” ile aile üyelerine haber iletilmesi ve 

gerekli durumlarda adrese acil yardım ekiplerinin 

yönlendirilmesi sağlanıyor. 

Evin her noktasında kullanılabilen “Panik Butonu”, her an 

kullanıcının yanında bulunabiliyor ayrıca kullanıcı butonu 

üzerinde de taşıyabiliyor. 
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engelleri ortadan kaldırıyor 
Mavi Umutlar Projesi Bir İhtiyaca Cevap Veriyor 

TOFD ile gerçekleştirilen “Mavi Umutlar” projesini değerlendiren Pronet Pazarlama ve İş Geliştirmeden 
Sorumlu Genel MüdürAYardımcısı Ediz Habip; “Bir süre önce TOFD tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin 

panik butonu kurulumlarını gerçekleştirmeye başladık. 

Pronet olarak sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak önemli bir boşluğu doldurduğumuza 

inanıyoruz, uzun soluklu olacağını öngördüğümüz “Mavi Umutlar” projesiyle önemli bir ihtiyaca cevap 

veriyoruz. 

Projeyle, engelli bireylerin gündelik hayatta karşılaşabilecekleri acil sağlık ve panik durumlarına teknolojik bir 

çözüm sunuyor, böylelikle ailelere de destek olmayı arzu ediyoruz” dedi. 
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Ford ile birlikte otonom araçlara yönelik Ar-Ge 

çalışmaları yürüten Agility Robotics tarafından 

geliştirilen insan gibi hareket eden ilk robot Digit 

ticari satışa sunuldu. 

Üretim hattından çıkan ilk iki robotu bünyesine 

katan Ford, ticari araç kullanıcıları için otonom araç 

kullanımı, depo yönetimi ve teslimatta daha etkili 

ve düşük maliyetli çözümler üretme konularındaki 

araştırmalarını sürdürüyor. 

Ford ve Agility Robotics tarafından yürütülen Ar-Ge 

çalışmaları sonucu geliştirilen insan gibi görünen ve 

insan gibi yürüyen akıllı robot Digit ilk olarak Mayıs 

2019’da görücüye çıkarılmıştı. Otonom teslimat 

robotları dünyasında çığır açan Digit şimdi de satışa 

sunuluyor. 

Bu süreçte Ford’un otonom araçlar ve teslimatın 

farklı aşamalarında teknolojik uygulamaları hayata 

geçirme konusunda araştırmaları da hız kesmeden 

devam ediyor. Araştırmalar gelişmiş ağ bağlantısı 

teknolojileri sayesinde otonom araçlar ve akıllı 

robotların birbiriyle ve çevreyle nasıl iletişim kuracağı 

üzerine odaklanıyor. 

Son Teslimat Aşaması Digit’e Emanet 

Araştırma ekibi Digit’in teslimat sürecinin bir parçası 

haline gelmesi durumunda bu iletişim kanalının 

teslimata özel bilgilerin elde edilmesinde de yararlı 

olacağını düşünüyor. Bu sayede müşterinin paketinin 

nereye bırakılmasını istediği bilgisine sahip olacak 

robot Digit, beklenmedik bir durumda yardım da 

isteyebilecek. 

İNSAN GİBİ HAREKET EDEN İLK TESLİMAT ROBOTU 

"Digit" Göreve Hazır! 
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Ford Araştırma, Mühendislik ve Teknolojiden Sorumlu 

Başkan Yardımcısı Ken Washington, “Online perakendenin 

giderek büyüdüğü günümüzde robotların ticari 

müşterilerimize teslimatları daha etkili ve düşük 

maliyetli bir şekilde gerçekleştirme fırsatı sunarak işlerini 

geliştirmelerinde yardımcı olacağına inanıyoruz. Agility ile 

ortak çalışmalarımız sayesinde çok şey öğrendik; şimdi 

bu konudaki araştırmalarımızı daha da hızlandıracağız” 

dedi. 

İnsanların Geçtiği Yerden Geçiyor, Kolayca Katlanıp 

Bagaja Giriyor 

Dik bir şekilde yürüyerek boşa enerji harcamayacak 

şekilde tasarlanan Digit bu sayede insanların her gün 

geçtiği yerlerden geçme konusunda sıkıntı yaşamıyor. 

Digit aynı zamanda harekete geçmesi istenene kadar 

aracın arkasında kolaylıkla taşınabilmesini sağlayacak 

şekilde kendisini katlayabildiği benzersiz bir tasarıma 

sahip. Araç gitmesi gereken noktaya ulaştığında Digit 

paketi araçtan alarak teslimat sürecinin son aşamasını 

gerçekleştirebiliyor. 

Beklenmedik bir engelle karşılaşması durumunda 

fotoğrafını çekerek araca gönderebiliyor ve yardım 

isteyebiliyor. Araç da bu bilgiyi buluta göndererek farklı 

sistemlerden Digit’in yoluna devam etmesini sağlamak 

için destek alabiliyor. 

Düşük ağırlığı da Digit’in uzun işletim süresine sahip 

olmasını mümkün kılıyor. Tüm gün devam eden teslimat 

işinde bu özellik büyük önem taşıyor. 

Digit’in üzerinde ilk prototipinin sunulduğu Mayıs ayından 

bu yana gerçekleştirilen iyileştirmeler arasında şunlar yer 

alıyor: 

•ADigit’in tek ayak üzerinde dengede durmasını ya daAA
engellerin arasında dikkatle ilerlemesini sağlayan dahaAA
güçlendirilmiş ayaklar,AA

•Aİçinde bulunduğu dünyayı daha iyi algılamasını veAA
haritalandırmasını sağlayan yeni sensörler,AA

•MüşterilerAiçin hazırAve güçlü dahili bilgisayar donanımı.AA
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Federal Elektrik Kocaeli Anadolu Teknik 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde 
Federal Elektrik olarak, Kocaeli Anadolu Teknik, Teknik 

ve Endüstri Meslek Lisesi'nin Linkedln’den yaptıkları 

davetine icabet ettik. 

Sektörümüz içerisindeki eğitimin en önemli destekçisi 

olma yolundaki ortak düşünceyle hareket ederek; 

yarınlarımız olan öğrencilerimizin sahip olacakları 

özellikleri doğru inşa edebilmeleri için öğrencilerle 

birlikteydik. 1990 yılında kurulan Federal Grup, 

alçak gerilim otomasyon ve şalt malzeme, doğalgaz 

sayacı, mermer ve imalat sanayi sektörlerinde hizmet 

vermektedir. Şirketimiz kurulduğu günden beri, sürekli 

iyileştirme ve geliştirmeye odaklanarak kalite odaklı 

üretim yapmayı sürdürmektedir. 

İşte tam bu noktada geçmişimizden gelen tüm 

birikimimizi paylaşır ve farklı zihinlerde tekrar 

yorumlanmasını sağlarsak; yenilik, verimlilik ve 

inovasyon odaklı çalışmaların bu topraklarda karşılığını 

görebileceğimize inanıyoruz. 
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(t)Pa/azzali
ATEX 
Patlayıcı ortamlar için çözümler 

Endüstriyel fişler 'Kilitli prizler Buatlar Kablo rakorları Kontrol & koruma ekipmanları 
Ayd In latma Ürünleri (Çelik tel kafesli oval&yuvarlak/ eta nj tip/yüksek tavan) 

Zone 1-2 ve 21-22 için uygun çözümler sunar. Alüminyum ya 
da GRP gövde malzemesi sayesinde güvenli, uzun ömürlü ve 
yüksek IP&IK dayanımı sağlar. Modüler yapısı sayesinde 
ihtiyacınıza uygun priz kombinasyonu ve buat çözümleri IMQ 07 ATEXQ 001 

Üretim kalite sistemi; patlama 
potansiyeli bulunan ortamlara monte 

sunar. Talep edilmesi halinde herhangi bir ücret talep 
edilmeksizin montaj Palazzoli fabrikasında yapılarak, bitmiş 

edilen ürünlerin güvenliğini garanti
ürün tekrar IECEx standartlarına göre test edilir ve etmek için onaylanmıştır. 
belgelendirilir. 

Exve IECEıc 

Palazzoli ATEX sertifikalı ürünler, ahşap işleme 
atölyeleri, fırınlama -tesisleri, motorlu ve motorsuz 
taşıt garaj ve bakım atölyeleri, şarj istasyonları, 
enerji santralleri, kimya tesisleri, arıtma ve dolum 
tesislerinde kullanım için uygundur. 

;t 
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- ISTANBUL · o :N(Q)v s E N .._...,...., Tel:. 90(216)232 2266/Fax: 90(216)4821163/www.novsen.com/ info@novsen.com 
E I e k t r ı k E I e k r o n i k T I c. A. Ş. 

mailto:info@novsen.com
https://90(216)4821163/www.novsen.com
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Bu doğrultuda edindiğimiz bütün tecrübelerle 

beraber üretim sahamızı, ürün teknik sunumlarımızı 

ve tecrübelerimizi bölgemizdeki tüm öğrencilerle 

paylaşmaya devam ediyoruz. 

Federal Elektrik olarak ürünlerimize yönelik hazırlamış 

olduğumuz kapsayıcı ve nitelikli sunum dosyalarımızı 

www.federal.com.tr/teknik sunumlar adresinde yayına 

aldığımız 9 Ocak 2020 Perşembe itibariyle yine aynı gün 

Kocaeli Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 

öğrencileriyle birlikte paylaştık. 

İş geliştirme departmanı tarafından yapılan ziyarette 

öğrencilere özel olarak hazırlanmış sunum içeriği yaklaşık 

olarak iki saatlik süre zarfında aktarıldı. Öğrencilerin 

sunumlara olan ilgisinden dolayı sunum sonrasındaki 

zamanda gelen sorular cevaplandı. 

Daha sonra ise Kocaeli Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri 

Meslek Lisesi elektrik bölümü atölyesine şirket olarak 
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desteğimizin sadece sunumlarımızla kalmaması adına 

ürettiğimiz ürünlerden oluşan bir paket hediye ederek 

ayrıldık.  

İlgi ve misafirperverliklerinden dolayı başta Mehmet 
Tosuner hocamız olmak üzere Kocaeli Anadolu Teknik, 

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü 

öğrencilerine teşekkür ederiz. 

Şirket eğitimlerimiz tamamıyla alanında uzman 

mühendislerimiz tarafından hazırlanmaktadır. Sürekli 

iyileştirme ve geliştirmenin takipçisi olduğumuz 

için bizlerle birlikte eğitim programlarımızı da 

güncellemektedirler. 

Eğer sizlerde bu yazımızı okuyor ve okulunuzda eğitim 

vermemizi istiyorsanız federal@federal.com.tr veya 

blog@federal.com.tr  adresine bu konuyla ilgili e-posta 

atabilirsiniz. 

www.sektorumdergisi.com
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Türkiye’de İlk ve Tek! 
SETEL BUTON ANAHTARLAR 
Buton anahtarlar; elektrik sektöründe başta grup prizler 

ve küçük ev aletleri sektöründe tost makinaları gibi çeşitli 

anahtar ürünlerde kullanılan bir komponenttir. 

Klasik anahtar butonlardan ayrıldığı en önemli özelliği ise; 

push buton (üstten basmalı) sistemi sayesinde yarattığı 

kolay kullanım ve elbette markalamadaki estetik avantajı.. 

Push buton anahtarlar sayesinde sanayiciler; ürünlerinde 

kendi markalarını özelleştirecek biçimde özel tasarım 

uygulamaları yapmaya imkan buluyor. 

Yerli Buton Anahtar 

Elektrik ve küçük ev aletleri sektörlerinde hali hazırda 

kullanılan diğer ürünlerin tamamı, bugüne kadar yabancı 

menşeili ithal komponentlerdi. 

Tasarım ve üretim süreci Set Elektronik tarafından 

tamamlanarak piyasaya sürülen yeni nesil buton 

anahtarlar ile artık sanayicilerin bir dizi avantajı 

yakalaması da mümkün. 

Setel ile şimdi üretici firmalar, Türk malı sanayi ürünlerinin; 

termin, maliyet  ve satış sonrası hizmetler gibi birçok 

başlıkta daha geniş imkanlara sahip bir tedarikçiyi 

konumlandırabilecekler. 

Grup Prizi Açmaya ve Ürünü Dağıtmaya Son 

Özellikle grup priz ürünlerindeki klasik anahtarlı 

ürünlerde yaşanan kullanım zorluğunun aksine, yeni 

nesil buton anahtarların bağlantısı; ürünün içindeki 

klemenslere direk olarak yapılıyor ve bu sayede kolay 

montaj imkanı sunuyor. 

Böylece grup prizlerde ihtiyaç duyulduğunda, tüketici 

herhangi bir elektrik çarpması riski yaşamdan rahatlıkla 

montaj yapabiliyor. 
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Türkiye’nin İlk Dinamik LED Aydınlatmalı 
Stadyumu Kapılarını Futbolseverlere Açtı 

Aydınlatmada dünya lideri Signify’ın saha ve tribün SignifyATürkiye Satış Direktörü Saner Kırık: “Bu büyük 

aydınlatmalarını gerçekleştirdiği GürselAAksel SporAve projede yer almaktan ve bir ilke imza atmaktan gurur 

Sağlıklı Yaşam Merkezi, 26 Ocak’ta oynanan Göztepe – duyuyoruz.” dedi. 

Beşiktaş maçıyla kullanıma açıldı. 
Eylül 2017’de temeli atılan, aydınlatmada dünya 

Süper Lig’de mücadele eden İzmir temsilcisi Göztepe’nin lideri Signify tarafından saha ve tribün aydınlatmaları 

yeni evi, Türkiye’nin ilk dinamik LED aydınlatmalı gerçekleştirilen stadyum, 26 Ocak’ta oynanan açılış 

stadyumu olma özelliğini taşıyor. maçıyla spor dünyasına merhaba dedi. 

108 Şubat’20 • www.sektorumdergisi.com 

www.sektorumdergisi.com


 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

H
A

B
E

R
 

25 bin 35 kişilik kapasitesi olan ve büyük merakla 

beklenen stadyum, ilk maç gününde futbolseverler 

tarafından büyük ilgi gördü. 

Bir İlki Gerçekleştirdik 

Stadyumun saha ve tribün aydınlatmalarını üstlenen 

Signify Türkiye’nin Satış Direktörü Saner Kırık: “Signify 

Türkiye olarak Göztepe Stadyumunun saha ve tribün 

aydınlatmalarını gerçekleştirmenin büyük gururunu 

yaşıyoruz. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam 

Merkezi’nin, Türkiye’nin ilk dinamik LED aydınlatmalı 

stadyumu olmasına katkı sunup, bir ilke imza atmaktan 

kıvanç duyuyoruz. 

Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, gelecekteki 

benzer projeler için örnek bir çalışma oldu." şeklinde 

görüş bildirdi. 

Spor Tesislerinde Işığın, Aydınlatmanın Ötesinde 

Bir Misyonu Var 

Sözlerinin devamında, aydınlatma sisteminin bir spor 

tesisi için oldukça önemli ama çoğu zaman gözden kaçan 

bir unsur olduğuna dikkat çeken Kırık: “İyi kurulmuş bir 

aydınlatma sistemi, oyun alanını aydınlatmaktan çok daha 

fazlasını yapar. 

Seyircilerin saha içini daha net görmesini sağlayarak 

alınan keyfi artırmasının yanı sıra; yayın kalitesinin 

yükselmesinde ve karşılaşmaları televizyondan ya da 

ekrandan takip eden sporseverlere çok daha kaliteli bir 

hizmet sunulmasına önayak olur. Bu yönüyle söz konusu 

proje, aynı zamanda Türk spor endüstrisinde kalitenin de 

yükselmesine katkı sağlaması açısından öncü bir misyona 

sahip.” dedi. 
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Türk Prysmian Kablo Satınalma Şefi 
Gamze KEÇECİAA

Türk Kablo Sektöründe Kadın Çalışanlar Artıyor 
Kablo sektörünün dünya çapında lideri Prysmian 

Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo, 

sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda kablo sektörü 

gibi geleneksel bir sektörde kadın istihdamına verdiği 

önemle de fark yaratıyor. 

Beyaz yaka çalışanlarının yüzde 40’ını kadın çalışanların 

oluşturduğu Türk Prysmian Kablo, bu oranla Prysmian 

Group’un faaliyet gösterdiği 50 ülke arasında da öne 

çıkıyor. 

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya 

çapında lideri Prysmian Group, sürdürülebilirlik hedefleri 

doğrultusunda kadın istihdamına büyük önem veriyor. 

50 ülkede faaliyet gösteren grubun 2018 sonu itibariyle 

toplam işgücünün yüzde 30’unu kadınlar oluşturuyor. 

2020'de yüzde 12 oranında kadın yöneticiye sahip olma 

hedefine doğru güçlü bir ilerleme kaydeden Prysmian 

Group, 2017'de yüzde 6,4 olan bu oranı 2018’de yüzde 

10,8'e çıkardı. 

Kablo Sektöründe Kadın Çalışan Oranıyla Öncü 

Grubun 1964’ten bu yana Mudanya’da faaliyetlerine 

devam eden Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo da 

grup içinde sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarıyla 

ve Türk kablo sektörünün geleneksel yapısı içinde kadın 

yönetici ve çalışanlarıyla öne çıkıyor. 

500’ün üzerinde çalışanı bulunan Türk Prysmian 

Kablo’nun beyaz yaka çalışanlarının yüzde 40’ı kadın. 
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Türk Prysmian Kablo CEO'su 
Cinzia FARISÈAA

2019 Eylül ayından bu yana yönetimi İtalyan CEO Cinzia 
Farisè’ye emanet olan Türk Prysmian Kablo’nun kadın 

yöneticileri de, hem Türkiye’de hem de İtalya’da aldıkları 

eğitimlerle sektörün erkek egemen anlayışını değiştiriyor. 

Şirketin stratejik metallerinin tedarikinden sorumlu 

Satınalma Şefi Gamze Keçeci ise Prysmian Group’un 

İtalya’daki uluslararası liderlik eğitimine Türkiye’den 

katılan sayılı kişilerden biri olarak dikkat çekiyor. 

Prysmian Group’ta Geleceğin Lideri Olarak Eğitim Aldı 

2010 yılından bu yana Türk Prysmian Kablo’da 

çalışmalarına devam eden Gamze Keçeci, firmanın 

Mudanya’daki fabrikasında Satınalma Şefi olarak görev 

alıyor. 

Endüstri Mühendisliği bölümünü birincilikle, eş zamanlı 

olarak okuduğu Elektrik Elektronik Mühendisliği 

bölümünü de üçüncülükle bitiren Keçeci, Prysmian Group 

bünyesinde geleceğin liderlerine verilen International 

Leadership eğitimine katıldı. 

İtalya’da Bocconi Üniversitesi tarafından verilen eğitimi 

bu yıl tamamlayacak olan Keçeci, sektörde öne çıkan 

kadın çalışanlardan biri olarak Türk Prysmian Kablo’nun 

Mudanya fabrikasında kariyerine devam ediyor. 

Rol Modelleri Arttıkça Kadın Çalışan Sayısı da Artıyor 

Eurostat’a göre 2017 yılında Avrupa’da bulunan yaklaşık 

18 milyon bilim insanı ve mühendisten %59’u erkek %41’i 

kadın. 

Kablo sektöründe de kadın istihdamının gün geçtikçe 

arttığını söyleyen Gamze Keçeci, “İlk çalışma yıllarımda 

erkek egemen bir çalışma ortamında kadın çalışan olmak 

elbette zorluklar içeriyordu ancak Prysmian Group’un 

global şirket politikası sektörde cinsiyet farkı gözetmediği 

için rol modellerim çok oldu. 

Grup içinde kadın liderler ve yöneticiler de arttıkça ben 

ve benim arkamdan gelecek kadın çalışma arkadaşlarım 

için de son derece verimli bir çalışma ortamı mevcut” 

sözleriyle Prysmian Group’un kadın istihdamına verdiği 

önemi dile getiriyor. 
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Milyonlarca Tüketici Daha Ucuza Elektrik Kullanabilecek 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2020 yılı 

için serbest tüketici limitlerini açıkladı. 2019 için 94 

TL olan limit 80 TL’ye düşürüldü. Böylece 25 milyona 

yakın tüketici elektrik tedarikçisini değiştirerek tasarruf 

edebilecek. 

Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi EnCazip, tedarikçi 

değiştirirken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest 

tüketici limitlerini düşürdü. Serbest Tüketici, cep telefonu 

numarasını taşır gibi elektrik tedarikçisini değiştirme 

hakkına sahip olan tüketicilere deniyor. 

Serbest tüketici uygulaması olarak bilinen uygulamayla 

EPDK’nın belirlediği limitler dahilinde elektrik tüketimi 

olan herkes, elektrik tedarikçisini değiştirme ve ucuz 

elektrik kullanma hakkına sahip. 

Alınan karara göre, 2019 yılında ortalama 94 TL olan limit, 

2020 yılı itibariyle 80 TL’ye düşürüldü. Böylece aylık 80 

TL ve üstünde elektrik faturası ödeyen 25 milyona yakın 

elektrik tüketicisi tedarikçi değiştirip tasarruf edebilecek. 

Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi EnCazip, tüketicilerin 

tedarikçi seçerken dikkat etmesi gerekenleri ve haklarını 

derledi. 
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Yeni düzenlemelerle tedarikçiler, tüketicilere önceden 

kabul ettirmeden tarife koşullarını değiştiremiyor, 

sebepsiz yere tüketicilere hizmeti durduramıyor, yeniden 

onay almadan sözleşmeyi uzatamıyor ve sağlanan 

indirimden daha yüksek ceza bedeli alamıyor. Ayrıca 

artık telefon ya da internet üzerinden de tedarikçi 

değiştirilebiliyor. 

EPDK’nın limitleri düşürmesiyle 25 milyona yakın 

tüketicinin elektrik tedarikçisi değiştirebileceğini belirten 

EnCazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, “Ocak ayında 

serbest tüketici limitlerinin düşürülmesi ile birlikte 25 

milyona yakın tüketicinin tedarikçi değiştirme hakkına 

sahip olmasını, böylelikle 2020 yılında milyonlarca 

tüketicinin elektrik tedarikçisi değiştirerek daha ucuz 

fiyatlı elektrik kullanmasını bekliyoruz. 

Tüketicilerin tasarruf hassasiyeti özellikle de içinde 

bulunduğumuz dönemde bir hayli yüksek. Dolayısı ile 

tüketicilerin farkındalığı oldukça hızlı bir şekilde artacaktır. 

Konut bazında bakıldığında şu anda yaklaşık 15 milyon 

hane serbest tüketici kapsamına giriyor ve serbest piyasa 

bu tüketiciler için oldukça cazip fırsatlar barındırıyor. 

Bugün için tüketicilerin piyasada bulabilecekleri ucuz 

elektrik tarifesi sınırlıyken, devam eden aylarda tüketiciler 

tedarikçi değiştirerek çok daha ucuz fiyattan elektrik 

kullanacak” dedi. 
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TEKNOLOJİK HARİKALAR 
İSTANBUL HAVALİMANI’NDA 

İstanbul Havalimanı geleceğe teknolojiyle hazırlanıyor. 

Dünyanın önde gelen havalimanlarındaki teknolojik 

harikalar adım adım İstanbul Havalimanı’nda da yer 

almaya başlıyor. 

Dünyaca ünlü havalimanları, artan uçak trafiği ve yolcu 

sayısını yönetmek için yapay zekâ uygulamaları ile 

robotlardan yararlanıyor. 

Akıllı sistemlerle ön planda olan Changi, Incheon, 

Heathrow, Hong Kong, Münih ve Vancouver havalimanları 

büyük beğeni topluyor. İstanbul Havalimanı da 

rakiplerinin gerisinde kalmıyor. 

İlk etabı 29 Ekim 2018’de açılan havalimanı güçlü dijital 

ağıyla dikkat çekiyor. Modern ve konforlu terminal 

binasında yolcuların yer ve yön bulmaları için Beacon 

(Bluetooth Tabanlı Etkileşim Teknolojisi) devrede. 

Check-in alanlarının yakınında bulunan kiosklar da 

danışman ve rehber görevi görüyorlar. Sorulan sorulara 

anında cevap veriyorlar. 

Havalimanında binlerce termal kamera, pek çok sensör 

ve radar aktif durumda olup güvenliği temin ediyorlar. 

Akıllı Uygulamalar, Yolculara Zaman Kazandırıyor 

Biyometrik geçiş sistemi saniyeler içerisinde pasaport 

kontrolü yapmaya imkân tanıyor. Bagaj teslim 

sistemi ise bavulların ve çantaların hızlı bir şekilde 

kaydettirebilmelerini sağlıyor. 
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Çevrimiçi olarak ya da havalimanı kiosk makinelerinde 

kayıtlarını yaptıranlar, bagajlarını tartıp biniş kartlarını 

kullanarak bavullarına ve çantalarına etiket üretebiliyorlar. 

Alışveriş Çok Kolay 

İstanbul Havalimanı’nda alışveriş yapmak çok kolay. 

Havalimanında 3-D hologram sistemleri, akıllı alışveriş 

arabaları, mobil yazar kasalar bulunuyor. Sihirli Ayna 

uygulaması da müşterilerin saat ve kıyafetleri sanal 

olarak denemelerini mümkün kılıyor. 

40 bini aşkın LED ve akıllı aydınlatma ürünleri, pisti daha 

güvenli hale getiriyorlar. Bu ürünler uçak takip sistemleri 

tarafından paylaşılan verilere göre ışıkları açıp kapatarak 

durumsal farkındalığı arttırıyorlar. 

Şaşırtıcı Yenilikler Yolda 

2020’de 4,72 milyar yolcuyu ağırlayacak olan dünyanın 

önde gelen havalimanlarını bekleyen yenilikler şöyle: 

Robot Danışmanlar: Gelecek yıllarda terminallerde 

robotlar yolcuların şikayetlerini dinleyecek, taleplerini 

karşılayacaklar. Devriye atıp danışman ve rehber görevini 

ifa edecekler. Asya-Pasifik havalimanlarında kullanılan 

robotlar 2020 ve sonrasında havalimanlarına damgalarını 

vuracaklar. 

5G’li Çözümler: 5G iletişim ağları havalimanlarında yer 

almaya başladılar. Bu ağlarla yolcular check-in, bagaj 

taraması, güvenlik ve gümrük aktivitelerini süratle 

yapabilecekler. 

Blokzincirle Uçuş: Blokzincirin rolüyle yolcu akışıyla 

etkin bir şekilde başa çıkılabilecek. Pasaport ve vize 

kontrollerinin manuel yapılmasının önüne geçilecek. 

Biyometrik Geçişler: Biyometrik geçiş bölgeleri yapay 

zekâyla güçlendirilecek. Parmak izi ve yüz tanıma 

teknolojisi geliştirilecek. 

50 Milyon Yolcu Ağırladı 

İstanbul Havalimanı, açılışından bu yana 50 milyon 

yolcuya hizmet verdi. İstanbul’dan New York’a seyahat 

eden Kobanbay ailesi fertlerinden Kerem Kobanbay, 

Aslıhan Zehra Kobanbay, Beliz Kobanbay, Bade Kobanbay, 

önceki hafta uçuşlarından evvel Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan tarafından takdim 

edilen 50 milyonuncu yolcu plaketini aldılar. İGA Yönetim 

Kurulu Üyesi Cemal Kalyoncu da Kobanbay ailesine iki 

adet İGA PASS Premium üyeliği hediye etti. THYAYönetim 
Kurulu Başkanı İlkerAAycı ise tüm aile üyelerine 2020’de 

kullanabilecekleri açık bileti takdim etti. 
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Engelli Çocuklar İçin Müjgan-Serkan Karagöz 
Özel Uygulama Okulu’nun Spor Salonunu Yeniledi 

Güç yönetimi şirketi Eaton, Çerkezköy’deki hidrolik 

ekibinin Tekirdağ’daki Müjgan-Serkan Karagöz Özel 

Uygulama Okulu’nun spor salonunu yenilediğini duyurdu. 

Bu okul en küçükleri 3 yaşında olmak üzere otizm, down 

sendromu veya fiziksel engele sahip toplam 166 çocuğa 

temel bakım ve destek hizmetleri veriyor. Çocuklara 

duyularını harekete geçiren çeşitli faaliyet ve tesisler 

sunan okul, bu çocukların daha bağımsız olmalarını 

sağlayıp önemli yaşam becerilerini kazanmasına yardımcı 

olarak bölgenin 400.000 kişilik nüfusu için hayati bir 

öneme sahip. 

Eaton’un Çerkezköy’deki yerel toplumsal katılım ekibi 

okulun eski spor salonunu aydınlık, ferah ve donanımlı 

bir alana dönüştürmek için Eaton Yardım Fonu’ndan 

finansman destek aldı. 
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Bu proje bölge halkını destekleyip engelli çocukların 

yaşam kalitesini artırmak için mükemmel bir fırsat oldu. 

Eaton ekibi duvarların boyanmasına, yer döşemelerinin 

yenilenmesine, banyonun yeniden inşa edilmesine, 

yeni bir havalandırma sistemi kurulmasına, yastıklı 

duvar kaplamalarının eklenmesine ve son olarak yeni 

bir egzersiz ekipmanı setinin yerleştirilmesine yardımcı 

olarak bu mevcut alanı renkli ve modern bir spor salonu 

haline dönüştürülmesini sağladı. 

Eaton Hidrolik Türkiye Genel Müdürü Aron Bensason 
“Refah içerisinde bir toplumun parçası olmaktan hepimiz 

fayda görürüz,” yorumunu yaptı. 

“Bu yüzden Eaton’daki herkesi Çerkezköy’deki 

fabrikamızın yakınında gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet gibi 

anlamlı toplumsal projelere zaman, enerji ve becerilerini 

kullanarak nasıl yardımcı olabileceklerini düşünmeye 

davet ediyoruz. 

Okulun zaten muhteşem olan çabalarına destek olmak 

bizim için bir onurdu. Bu yeni alan önümüzdeki uzun yıllar 

boyunca çocukların hayatında günbegün fark yaratacak.” 

dedi. 

Müjgan-Serkan Karagöz Özel Uygulama Okulu’nun 

müdürü Mustafa Sevinç ise şöyle konuştu: “Bir 

öğretmenin tüm mutluluğu öğrencilerinin öğrenmesine, 

büyümesine ve mutlu olmalarına yardımcı olmaktan gelir. 

Çocuklar bu yeni egzersiz alanına bayıldı. Bunu görmek 

de bizi çok mutlu ediyor. Sayenizde, kurumumuza 

kazandırdığımız bu alanla hem onların mutlulukları 

hem de benimki katlandı. Bu olanak için tekrar teşekkür 

ediyorum.” 
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İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİSİ 
2020 YILINA BÜYÜME ÜMİDİYLE BAŞLADI 
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Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri 

tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. 

Türkiye İMSAD Aralık 2019 Sektör Raporu’na göre, 

2020 yılında, inşaat malzemeleri sanayisinin yüzde 1-2 

oranında büyümesi bekleniyor. 

Büyümenin temel belirleyicisi olarak yurtiçi talep 

görülürken, ihracatın da 23 milyar dolara ulaşacağı 

öngörülüyor.  

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye 

İMSAD)’nin, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı 

Aralık 2019 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı. 

İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinde 2019 

yılında yaşanan daralma beklentilerin de üzerinde 

gerçekleşti. 

Böylece ekonomide 2018 yılında yaşanan olumsuz 

gelişmelerden en çok etkilenen sektörler inşaat sektörü 

ve inşaat malzemeleri sanayisi oldu. 

Yeni ekonomi programı ile yüzde 5 ekonomik büyümenin 

hedeflendiği 2020 yılında, büyümenin temel belirleyicisi 

olarak yurtiçi talep görülüyor. 

2020 yılında özel tüketim harcamaları ile özel yatırım 

harcamalarında büyüme beklentisi bulunuyor. Ancak 

hane halkları ile özel sektörün mevcut borçluluk 

seviyeleri itibarıyla büyümelerin hedeflerin altında 

kalması söz konusu. 

Bu nedenle Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3,5-

4,0 arasında bir büyüme göstermesi bekleniyor. 

Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve Türk Lirası’nın 

göreceli olarak istikrarlı kalmasının da iktisadi faaliyetleri 

destekleyeceği öngörülüyor.       

Ekonomideki büyüme beklentisinin inşaat sektörüne 

etkisinin sınırlı kalması, ayrıca inşaat sektörünün kendi 

sorunları ile ekonominin genelinden 2020 yılında da 

ayrışması bekleniyor. 

Öncelikle sektörde ve firmalarda mali sorunlar sürüyor. 

Firmaların bekleyen kredi yapılandırmalarının bulunduğu 

ve mali yapılarının iyileşmesinin zaman alacağı görülüyor. 

2020 yılında konut ve konut dışı bina talebinin 2019 yılının 

üzerinde gerçekleşecek. İlk el konut satışları 2020 yılında 

525 bin seviyesine kadar yükselebilecek. 

>>> 
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Ancak bu olası talep 2020 yılında mevcut stokların 

eritilmesine katkı sağlayacak. Bu nedenle yeni inşaat 

işleri seviyesinin zayıf kalmaya devam etmesi bekleniyor. 

2020 yılında büyük kamu projelerinin bitmiş olması 

da yavaşlatıcı etki yapacak. Kamunun bazı demiryolu 

projeleri dışında önemli kamu yatırımlarının kalmadığı 

görülüyor. 

2020 yılında deprem ile ilişkili yenileme ve güçlendirme 

faaliyetlerinin yanı sıra belediyelerin yatırım 

harcamalarında da artışlar bekleniyor. Bu çerçevede 
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inşaat sektöründe 2020 yılında yüzde ‘1-2’ büyüme 

beklentisi bulunuyor. 

İnşaat malzemeleri sanayisi de inşaat sektöründeki 2020 

yılı gelişmelerinden etkilenecek. İnşaat malzemeleri 

sanayi iç pazarının 2020 yılında inşaat sektörü büyüme 

beklentisine bağlı olarak reel bazda yüzde 1-2 büyümesi 

bekleniyor. 

Ayrıca 2020 yılında bazı alt sektörlerde büyümelerin 

başlayacağı, bazı alt sektörlerde ise küçülmelerin 

yavaşlayarak süreceği öngörülüyor. 
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İhracat malzemeleri sanayi ihracatı ise 2020 yılında 

daha iyi küresel koşullara sahip olacak. Ancak jeopolitik 

gerginlikler ihracatı zorlaştıran unsur olacak. 2020 yılında 

inşaat malzemeleri ihracatı temkinli bir yaklaşımla 23 

milyar dolara ulaşacak. 

İnşaat Sektörü Güven Endeksi 3,9 Puan Arttı 

İnşaat sektörü güven endeksi yılı artış ile kapattı. İnşaat 

sektörü güven endeksi temmuz-aralık döneminde kasım 

ayı hariç kademeli ve temkinli bir artış gösterdi. İnşaat 

sektörü güven endeksi aralık ayında yeniden 3,9 puan 

arttı. 

İnşaat sektörü güven endeksinde yaşanan bu artış 

mevcut işlerin ve alınan siparişlerin de artışı ile 

desteklendi. Böylece inşaat sektörü güven seviyesi 61,5 

puan ile yılı en yüksek seviyesinde kapattı. 

Mevcut İnşaat İşleri Seviyesi 3,6 Puan Yükseldi 

İnşaat işleri mevcut seviyesinde temmuz-ekim 

döneminde önemli bir iyileşme yaşandı ve mevcut işler 

13,5 puan artış gösterdi. Mevcut inşaat işleri seviyesi 

kasım ayında geriledi. 

Aralık ayında ise mevcut inşaat işleri seviyesi yeniden 

bir önceki aya göre 3,6 puan birden arttı. Mevcut inşaat 

işlerinde tamamlanan işler sonrası yeniden bir artış 

gerçekleşti. 

Yeni alınan işler mevcut işleri destekledi. Ekonomideki 

göreceli toparlanma ve özellikle faiz oranlarındaki 

düşüşler inşaat sektöründeki işlere gecikmeli olarak 

olumlu katkı vermeye başladı. 

Yeni Alınan İnşaat İşleri Seviyesi 4,1 Puan Arttı 

İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri 2019 yılı 

temmuz ayında ilk kez aylık bazda artış gösterdikten 

sonra ağustos-ekim döneminde de yükseldi, kasım 

ayında geriledi. 

Aralık ayında ise yeni alınan işler seviyesi bir önceki aya 

göre 4,1 puan birden arttı. Satışlardaki hızlanma yeni iş 

siparişlerini de olumlu etkilemeye başladı. 
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RadiusApp Uygulaması İle Duvarları Kişiselleştirin 

Kullanıcıların ihtiyaç beklentilerine göre anahtar ve prizler 

geliştiren Günsan Elektrik, Radius App uygulaması ile 

hayalinizdeki tasarımı evinizin her yerine yansıtma imkanı 

sunuyor. İOS ve Android cihazlara ücretsiz olarak indirilen 

uygulama ile prizlerinizi ve anahtarlarınızı istediğiniz 

şekilde renklendirebilir, tasarlayabilir hatta dilediğiniz 

fotoğrafı ya da görseli ekleyebilirsiniz. 

Anahtar priz sektöründe kişiselleştirilmiş ürünleriyle fark 

yaratan Günsan, geliştirdiği RadiusApp ile kendi anahtar 

prizlerinizi tasarlama fırsatı sunuyor. 

RadiusApp, evde ya da ofiste dekorasyona farklı bir 

hava katmak isteyenler, eğlenceli ve renkli tasarımlarla 

sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenler için kullanıcı dostu 

ve fonksiyonel bir uygulama olarak dikkat çekiyor. 

Tasarla ve Tek Tuşla Sipariş Ver 

Android veya İOS işletim sistemli telefonunuza 

indireceğiniz RadiusApp ile anahtar prizlerinize yansıtmak 

istediğiniz görseli ya da tasarımı kendiniz yapıyorsunuz. 

Sevdiklerinizin fotoğrafı ya da çektiğiniz muhteşem 

bir kareyi seçebileceğiniz gibi dilediğiniz renk ve yazı 

eklemeleriyle de yaratıcı yönünüzü kullanabilirsiniz. 

"Tasarla" butonuna tıklayarak ister elektrik anahtarı 

isterseniz de prizin üzerine tasarımınızı yansıtmanız 

yeterli. 

Tasarımı hayalinize göre tamamladıktan sonra 

yapacağınız tek şey, tek bir tuşla siparişinizi vermek ve 

tasarladığınız ürünün kapınıza gelmesini beklemek… 
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Türkiye’nin Mega Projelerinin Kabloları Prysmian Kablo’dan 

İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 

Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Ilgaz ve Avrasya Tüneli 

gibi Türkiye’nin mega projelerinin yanı sıra, Göbeklitepe 

ve şehir hastanelerine de kablo ve çözümleriyle hayat 

veren Türk Prysmian Kablo, yerli ve katma değerli üretime 

katkı sağlamaya devam ediyor. 

"Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonuyla büyük 

projelerin kablo tedarikini üstlenen şirket, Bursa 

Mudanya’daki fabrikasında 22 bin farklı kablo üretebiliyor. 

Dünya kablo devi Prysmian Group’un faaliyet gösterdiği 

50 ülkeden biri olan Türkiye’de 55 yıldır milyonlarca km 

kablo üretimine imza atan Türk Prysmian Kablo, mega 

projelerin de en çok tercih edilen çözüm ortağı olarak 

2019 yılında da çalışmalarına aralıksız devam etti. 

2018 Yılı Ar-Ge Raporu’na göre, Türk kablo sektörünün 

Ar-Ge için en çok harcama yapan şirketi olarak Bursa 

Mudanya’daki fabrikasında enerji, fiber ve haberleşme 
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kablolarında, zorlu coğrafya, çevre ve kullanım şartlarına 

uygun yenilikçi, rekabetçi, yüksek performanslı çözümler 

geliştiren şirket, Türkiye’de pek çok sektörün gelişimine 

de katkı sağlıyor. 

Türkiye’nin Endüstriyelleşme Sürecine Destek Oluyoruz 

1964 yılından bu yana prestijli projelerin çözüm ortağı 

olarak Türkiye’nin endüstriyelleşme sürecine destek 

verdiklerini söyleyen Türk Prysmian Kablo CEO’su Cinzia 
Farisè, 2019 yılında kablolarıyla hayat verdikleri mega 

projeleri değerlendirdi; 

“Yarım asırı geçen deneyimimiz ve yetkinliğimizle 

ürettiğimiz kablo ve çözümlerle, Türkiye’yi yarınlara 

bağlıyoruz. 2019 yılında da İstanbul Havalimanı, Yavuz 

Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Marmaray, 

Ilgaz ve Avrasya Tüneli gibi Türkiye’nin mega projelerinin 

yanı sıra sağlık sektörünün dev projelerine de kablo ve 

çözümlerimizle hayat verdik. 
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Eskişehir Şehir Hastanesi, yatak kapasitesi ile dünya 

sıralamasında 3. sırada yer alan Ankara Bilkent Şehir 

Hastanesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi ve Bursa Şehir 

Hastanesi projelerinde kablolarımız ile yer aldık. 

Gaziantep Panorama Müzesi’ne CPR (Yapı Malzemeleri 

Yönetmeliği) ile uyumlu C sınıfı kablolar ile hayat verdik. 

Ayrıca 12 bin yıllık tarihiyle UNESCO Dünya Mirası 

Listesi'ne giren Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’nin de kablo 

tedarikini üstlenerek, hızlı ve güvenli enerji iletişimini 

sağladık.” 

Türkiye Dünya Kablo Pazarında Potansiyeliyle 

Öne Çıkıyor 

Kablo pazarının gelişen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda 

büyüme ivmesini sürdürdüğünü söyleyen Farisè, artan 

rekabet koşulları ile birlikte, dünya kablo üretiminin 

büyük bir kısmının, gelişmekte olan ülkelere doğru 

kaymaya başladığını ve Türkiye’nin de bu ülkeler arasında 

öne çıktığını belirterek, “Yıllık kablo ihracat rakamımız 

2 milyar dolar civarında ve üretilen kabloların yaklaşık 

%40’lık bir kısmı ihraç ediliyor. 

Ülkemizin coğrafi konumu gereği özellikle Avrupa, Afrika 

ve Orta Doğu ülkelerine yakınlığını da düşündüğümüzde, 

Türk kablo sektörünün bölgede ne kadar önemli 

bir konumda olduğu ortada.Ülkemizdeki kablo 

üreticilerinin eriştiği teknoloji, dünyadaki diğer üreticilerle 

yarışabilecek ve hatta birçok gelişmiş ülkeden daha ileri 

seviyededir. 

Türk Prysmian Kablo olarak bir yandan ürettiğimiz kablo 

ve çözümlerle kablo sektöründe inovasyon ve gelişime 

öncülük ediyor, bir yandan da çevreye duyarlı yeni ürün 

ve sistemler üzerinde yatırımlarımıza devam ediyoruz. 

Mudanya'daki fabrikamızda yeraltı, hava ve özel 

uygulamalarda kullanılan yüksek performanslı fiber 

optik kablolar üretebiliyoruz ve tasarladığımız yeni nesil 

kabloların iletişim ve telekomünikasyon gibi hızla gelişen, 

dinamik sektörlere ilham vermesinden dolayı mutluyuz.” 

diye konuştu. 

Mudanya’da Hem Telekom Hem Enerji Kabloları 

Üretiliyor 

Türk Prysmian Kablo’nun Mudanya’daki fabrikası, 

Prysmian Group bünyesinde telekom kabloları alanında 

bir mükemmeliyet merkezi sayılıyor ve aynı anda hem 

enerji hem telekom kabloları üretimi yapabilen 16 

fabrikadan biri olarak öne çıkıyor. 

Türk Prysmian Kablo, 180 bin metrekare alan üzerine 

kurulu Mudanya fabrikasında 22 bin farklı kablo üretimi 

yapabiliyor. Bu kablolar arasında; 220 kV’a kadar tüm 

enerji kabloları, 3 bin 600 çifte kadar bakır iletkenli 

haberleşme kabloları, fiber optik kablolar ve endüstriyel 

uygulamalarda kullanılan özel kablolar bulunuyor. 
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İnsanların Beklentisi 
2030’DA SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARA BİNMEK 

Dassault Systèmes için CITE Research tarafından 

hazırlanan raporun sonuçları, 2030 yılının şehir trend ve 

perspektiflerine ışık tutuyor. 

Yaşama, seyahat ve satın alma biçimlerimizi değiştiren 

mobilite, hayatımızın tüm boyutlarını dönüştürüyor. 

Yarının mobilite sistemleri, günümüzde birçok ülkede 

mevcut sistemlerden muhtemelen çok farklı olacak;  

çünkü önemli yeniliklerin merkezine bireyi ve ortak 

seyahat sistemlerini yerleştirecek. 

Yolcuların daha hızlı ve güvenli hareket etmesini 

sağlayacak akıllı çözümler geliştirmek için ulaşım 

sistemine yatırım yapılarak yeni politikalar, gelişkin 

yaratıcı tasarımlar, yeni çözümler ve yeni teknolojiler 

geliştirmek gerekiyor. Kirlilik ve trafik yoğunluğu da 

bunu gerekli kılan nedenler arasında. 

2030'a gelindiğinde mobilite fikri, daha hizmet odaklı 

olacak ve sürdürülebilir bir mobilite sistemine yaklaşacak. 

Bu, Türkiye için de kritik önemde; çünkü Türkiye hibrit 

ve elektrikli otomobil satışlarını artırmayı planlıyor ve 

tüm büyük otomobil üreticileri önümüzdeki üç yıl içinde 

piyasaya elektrikli araçlarını sürmeye hazırlanıyor. 

Bu bağlamda, Ulaşım ve Mobilite endüstrisinin 

geleceğini araç inovasyonuyla şekillendiren, ve ulaşım 

ve mobilite alanlarında önemli bir rol oynayan Dassault 

Systèmes, 2030’da mobilite konulu bir araştırma 

yayımlayarak ulaşımın geleceği ve teknolojik ilerlemenin 

davranışlarımızı nasıl değiştireceği üzerine önemli 

bulgular paylaştı. 

Dassault Systèmes adına CITE Research (www. 

citeresearch.com) araştırma şirketi ABD’li 1.000 yetişkinle 

internet anketleri gerçekleştirdi. 

19-29 Kasım 2018 tarihleri arasında yürütülen söz 

konusu anketler, kullanıcıların ev, seyahat ve perakende 

alanlarına dair müşteri deneyimi beklentilerini ortaya 

koydu. 

Çoğunluk 2030 Yılında Hibrit Veya Elektrikli Araç 

Kullanacağını Öngörüyor 

Ankete katılanlar 2030 yılında hibrit veya elektrikli 

araçların yaygın hale gelmesini bekliyor ve yaklaşık 

dörtte üçü bu tür bir arabaya sahip olacağını ifade ediyor 

(%75 hibrit, %71 ise şarjlı hibrit araç veya elektrikli araç 

kullanacağını düşünüyor). 

Yarısından fazlası otonom bir araç (%63), sürücüsüz 

bir araç (%57) veya hyperloop treni (%51) kullanmayı 

öngörüyor. 

Erkek katılımcılar arasında şarjlı elektrik araç (%75), 

otonom araç (%69), sürücüsüz araç (%64), hyperloop treni 

(%56) ve kişisel hava taksisi (%43) kullanma beklentisi 

daha yüksek. Hane geliri 100 bin doların üzerinde 

olanların da söz konusu teknolojileri kullanma beklentisi 

daha yüksek. 

Ankete Katılanlar 2030’da Mobilite Hizmetlerinden Bir 

Dizi Özellik Bekliyor 

Çoğu katılımcı bütün mobilite hizmetlerini 2030’a 

kadar görebileceği beklentisi içinde. Aracını paylaşma 

beklentisi en çok Y kuşağında (25-34 yaş) yaygın (%77’si 

bunu muhtemel görüyor). 

Erkekler arasında internet bağlantılı park etme beklentisi 

(%78) ve aracını paylaşma beklentisi (%66) daha yaygın. 

128 Şubat’20 • www.sektorumdergisi.com 

www.sektorumdergisi.com
https://citeresearch.com


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H
A

B
E

R
 

Mobilite Teknolojisi Şu Üç Temel Faydayı Sağlayacak: 

Maliyet Azaltma, Zaman Tasarrufu ve Güvenlik 

Genç yetişkinler faydalar arasından en çok kişiselleşmeye 

vurgu yapıyor. 18-24 yaş grubunun %40’ı ve 25-34 yaş 

grubunun %38’i bunu üç temel faydadan biri olarak 

sayıyor. Otomasyona da daha fazla vurgu yapıyorlar.  

Daha yaşlı katılımcılarsa aslen zaman tasarrufuna 

odaklanıyor (35-44 yaş grubunun %60’ı, 45-54 yaş 

grubunun %58’i ve 55 yaş ve üstü grubun %57’si bunu üç 

temel faydadan biri olarak görüyor). 

Güvenlik Amaçlı Gözetim, Yerel Enerji Üretimi/Alımı ve 

Ortak Çalışma Alanlarına İlgi Artıyor 

Ankete katılanlar hükümete veya özel şirketlere, kişisel 

bilgilerine erişim vermeye istekli değil (yarısından fazlası 

2030 yılında bunu yapmayacaklarını ifade ediyor). 

18-44 yaş arasındaki daha genç katılımcılarda, 45 

yaş ve üstü daha yaşlı katılımcılara nazaran bütün bu 

davranışların gerçekleşmesi beklentisi daha yüksek 

güvenlik amaçlı gözetim hariç. 

Teknolojiyi hızlı benimsemeye meyilli olanların, bütün bu 

teknoloji/davranışlara dair beklentisi de daha yüksek.  

Özetlersek, tüketiciler 2030 yılına gelindiğinde, hibrit / 

elektrikli / otonom araçlara geçiş de dahil olmak üzere, 

ulaşım alanındaki bir dizi teknolojik ilerlemenin norm 

haline gelmesini bekliyor. 

Yeni nesil araçların başarısı; gelişmiş yaratıcı tasarımlar, 

ortak zeka, sistem mühendisliği ve çok alanlı işbirliği 

gerektiriyor. Sürücüsüz, internet bağlantılı araçlar verimli, 

uygun fiyatlı, temiz ve çevre dostu bir seyahat çağını 

müjdeliyor. 
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Raventi USB’li Kablosuz Şarj Cihazı 
Legrand tasarımının ve teknolojisinin en yeni eseri Raventi 

USB’li kablosuz şarj cihazı, akıllı telefonların ortak sorunu 

olan pil problemini ortadan kaldırıyor. 

Günümüz dünyasında milyarlarca insanın kullandığı akıllı 

telefonların ortak bir sorunu var; şarj. Gün boyu sosyal 

medya, mesajlaşma ve mailleşme trafiğine maruz kalan 

cep telefonları, yoğun bir şarj tüketiyor. 

Kullanıcılar şimdilik yedek pil ya da şarj cihazı taşıyarak 

bu sorunla mücadele etse de alternatif çözümler arıyor. 

İşte bu noktada devreye giren Legrand, son teknolojiyi 

kullanarak ürettiği Raventi USB’li kablosuz şarj cihazı 

ile tüketicilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. 

Akıllı telefonların ortak sorunu olan pil problemini 

ortadan kaldıran Raventi USB’li kablosuz şarj cihazı, akıllı 

telefonların kablosuz olarak şarj edilebilmesini sağlıyor. 

Fonksiyonel kullanımı ve estetik görünümüyle beğeni 

kazanan Raventi USB’li kablosuz şarj cihazı, kullanıcısının 

tüm beklentilerini karşılamanın ötesinde maksimum güç 

ve güvenlik sağlayarak Legrand’ın ustalığını tasarıma 

yansıtıyor. 
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Köpeğinizin Ruh Halini Bu Cihaz İle Anlayabileceksiniz 

Köpeğinizin ruh halini ve adrenalin değişimlerini 

takip etmek istiyorsanız Inupathy girişiminin nabız 

sensörü ile algılama yaptığı LED aksesuarından almayı 

düşünebilirsiniz. 

Yıllardır beraber yaşadığınız köpeğinizin ruh halini artık 

az çok anlamışsınızdır ancak yanı başında değilken, 

ya da meşgulken onun hakkında bir şey kaçırıp 

kaçırmadığınızdan emin olmak istiyorsanız teknolojiye 

başvurmanın zamanı gelmiş demektir. Çünkü Inupathy 

firması tam da bunun için bir aksesuar ürün geliştirdi. 

Tüketici Elektronik Fuarı (CES) 2020 fuarında tanıtılan 

ürün köpeğinizin sırtına takılıyor. Minik bir nabız sensörü 

barındıran aksesuar gerekli algoritmaları üzerindeki 

işlemciye aktarıyor. İşlemcide derlenen ve bilgiye 

dönüştürülen sinyaller LED aydınlatma ile sahibine 

gerekli bilgileri iletiyor. 

Köpeğiniz aşırı stresli ise LED aydınlatma kırmızı yanıyor. 

Rahat bir durumda ise yeşil görünüyor. Mutlu ise 

gökkuşağı renklerine bürünüyor. Diğer yandan ürünün 

mobil uygulaması üzerinden kullanıcılar daha fazla bilgi 

ve tavsiye de alabilecek. 

Inupathy henüz cihazı seri üretime geçirecek kadar yeterli 

sermayeyi toplayabilmiş değil. Bu nedenle projenin ilk 

etapta bir kitle fonlama platformu üzerinden hayata 

geçirilmesi düşünülüyor. 
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Sanal Prototip Testleri İçin 
YERLİ SİMÜLATÖR 
Türkiye’nin öncü simülatör üreticileri arasında bulunan Sanlab, yerli 

otomobil projesi için özel bir simülatör geliştirdi. 

Sanlab Kurucusu Evren Emre, yerli “Hareketli Simülatör”Aile TOGG 

mühendislerinin matematik modelleri ve yapay zekâ sistemlerini test 

edebildiğini söyledi. Türkiye’nin öncü simülatör üreticileri arasında yer 

alan Sanlab, TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından 

tasarlanan yerli otomobil projesine katkıda bulundu. 
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Araç ve Bileşenlerinin Matematik Modelleri Ve Yapay 

Zekâ Sistemleri Test Edilecek 

Sanlab Kurucusu Evren Emre, tamamen yerli olarak 

geliştirilen “Hareketli Simülatör” hakkında bilgi verdi. 

Simülatör ile tasarım kararlarının daha hızlı ve etkili bir 

şekilde verilebileceğini söyleyen Emre, “TOGG, ülkemizin 

en büyük hayallerinden birini gerçeğe dönüştürmek 

üzere adım attı. 

Tıpkı otomobil gibi bizim de tamamen yerli olarak 

geliştirdiğimiz simülatörümüzü, “döngüde sürücü” ve 

“döngüde yazılım ve donanım”Asimülasyon altyapısı ile 

sağladık. 

Bu simülatör ile TOGG mühendisleri, geliştirdikleri detaylı 

matematik modelleri ve yapay zekâ sistemlerini test 

edebiliyor” dedi. 

Simülasyon Teknolojilerine Yenilikçi Bakış 

Yüksek sadakatli simülatörler ve simülasyon teknolojileri 

üreten Sanlab Simülasyon, kurulduğu 2009 yılından 

itibaren birçok simülasyon projesine imza attı.  

Özellikle gerçek zamanlı simülasyon tablaları ve savunma 

sanayinde ağırlıklı kullanılan hareket ve test sistemlerini 

yenilikçi bir bakış açısı ile millileştiren Sanlab ayrıca, 

simülasyon, hareket kontrol uygulamaları yelpazesi için 

SMotion Hareketli Platform Sistemlerini geliştirdi. 
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YENİLİKÇİ 

AKILLI GÖZLÜKLER İÇİN TASARLANDI 

LIGHT DRIVE SİSTEMİ, 
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Bosch Sensortec, Las Vegas, Nevada da düzenlenen 

CES®’de, akıllı gözlükler için tasarlanan yenilikçi optik 

Light Drive sistemini görücüye çıkartıyor. 

MEMS aynaları, optik parçalar, sensörler ve yerleşik işleme 

özelliğiyle Bosch Smartglasses Light Drive modülü, tek bir 

kaynakta tüm teknolojileri bir araya getiriyor. Bu entegre 

çözüm, doğrudan güneş ışığında bile her zaman odakta 

olan parlak görüntülerle net bir görsel deneyim sağlıyor. 

Bosch Sensortec, ezber bozan Bosch Light Drive 

teknolojisini ilk kez sisteme entegre etti. Bu teknoloji, 

sağlamakta olduğu tam saydamlığın yanı sıra diğer kişiler 

tarafından neredeyse hiç görülemiyor olması sebebiyle 

kullanıcılar tarafından kabul görerek gün boyunca 

kullanılabilen giyilebilir ürünlerde devrim yaratıyor. 

Ayrıca entegrasyon paketleri geliştirilmekte olan dalga 

kılavuzu sistemlerinin performansını optimize etmek için de 

uygulanabiliyor. 
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Sistemde dışarıdan görülebilir bir ekran veya entegre 

kamera bulunmuyor. Bu özelliklerin yer almadığı diğer 

akıllı gözlük teknolojileri, kullanıcılar açısından gizli 

tehlike oluşturuyor. 

Küçük boyutu, tasarımcıların bugünün birçok akıllı 

gözlüğünün hacimli, kullanışsız özelliklerinin üstesinden 

gelmesini sağlıyor. 

İlk kez bir anahtar teslim sistem, herkesin görsel ve konfor 

ihtiyaçlarını karşılayan daha küçük, daha hafif ve daha şık 

akıllı gözlük tasarımları sunuyor. 

Küçük modül, her on kişiden altısının sürekli olarak 

numaralı lens kullandığı bir pazarda  gözlük kullananlar 

açısından da önemli bir gelişme. 

Bosch Sensortec CEO’su Dr. Stefan Finkbeiner, 

“Smartglasses Light Drive sistemi, bugün piyasadaki 

en küçük ve en hafif ürün ve bu nedenle, neredeyse 

tüm normal gözlükleri akıllı gözlüğe dönüştürebilir. Bu 

gözlükler, dikkat dağıtıcı telefon kullanımını ortadan 

kaldırarak, sürüş güvenliğini artırmaya ve kullanıcıların 

bildirimler veya mesajlar için sürekli olarak cep 

telefonlarını kontrol etme güdüsünü azaltmaya yardımcı 

olabilir” diyor. 

Bosch Sensortec’in yenilikçi Smartglasses Light Drive 

çözümü, dijital yorgunluk olmadan günü geçirmenin 

zeminini hazırlıyor. 
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Sistem, sahip olduğu minimalist formatla harika bir eller 

serbest bilgi dengesi sağlıyor. Bu özelliğiyle sistem, 

navigasyon, aramalar ve alarmlar, takvim hatırlatmaları 

gibi bildirimler, WhatsApp ve WeChat gibi mesajlaşma 

platformları dahil olmak üzere uygulamalar için ideal hale 

geliyor. Yapılacaklar ve alışveriş listeleri gibi günlük nota 

dayalı bilgiler son derece rahat bir şekilde kullanılıyor. 

Bugüne kadar bu uygulamalar, akıllı telefonlar veya akıllı 

saatler gibi fiziksel cihazlarla sınırlıydı. 

Akıllı gözlükler, takıntılı bir şekilde telefonu kontrol etmek 

gibi sosyal olarak kabul görmeyen davranışları en aza 

indiriyor ve eller serbest, saydam baş üzeri navigasyon 

yönlendirmeleri sağlayarak sürücü emniyetini artırmaya 

yardımcı oluyor. Yeni teknoloji, uygulama, bilgi kapsamı 

ve kullanılabilirliğini geliştirmeyi vaat ediyor ve ayrıca ilgili 

verilere ve sosyal medyaya anında erişim ve kayıttan ses 

yürütme için sezgisel bir kontrol sağlıyor. 

Küçük Bir Paket İçerisinde Yenilikçi Teknoloji 

Bosch Smartglasses Light Drive modülü içerisinde yer 

alan bir mikroelektromekanik sistem (MEMS) tabanlı 

koşutlanmış tarayıcı, akıllı gözlüklerin lensinde yer alan 

holografik öğeyi (HOE) tarar. 

Bu HOE, insan retina yüzeyine bir ışık huzmesi yönlendirir 

ve her zaman odakta olan görüntüyü doğrudan oluşturur. 

Teknoloji, eşleştirilmiş akıllı telefon gibi ağa bağlı bir 

mobil cihazdan neredeyse her türlü verinin konforlu 

bir görüş pozisyonunda eller serbest olarak güvenli bir 

şekilde görüntülenmesini sağlıyor. 

Yansıtılan yüksek çözünürlüklü görüntü net, parlak, kişiye 

özel ve hatta adaptif parlaklık sayesinde doğrudan güneş 

ışığında bile net bir şekilde görülebiliyor. 

Bosch Light Drive teknolojisi, kavisli ve düzeltici lenslerle 

uyum gösteriyor. Bu özelliğiyle halihazırda numaralı 

gözlük takan kullanıcıları da cezbediyor. 

Daha eski rakip ekran teknolojileri, sadece sistem 

kapatıldığında görünür hale gelen ve yayınmış ışık 

olarak adlandırılan bir bulanıklık veya gökkuşağı parıltısı 

nedeniyle numaralı gözlük kullanıcıları tarafından 

kullanılamıyor. 

Bosch Light Drive teknolojisi ise minimal yayınmış ışık 

hassasiyetiyle tüm gün optik saydamlık sağlıyor. Yani, her 

zaman son derece nettir ve dikkat dağıtıcı iç yansımalar 

artık mazide kaldı. 

Piyasadaki En Küçük Smartglasses Light Drive Çözümü 

Tamamen anahtar teslim yeni Light Drive sistemi, mevcut 

çözümlere oranla yüzde 30 derinlik azalması sağlayarak 

piyasada mevcut en küçük çözümdür. 

Yaklaşık 45-75 mm x 5-10 mm x 8 mm (U x Y x G, müşteri 

entegrasyonuna bağlı olarak) büyüklüğündedir ve ağırlığı 

ise 10 gramın altındadır. 
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Bu özellikleri sayesinde, gözlük üreticilerinin şık bir 

tasarım oluşturmak için gözlük çerçevesinin genişliğini 

esnek bir şekilde azaltmasını kolaylaştırıyor ve ilk nesil 

akıllı gözlüklerin görsel olarak kalın tasarımını ortadan 

kaldırıyor. 

Sosyal olarak kabul görmesi ve geniş bir kitle tarafından 

benimsenmesi, retinal Light Drive teknolojilerini tüketici 

elektroniği ekran cihazları üreticilerinin yeni yıldızı haline 

getirebilir. 

Akıllı Gözlük Üreticileri İçin Uçtan Uca Çözüm 

Bosch Sensortec, ürün modifikasyonları konusunda 

piyasanın ve müşterinin taleplerine hızlı bir şekilde yanıt 

verebilirken; tutarlı bir şekilde yüksek kalite, güvenilirlik 

ve performans sağlamak için şirket içerisinde tasarlanan 

ve oluşturulan bir anahtar teslim Light Drive çözümü 

sunuyor. 

Bosch Sensortec, söz konusu retinal Light Drive 

teknolojisinin tek uçtan uca sistem sağlayıcısıdır ve 

kapsamlı bir tamamlayıcı cihaz ve çözüm yelpazesi 

sunarak bu pozisyonundan daha fazla fayda sağlayabilir. 

Akıllı gözlük modülü, Bosch’un akıllı sensörü BHI260, 

barometrik basınç sensörü BMP388 ve BMM150 

manyetometre gibi birçok sensör çözümüyle 

zenginleştirildi. 

Sensörler, gözlüğün çalıştırılması sırasında kullanım 

kolaylığını arttırmak üzere çerçeve üzerinden birden fazla 

basmalı işlev gibi sezgisel kullanıcı arayüzü özellikleri 

sağlıyor. 

Bosch Smartglasses Light Drive çözümü, BML500P 

parça numarası ile yüksek hacimli üreticilere 2021 yılında 

sunulmaya başlanacak. 

138 Şubat’20 • www.sektorumdergisi.com 

www.sektorumdergisi.com


 

 

  

     

il:. SEKT0R�M
- akıllı i ş I e r dergisi

■ 

www.sektorumdergisi.com 

- ,..._ ... 
• ıı.� ....... '-':-· 

-· .,_.•<\-·' '� .. �-
... · ...;;. \ 

. ' 
. .. ..... .  ,·. 

.. '" .' ··•�,... . . .. . 
. ,....,..... ...- \. · '.Firma.iletişim bilgH�.r.i.- -·--�- ·Urün kategori girişleri ve firfrra--·' \-_: 

.. Kur1:1msal tanıtım yazısı . .--,� �5, web sayfasına yönlendirme · 
:._ 'Fırnia ürünleri tanıtım ya'zısı -·, .Eşzama�nlr·dijital medya paylaşımları 

-.., . .... 

. . 
KnasaYfada _sÜd�r yayını -
F_irm _ a_tanıfı _ m )ilmi yayını 

�- . -�-;, . 
-.._ı:-,�..: "'°Af.. _.-..,�.' -. 

www.sektorumdergisi.com


SARI SAYFALAR 
GEPA GÜVENLİK PANO 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. 

Abidin ÇALIKUŞUGİL / 0212 320 61 90 

RADMED YAPI 
Yurtiçi ve yurtdışında hastane inşaatları yapan 

frmamızın , İstanbul şantiyesinde görevlendirilmek 
üzere; 10 yıl tecrübeli, ustalık belgesi sahibi, proje 

uygulayabilen, sürücü belgesi sahibi, esnek çalışma 
saatlerine uyum sağlayabilecek, sağlık sorunu 

olmayan elektrik ustası aranmaktadır. 

Merih SARIBÜLBÜL / 0232 259 49 02 

AYDEM ELEKTRİK 
Şirketimiz bünyesinde görev yapacak elektrik 
teknikeri, aranmaktadır. Alanında en az 3 yıl 

tecrübeli, Elektrik tesisatı ve proje çizim konusunda 
deneyimli, İyi derecede Autocad programı 

kullanabilen, MS Ofs programlarına hakim, 
Projelere keşif ve teklif hazırlayabilecek 

personel ihtiyacı bulunmaktadır. 

Aliye Hanım / 0212 858 20 27 

SEFEROĞLU ELEKTRİK 
Elektrik taahhüt işleri yapan frmamızda, tecrübeli, 
ekip çalışmasında uygun esnek çalışma saatlerine 
uyum sağlayan, B sınıfı aktif araç kullanabilen, iş 

takibi yapan, sorumluluk sahibi tertipli ve disiplinli 
elektrik ustası aramaktayız. 

Seyf YAZICI / 0212 671 12 08 

EXPERT ELEKTRONİK 
Elektrik, Elektronik, otomasyon malzemeleri satış 

mağazamızda malzeme ve proje satış alanında 
görevlendirilecek tercihen meslek lisesi veya yüksek 

okul elektrik elektronik bölümü mezunu, analitik 
düşünebilen, teklif alıp teklif hazırlayabilecek aktif 
olarak araç kullanabilen satış personeline ihtiyaç 

vardır. 

Enver ŞAHBAZ / 0212 451 17 60 

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 

MTF ELEKTRİK 
İstanbul Zeytinburnu merkezli frmamızda çalışmak 

üzere elektrik teknisyeni ve teknikeri alınacaktır. 

Serdar ULUTAŞ / 0212 665 06 01 

NİTROMAK SERVİS 
En az liselerin elektrik bölümünden mezun yada 
mesleki yeterlilik belgesine sahip olan, mekanik 
sistemler konusunda bilgi sahibi, elektrik tesisat 
montajı ve pano imalatı konusunda deneyimli, 

ekip çalışmasına yatkın, pozisyona uygun oluşması 
durumunda sizinle iletişime geçilecektir. 

Gökhan ZOR / 0232 325 90 90 

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 

Bu sayfalarda ücretsiz iş ilanlarınızın yayınlanması için ; 
info@sektorelyayincilik.com adresine mail yollayabilirsiniz.. 
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SARI SAYFALAR 
ENART EMAYE 

Kayseri serbest bölgesinde bulunan fabrikamızda 
çalıştırılmak üzeri fabrikanın elektrik işlerini 
yapabilecek, askerlik problemi olmayan bay 

eleman alımımız olacaktır. Servis birçok yere vardır. 
görüşmeye gelmeden önce telefonla randevu 

alınması gerekmektedir. 

Ceyhun ÖZTÜRK / 0352 321 35 51 

EGES MÜHENDİSLİK 
Elektrik pano montajında çalışacak en az 5 yıl 

deneyimi olan tecrübeli personel alımı yapılacaktır. 

Güler HANAY / 0216 471 00 27 

ÖZ-SAN ELEKTRİK 
Şirketimizin Anamur, Bozyazı ve Aydıncık bölgelerindeki 

işlerini takip edecek C sınıfı İSG uzmanı ile elektrik 
mühendisi veya elektrik elektronik mühendisine 
ihtiyacımız vardır. Aktif olarak araç kullanabilen, 

Anamur’da kalabilecek eleman arıyoruz. 
Sadece online başvuru kabul edilecektir. 

Murat ÖZSOY / 0312 473 25 40 

DOĞANSOY ELEKTRİK 
Elektrik tesisatı kurulumu arızası ve bakımı, 
kompanzasyon panosu kurulumu arızası ve 

bakımı alanında yeterli bilgi sahibi olup tecrübeli 
ustalar aranmaktadır. Genellikle trifaze alanında 
çalışmaktayız. Kompanzasyon panosunda bilgisi 

olan kendine güvenen kalfalarda ilanımıza 
başvurabilir. 

N. ÇAVUŞOĞLU / 0288 502 20 39 

KRİSTAL PEYZAJ 
Farklı sektörlerde faaliyet gösteren grup 

şirketlerimizde, bakım, onarım 
işlerinde görev alacak. 

zayıf akım, yüksek akım konularında tecrübeli 
askerlik görevini yapmış. yoğun iş temposuna ayak 
uydurabilecek. Seyahat engeli olmayan aktif araç 

kullanabilen çalışma arkadaşları arıyoruz. 

Gökhan ÜRETEN / 0216 909 37 45 

ENERTEST ENERJİ 
Osmangazi EDAŞ’a bağlı bölgelerde Scada pano montajı 
işlerinde çalışacak , seyahat engeli bulunmayan elektrik 

teknikeri / teknisyenleri aranmaktadır 

Saniye KARATAŞ / 0312 473 61 11 

KOREL ELEKTRİK 
Pendik Kaynarca mahallesinde elektrik elektronik 
ve gemi malzemeleri üretiminde faaliyet gösteren 

frmamızda çalışmak üzere; sigara kullanmayan 
uzun vadeli çalışmayı düşünen ekip çalışmasına 
uyumlu, tertip ve düzene özen gösteren tesviye-

polisaj-zımpara işleri yapacak personel aramaktayız. 

Burak KULABEROĞLU / 0216 354 35 25 

ABB TEKNİK 
Üsküdar sağlık bilimleri üniversitesi bakım onarım 

işleri için bünyemizde çalıştırılmak üzere genel 
elektrik işleri ve internet alt yapısını bilen, tercihen 

Anadolu yakasında oturan, elektrik teknisyeni 
personeli aramaktayız. 

Burhan TEMEL / 0541 959 41 04 

SEÇKİN ELEKTRİK 
E.M.L elektrik bölümü mezunu veya elektrik eğitim 

sertifkası olan şirketimizin yurt içinde bulunan çeşitli 
şantiyelerinde çalışacak, takım çalışmasına yatkın, 

seyahat engeli bulunmayan. B sınıfı ehliyeti olan çalışma 
arkadaşları arıyoruz. 

Orçun SELİMOĞLU / 0212 238 25 94 

Bu sayfalarda ücretsiz iş ilanlarınızın yayınlanması için ; 
info@sektorelyayincilik.com adresine mail yollayabilirsiniz.. 
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Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Temini İşi 19.02.2020 10:30 

Afyonkarahisar Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 
5 Kalem Özel İmalat Kent Görselleri Ve Aydınlatma Ürünleri Alım İşi 19.02.2020 10:00 

Ankara Ankara 
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğü 

Elektrik Enerji 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binaları 
13.02.2020 10:30 

Ankara Ankara 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sanayi Ve Teknolo-
ji Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 

için 2020 Yılı (01042020-31122020 tarihleri arası) Serbest Piyasadan 
Elektrik Enerjisi Satın Alınması İşi 
Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Mekanik Bakım, 

14.02.2020 10:00 

Ankara Ankara 
Elektrik Üretim A.ş Genel Müdürlüğü(Eüaş) Satın Alma 
Ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı - İç Satın Alma 
Müdürlüğü 

Ölçü-Kontrol Bakım ve Elektrik Bakım İşlerinin 24 ay Süre İle 323 
Personelle Yaptırılması Hizmet 20.02.2020 14:00 

Balıkesir Balıkesir Erdek Onr.des.k. Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları 
ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİKİ 

20.02.2020 10:30 

Balıkesir Balıkesir Valilik (Yikob-Maas İçin) İçişleri Bakanlığı Bakan 
Yardımcılığı 

Elektrik Enerjisi 
10.02.2020 14:00 

Bolu Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardım-
cılıkları 

Bolu İl sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesisleri için Elektrik Enerjisi 
12.02.2020 10:30 

Diyarbakır Diyarbakır Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(-
Dhmi) Diyarbakır Hava Alanı Müdürlüğü 

Elektrik Enerjisi 
25.02.2020 14:00 

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

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi (10 Kısım) 12.02.2020 10:00 

Edirne Edirne Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğü 

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 
20.02.2020 10:00 

Erzincan Erzincan Erzincan Belediyesi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü 
Elektrik Enerjisi Alımı 

Mal Alımı İl Emn. Mdr. hizmet binaları, Polis güv. noktaları ve bağlı 
20.02.2020 10:00 

Erzincan Erzincan 
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

ilçelerin hizmet binalarının Polis güv. noktalarının 2020 01 Nisan 
ayından itibaren elektrik enerjisi (kWh) alımı 26.02.2020 14:00 

Erzincan Erzincan Erzincan Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Erzincan İl Özel İdaresi Hizmet Binaları ve Tesislerine Serbest Piyasa-
dan Elektrik Enerjisi Alımı 12.02.2020 09:30 

Gaziantep Gaziantep Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 
(Dhmi) Gaziantep Hava Limanı Başmüdürlüğü 

Elektrik Enerjisi 
20.02.2020 10:30 

Isparta Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim Ve Tatbikat Mrk.k.lığı Milli 
Savunma Bakanlığı Msb Bağlılar 

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 

21.02.2020 10:00 

Isparta Isparta Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan 
Yardımcılıkları 

Elektrik ve Doğalgaz Alımı 

13.02.2020 10:00 

İstanbul İstanbul Bayrampaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
Elektrik enerjisi 

10.02.2020 10:00 
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Sektörüm Magazine İHALELER 

İHALE ŞEHRİ İŞİN ŞEHRİ KURUM ADI İŞİN MAHİYETİ TARİH 

İstanbul İstanbul Bölge Müdürlüğü-1.Bölge İstanbul Diğer Özel Bütçeli 
Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü 

13 Adet Karayolları Denetim İstasyonlarında Aks Kantar Bakım Onarımı, 
Bina, Elektrik-Elektronik Kablo Tesisat İşlerinin Yapılması, Saha Aydın-
latma, Paratoner, Çevre Ve Plaka Tanıma Kameraları İşlerinin Yapılması 

13.02.2020 10:00 

İstanbul İstanbul 
Bölge Müdürlüğü-1.Bölge İstanbul Diğer Özel Bütçeli 
Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü 

13 Adet Karayolları Denetim İstasyonlarında Aks Kantar Bakım Onarımı, 
Bina, Elektrik-Elektronik Kablo Tesisat İşlerinin Yapılması, Saha Aydın-
latma, Paratoner, Çevre Ve Plaka Tanıma Kameraları İşlerinin Yapılması 

13.02.2020 10:00 

İstanbul İstanbul 
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi -Haseki Sağlık Bakanlığı 
Bakan Yardımcılıkları Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 17.02.2020 10:30 

İstanbul İstanbul 
İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları İstanbul Teknik Üniversitesi 

İstanbul Teknik Üniversitesinin Enerji İhtiyacını Karşılamak Üzere 
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İşi 11.02.2020 10:00 

İstanbul İstanbul 
Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2020 Yılı Muhtelif Malzeme (Elektrik, Sıhhi Tesisat, Hırdavat) 10.02.2020 11:00 

İzmir İzmir 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Ve Yeşil Alanlar Yapım 
İhaleleri Şube Müdürlüğü 

Homeros Vadisi Rekreasyon Alanlarında Çevre Aydınlatma Yapılması 18.02.2020 10:00 

İzmir İzmir İzmir Fuarcılık Hizm Etleri Kültür Ve San At İşleri Tic.a.ş. Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Mal Alımı İşi 25.02.2020 11:00 

İzmir İzmir 
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim Bakanlığı 
Bakan Yardımcılıkları İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ve Bağlı Birimler İçin Serbest Piyasadan 

Elektrik Enerjisi 
11.02.2020 14:00 

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

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi 18.02.2020 10:00 

İzmir İzmir 
Kemalpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kemalpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne Ocak, Profil Ve Elektrik 

Malzemesi Olmak Üzere 3 Kısım Malzeme Alınması İşi 
13.02.2020 11:00 

İzmir İzmir 
Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Milli Eğitim 
Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 

2020 Yılı İzmir Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ve Müdürlüğü-
müze Bağlı İlkokulları Ortaokulları Anaokulları İçin Serbest Piyasadan 
Elektrik Enerjisi Alımı 

17.02.2020 10:30 

Kırıkkale Kırıkkale İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Kırıkkale Üniversitesi Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi 26.02.2020 09:30 

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 25.02.2020 10:00 

Nevşehir Nevşehir 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür-
lüğü(Dhmi) Nevşehir-Kapadokya Hava Limanı 
Başmüdürlüğü 

Elektrik Enerjisi 14.02.2020 10:30 

Osmaniye Osmaniye 
Toprakkale Cezaevi Müdürlüğü-Açık Adalet Bakanlığı 
Bakan Yardımcılıkları Elektrik Enerjisi Alımı 14.02.2020 10:30 

Sakarya Sakarya Adapazarı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Elektrik Enerjisi 18.02.2020 10:00 

Sakarya Sakarya Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 10.02.2020 11:00 

Sakarya Sakarya 
Sakarya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (Saski) Genel 
Müdürlüğü 

Son Kaynak Tedarik Tarifesi İçin Elektrik Enerjisi 
10.02.2020 11:00 

Şanlıurfa Şanlıurfa 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(-
Dhmi) Şanlıurfa Hava Alanı Müdürlüğü 

Elektrik 
12.02.2020 10:00 

Uşak Uşak 
İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim 
Kurumları Uşak Üniversitesi Uşak Üniversitesi Elektrik 12.02.2020 11:00 
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İhtiyacınız olan 
üçüncü bir göz 

✓ 

Bir şirket büyümeyi hedefler, hedeflerini belirler, yola çıkar. .. 
Hedefleri doğrultusunda ilerler, güzel başarılar elde eder. .. 
Gece gündüz çalışır. .. çalışır ... çalışır... sıra neticeye gelir ... 

Yapılan yatırımların neticesi, uzayan mesai sonuçları:" 
Gelmeyen ödemeler, kırılan çekler, yetişemeyen ö,ge_ rrıgl_�_L'.. 
Hepsi birbirine girer, hesabını Y.ap�mazsın, adırn··atarnft�şırl,.. 

Bütçe planı belirlenemez, yatırımlar ge'rıde kalır, 
Kalkınmaya yönelik çalışmalar kalır, derken ... 
Hepsi birbirine girer, kargaşada kalırsınız. 

Bu durum herkesin başına gelir.. İhtiyacınız olan üçüncü bir göz. 
Aldığınız riskleri analiz eder, bütçe planlarını, atacağınız adımları belirler, 
Gelecekte karşınıza çıkacak engellerin oluşmaması için tedbirler öneririz. 

Turgut Özal Bulvarı, Bayram Sk. İlhan Apt. 8/A Blok No:2 Büyükçekmece / İSTANBUL 
• T 0212 88216 62 • E hikmetbaydar@3-goz.com • W www.3-goz.com 

www.3-goz.com
mailto:hikmetbaydar@3-goz.com


 

 

 

  

  

Ön Kapak Ön Kapak İçi 
Üntel Kablo Başoğlu Kablo 

ETİKETLER; Elbi Elektrik, Argesys , KRK Karaca Grup, Üntel Kablo 

AÇILDI 

3. Yücel Kablo 

5. Smart Elektromekanik 

9. Argesys Elektronik 

11. Almera Elektrik 

13. El-Bi Elektrik 

15. Makel Elektrik 

16. Dubai Fuarı 

17. Alkan Aydınlatma 

19. Novsen Elektrik 

21. Mutlusan Elektrik 

23. Krk Karaca Grup 

25. Entekled Aydınlatma 

27. Elcab Kablo 

29. Altez Elektronik 

31. Smart Elektromekanik

 33. Varsan Elektrik 

34. Opaş Elektrik 

35. Opaş Elektrik 

37. Set Elektronik 

41. Gemta Elektronik 

43. Legend Teknoloji 

46. Expotim Cidde Fuarı 

Arka Kapak 
Seval Kablo 

Ara Kapak Ön Yüz 
Ortaç Elektrik 

47. Radelsan Elektrik

 51.Tekniksat Group

 57. Forplas Plastik 

59. Kendal Elektrik 

61. AC Elektrik

 63.Galata Elektronik

 71. Özbekistan Elk. Enerji Fuarı

 79. Legend Teknoloji

 81. Dikey Elektrik

 85. Buse Aydınlatma

 87. Ledplast Plastik 

Arka Kapak  İçi 
Dijital Mühendislik 

Ara Kapak Arka Yüz 
Ortaç Elektrik 

93. Expotim Mosbuild Fuarı 

105. Novsen Elektrik 

111. Ardıç Elektrik 

113. Üntel Kablo

 125. WIN Fuarı 

139. Sektörüm Dergisi 

144. 3.Göz Danışmanlık 

146. Novsen Elektrik 
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E I e k t r i k E I 

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


  

 
 

 
 

 

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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Dünya İçin üretiyoruz! 
Sektörde temsil ettiğimiz misyonumuzla yeni yaşımızı değerli ekibimiz 

ve iş ortaklarımızla birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. 

Vizyonumuz ve kaliteli hizmetimizle, sektörümüzdeki 

yolculuğumuza sizlerden aldığımız güçle devam ediyoruz. 

Daima İleri ... 

2016 - 201;;, 
�sı'�- �-.;,0'<5>\ 
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	İletişim Nedir? Neden Önemlidir? 
	İletişim Nedir? Neden Önemlidir? 
	İletişim Nedir? Neden Önemlidir? 

	Sect
	Figure
	Size iletişim nedir, diye sorsam kaç farklı tanım türetebilirsiniz? 3.. 5.. 10.. Şimdi sizi şaşırtacağıma emin olduğum bir bilgiyi paylaşayım; farklı disiplinlerin de konusu olması sebebiyle literatürde iletişimin, Dance ve Larson’un  (Yumlu,K. (1994). Kitle iletişim kuramları ve araştırmaları. İzmir: Nam Basım) araştırmalarına göre 126 farklı tanımı var. Öyleyse biz ayrı ayrı bu tanımlar yerine, hepsinde ortak olan yönlerin üzerinde durmaya çalışalım; 
	İletişim Canlılar Arasında Gerçekleşir 
	İnsanlar, hayvanlar ve hatta bitkiler (bugün bilimsel birAAnetlik olarak ortaya konulamamış olsa da) çeşitli ve komplex biçimde iletişim kurarlar. Belki gelecekte, bugün itibariyle iletişimlerinin arkasında hala bir insan beynine ihtiyaç duyan makinelerin de iletişiminden de söz etmek mümkün olabilir, kimbilir.. 
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	İletişimin Temel Öğesi Sembollerdir 
	İletişimde öne çıkan; dil, sözcük, rakam, beden hareketi, görsel, ikon, resim vb. araçlar fikirlerin bizatihi kendisi değil, sembolleridir. 
	Dünyanın farklı coğrafyalarında yahut farklı zaman dilimlerinde yaşayan insanlar, aynı fikri bu araçlardan birini ya da birkaçını kullanarak kendilerini birçok farklı sembolle ifade edebilirler. 
	İletişimde Anlam Paylaşımı Olmalıdır 
	Herhangi iki canlının iletişiminin gerçekleşebilmesi, tarafların kullandığı; ifade, terim, işaret gibi sembollerde ortak öğelerdeki “anlam” tanımlarının aynı olması esasına bağlıdır. Bununla anlatmak istediğimi örneklendirmek faydalı olabilir. 
	Figure
	BAŞYAZI 
	BAŞYAZI 
	Örneğin; bir Avustralya Aborjin’ine akıllı telefonunuzu gösterdiğinizde, muhtemelen bunun sihirli bir kutu olduğunu düşünecek, oynatılan filmdeki ses ve görüntülere, zihninde evvelden böyle bir şablona sahip olmadığı için bir anlam veremeyecek, tanımlarken kendi zihin şablonunda var olan en yakın temayı kullanacaktır. 
	Peki İletişim Neden Bu Kadar Önemli? 
	Çünkü iletişim; canlılar için bir zorunluluktur.  Varlık bulduğu andan itibaren, doğası gereği “ihtiyaçlar” hiyerarşisini doğru yönetmek zorunda olan canlılar, özellikle de insanlar; bedenleriyle, sesleriyle hatta bazen sessizlikleriyle zorunlu olarak iletişim halinde bulunurlar. 
	Bir insanın, 24 saatlik zaman diliminde iletişim içinde bulunduğu sürenin oranı yaklaşık olarak %70’tir. Bu bakımdan iletişim, yaşamın vazgeçilemez ve kaçınılmaz bir parçasıdır. 
	İletişim aynı zamanda, geri dönüşümsüz bir bilgi akışıdır. Ağzınızdan çıkan sözün artık size ait olmadığı gerçeği gibi, aktardığınız tüm sinyaller sizden bağımsız bir varlık kazanır. Elbette iletişimde kullanılan tüm bilgi paketlerinin gerçeği yansıtmayabileceğini, manipülatif de olabileceğini akılda tutarak, etik sorunları da beraberinde getirebileceğini bilmeliyiz. 
	GÜRÜLTÜ GÜRÜLTÜ GÜRÜLTÜ GÜRÜLTÜ ALICIKAYNAK GERİ BİLDİRİM Mesaj Kodlama Kanal Kod Çözme Mesaj Çözme → → →
	 İletişim Süreci ve Temel Unsurları 
	Şekilde gösterilen iletişim unsurlarını tanıyalım; burada kaynak; iletişimi başlatan kişi ya da gruptur. Kaynağın meramını alıcıya aktarmaya hazırlanırken kullanacağı 
	(örneğin; anadilinin kalıpları, kültürel jest ve mimikler) 
	semboller mesajınızı kodlar. Burada kaynağın, alıcı ile aynı anlamları yüklediği ortak sembolleri kullanma yeteneği vurucu noktadır. 
	Bunu bir örnekle anlatalım; yeni bir ürün çıkardınız ve pazarlama stratejisi geliştirmek istiyorsunuz. Eğer hedef kitleniz elektrik aydınlatma toptancıları olacaksa; 
	Bunu bir örnekle anlatalım; yeni bir ürün çıkardınız ve pazarlama stratejisi geliştirmek istiyorsunuz. Eğer hedef kitleniz elektrik aydınlatma toptancıları olacaksa; 
	bu hedef kitlenin yaş ortalaması, kültürel özellikleri, yaşam alışkanlıkları gibi bir takım kliklerden yola çıkarak ortak anlam içeren hedefe uygun bir kod üretmek durumundasınız. 


	Oysa hedef kitleniz sadece mimarlardan oluşsaydı, bu defa eğitim ve teknik ortaklılarını da hesaba katarak, hatta en başa koyarak bir kod oluşturacaktınız. 
	M. Celaleddin Rumi’ye atfedilen bir söz vardır; “Ne anlatırsan anlat, söyleyeceklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır” İşte bu çarpıcı cümlenin anlattığı tam da konumuzun öbeğini oluşturur. Mesajınızı doğru biçimde aktarmak için kodlamasında dikkat etmeniz gereken diğer hususlar ise; anlamlı bir bilgi olması, yanıltıcı detay içermeyen bir doğruluğa sahip olması, gerçekçiliği, açık ve anlaşılabilir oluşudur. 
	Kanal; mesajınızın iletilmesi sürecinde kullandığınız yoldur. Örneğin; sinirlendiğinizi göstermek istediğiniz bir iş arkadaşınıza bakarken görme kanalını kullanıyorsunuz. Telefon görüşmelerinde ise işitsel kanalı..  
	Araştırmalar gösteriyor ki; etkili iletişim için sözlü ve görsel kanalı bir arada kullanmak en etkili yoldur. Zira; bir şirket toplantısında sunumunuzu yaparken size “dinliyorum” diyen patronunuzun diğer yandan önündeki evraklara göz attığını hayal edersek, aranızda pek de başarılı bir iletişim olmadığını söyleyebiliriz. 
	İletişim sürecinde kullanılan 3 temel kanal vardır. Sunumsal Araçlar; kişinin varlığına bağlıdır. Ses, yüz, jest, mimikler temel araçlarıdır. Temsili Araçlar; kişilere, zaman ve mekana bağımlı değildir. Kitaplar, heykeller, bayraklar, anıtlar bu kategoriye girer. Mekanik ve Teknolojik Araçlar; telefon, internet, televizyon gibi teknolojik araçların tümü diyebiliriz. 
	Buraya kadar olan iletişim sürecinde kontrol sizdeydi. Ancak bu aşamadan sonra özenimiz alıcı olacak. Mesajın hedefi olan alıcının; biyolojik, psikolojik kişisel süreçleri mesajınızın nasıl algılanacağında çok önemlidir. 
	Nihayet hangi yöntemle ve hangi kodları kullanarak oluşturmuş olursanız olun, alıcı sembollere dönüşen mesajı, kendi duygu düşünce ve birikimleri çerçevesinde değerlendirebilecektir. 
	>>> 
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	Figure
	BAŞYAZI 
	BAŞYAZI 
	Alıcının kod açma yeteneği, mesajın alınıp alınmadığını gösterir biçimde, olumlu ya da olumsuz geribildirime dönüşecektir. (Geribildirim süreçlerine yazının sonunda ayrıca değineceğim.)AA
	Bu yetenek elbette; alıcının algılama hızı ve gücü, konuya ilişkin entelektüel birikimi, statüsü, kaynağa olan yaklaşım tarzı ve otorite kabulü ya da saygısı, zihin perspektifi gibi etkenlere göre değişkendir. 
	Mesajınızın doğru okunması için hedef alıcı yeterliliğe sahip değilse, mesajınızın doğru etkiyi yaratmamasından alıcı değil, siz sorumlusunuz. 
	Eğer alıcı sunduğunuz biçimiyle sizi anlamıyorsa, alıcınızı değil, mesajınızı değiştirmeyi deneyin. 
	Artık iletişimde mesajlarınızı nasıl iletmeniz gerektiğini teorik olarak biliyorsunuz. Alıcı tarafında yapmanız gerekenleri de.. ancak halletmeniz gereken bir önemli nokta daha var; Gürültü. 
	Biçim 
	Biçim 
	Biçim 
	Tanımlama 
	Örnek 

	Fiziksel 
	Fiziksel 
	Mesajın doğru olarak aktarılmasını engelleyen t çevresel faktrler 
	Arkaplanda açık tv glts, etim bandından gelen sesler.. 

	Fizyolojik 
	Fizyolojik 
	İletişimde bulunan kişilerin kendileri ile ilgili fiziksel engeller 
	Artiklasyon sorunları, hafıza kayıpları, baş ağrısı.. 

	Psikolojik 
	Psikolojik 
	Bilişsel ve zihinsel engeller 
	Önyargılar, depresyon, duygulanma vb.. 

	Semantik 
	Semantik 
	Tarafarın mesajların farklı anlamlandırılmsı 
	Jargon kullanımı, teknik terim kelimeler, dil farklılıkları.. 


	İletişimi bozan her tür etken gürültüdür. Örneğin; bir mühendisin röportaj öncesi sohbet esnasında konuyla ilgili teknik bilgiye sahip olması beklenmeyen ve gerekmeyen muhabire, konusunda yetkin olduğunu kanıtlamak gayesiyle teknik terimler içerecek biçimde konuşması.. (Semantik Gt ya da bir fabrika ziyaretinde, satın alma müdürü dostunuza son ürününüzü tanıtmaya çalışırken, kapı her açıldığında üretim bandından gelen o korkunç ses.. (Fiziksel Gt 
	Grip enfeksiyonu ile mücadele ettiğiniz bir kış günü, önemli olduğu için ertelemediğiniz bir toplantıda size anlatılanların uğultu gibi geldiği bir toplantı.. (Fizyolojik Gt Belki de ilk kez çalışacağınız bir firmanın karar vericisi, bir arkadaşından markanızla ilgili yaşanmış olumsuz hikaye dinlediği için, söylediklerinize oldukça önyargılı yaklaşıyordur. (Psikolojik Gt 
	Grip enfeksiyonu ile mücadele ettiğiniz bir kış günü, önemli olduğu için ertelemediğiniz bir toplantıda size anlatılanların uğultu gibi geldiği bir toplantı.. (Fizyolojik Gt Belki de ilk kez çalışacağınız bir firmanın karar vericisi, bir arkadaşından markanızla ilgili yaşanmış olumsuz hikaye dinlediği için, söylediklerinize oldukça önyargılı yaklaşıyordur. (Psikolojik Gt 
	Etkili bir iletişim kurmak istiyorsanız Gürültü’yü önlemeli, mümkün olduğu kadar minumuma indirmelisiniz. 


	Şimdi geribildirime geri dönelim. Zira geribildirim; özellikle kurumsal iletişimde, doğru yönetildiği takdirde ciddi kazanımlar sağlayabileceğiniz en önemli süreçtir. Çünkü iletişimin kesilmesi ya da devam etmesindeki dinamizm, geribildirime sıkı sıkıya bağlıdır. Dilerseniz literal anlamda bu konuda yapılmış birkaç sınıflandırmaya göz atalım; 
	• 
	• 
	• 
	Destekleyici/Eleştirel Geribildirim: Pazarlama Müdürünüze, sektör dışı ama ürününüze uygun bir uluslararası fuara katılmak istediğinizi söyleyip, fikrinin ne olduğunu sordunuz. Sizinle aynı yönde kanaat belirtip, “evet, katılmalıyız” demesi destekleyici geribildirim, “bize reel bir değer sağlamayacak” demesi eleştirel geribildirimdir. 

	• 
	• 
	Pozitif/Negatif Geribildirim: Destek bulmak istediğiniz yeni bir fikrinizi paylaşırken patronunuzun “haklısın, bu alana yatırım yapabiliriz” demesi pozitif geribildirim, kaşlarını çatarak “bu işe ayıracak finansı da sen mi bulacaksın?” sorusu negatif geribildirimdir. 

	• 
	• 
	Derhal/Gecikmiş Geribildirim: Almak istediğiniz projeye en uygun hizmet ve ürünü sağlayacak firma sizsiniz. Birkaç toplantı yaptınız ve paydaşınız da artık bunun farkında. Nihai toplantıda size “anlaşmamızı yapalım” diyorsa bu derhal geribildirim, “anlaşmayı maille iletin, inceler, uygunsa daha sonra tarafınıza iletiriz” diyorsa bu da gecikmiş geribildirimdir. 


	İletişim; ticari hayatımızda da özelimizde de en önemli başlık ve şahsi ütopyamın da en estetik alanıdır. Dolayısıyla her bir odası başka şekilde dekore edilmiş çok bölümlü bir yapıda gezercesine keyif aldığımı itiraf etmeliyim. 
	Yine de sizinle etkileşimimde alıcı konumunuza saygısızlık ederek sıkmak ve kendi iletişim sürecimi kendi ellerimle baltalamak istemem. Bu sebeple şubat sayımızda paylaşacaklarımız bu kadar olsun. 
	Önümüzdeki sayı görüşmek üzere, 
	Sevgiyle.. 
	Figure
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	Seçenekleriyle 
	Seçenekleriyle 
	www. argesys.com .tr 
	www. argesys.com .tr 
	Figure

	AREN-32cm Monocolor On/Off Kontrol 
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	IP67 
	AREN-62cm Monocolor On/Off Kontrol 
	IP67 

	AREN-92cm Monocolor On/Off Kontrol 
	IP67 
	IP67 
	AREN-122cm Monocolor On/Off Kontrol 
	IP67 
	AREN-152cm Monocolor On/Off Kontrol 
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	GELECEĞİN FABRİKASI, GÜÇLÜ KABLOSUZ TEKNOLOJİYE İHTİYAÇ DUYUYOR 
	5G yerel alan ağlarının geleceğe giden yol olduğuna inanan Bosch, Almanya’daki belirli lokasyonlarda 5G faaliyet ruhsatı almak için başvuru yaptı. 
	5G yerel alan ağlarının geleceğe giden yol olduğuna inanan Bosch, Almanya’daki belirli lokasyonlarda 5G faaliyet ruhsatı almak için başvuru yaptı. 
	Bosch, düzenleyici kurumlardan ruhsatların alınmasının ardından, Endüstri 4.0’ın potansiyelinden daha iyi fayda sağlamak üzere 2020 yılı içerisinde seçilen iş ortaklarıyla iş birliği içinde yerel 5G ağlarını kurmayı planlıyor. 
	Önümüzdeki birkaç ay boyunca, şirketin üretim operasyonlarının başlamasına bir hazırlık olarak Bosch tesislerinde ve Renningen’deki araştırma kampüsünde 5G denemeleri yürütülecek olan Bosch Grubu CDO ve CTO’su Dr. Michael Bolle, “Nesnelerin İnterneti (IoT) şirketi olarak, 5G konusunda araştırma yapmaya erken başladık. Yeni iletişim standardı, otonom ve ağa bağlı sürüşün anahtarı ve ayrıca geleceğin fabrikasının temel bir öğesi olacak” dedi. 
	Bosch Tesisleri için 5G Kampüs Ağları 
	Almanya’da frekans tahsisatı konusunda yetkili düzenleyici kurum olan Bundesnetzagentur, kısa bir süre önce politika değişikliğine gitti ve şirketlerin, özel kullanım için ruhsat almasına izin vermeye başladı. 

	 Bu gelişme, Bosch’un kendi 5G ağlarını kurmasını ve böylece rekabet gücünü artırmasını sağlayacak. Bosch Yönetim Kurulu Sanayi Teknolojilerinden Sorumlu Üyesi Rolf Najork, “Özel kampüs ağları, maksimum güvenlik ve bağımsızlık sağlıyor. 
	5G, endüstriyel üretim süreçlerini hızlandırıyor. Yerel 5G ağlar kurarak, geleceğin fabrikasını oluşturma hedeflerimizde ileriye doğru önemli bir adım atıyoruz” dedi. 
	Şirket ilk olarak, Stuttgart-Feuerbach’ta yer alan Endüstri 
	4.0açısından önde gelen üretim tesisi ve Renningen’deki araştırma kampüsü için 5G faaliyet ruhsatı başvurusunda bulundu. 
	Bolle, “Bu seçkin lokasyonlarda gerçekleştirilen öncü çalışma, dünya genelinde yaklaşık 280 tesisten oluşan tüm Bosch üretim ağına fayda sağlayacak” diye konuştu. 
	5G, Geleceğin Fabrikasında Merkezi Bir Role Sahip Olacak 
	Rolf Najork, “Geleceğin fabrikası vizyonumuzda sabit olan şeyler sadece zeminler, duvarlar ve tavanlar. Diğer her şey hareketli ve isteğe göre yapılandırılabilir” dedi. 
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	Örnekler arasında mobil robotlar, otonom ulaşım araçları ve veri gözlükleri gibi yeni asistan sistemleri yer alıyor. Bu esnek sistemler için önemli gereksinimlerden biri, insan operatörler, makineler ve diğer ekipmanlar arasında etkin iletişim sağlayan güçlü bir kablosuz alt yapıdır. 
	Figure
	Bosch’ta araştırmacı olarak görev yapan ve uluslararası 5G Ağa Bağlı Endüstriler ve Otomasyon Birliği’nin (5G-ACIA) Başkanı olan Andreas Müller, “Bu, kısa yanıt sürelerine sahip güvenli ve yüksek hızda veri iletimini gerekli kılıyor ve bunların hepsi 5G ile mümkün” dedi. 
	5G’nin avantajı sadece etkin bir şekilde bağlanan mobil cihazlar ve kablosuz sensörler sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda, tamamen yeni sistem konseptleri için dayanak da sunuyor. Örneğin 5G, bir mobil robotun yerel üretim bulutunda saklanan veriler kullanılarak gerçek zamanlı olarak kullanılmasını sağlıyor. Böylece maliyetler düşüyor, esneklik artıyor ve bakım kolaylaşıyor. Makinelerin operasyonunu da optimize ediyor. 
	Müller, “Bugün bir fabrikaya girseniz, neredeyse her makinenin acil durdurma şalterine sahip bir işletim konsoluna sahip olduğunu görürsünüz. Makineyi durdurmak için birisinin o butona basması gerekir. 
	5G’de ise operatörün makinenin yakınlarında olması gerekmiyor. Acil durdurma ve diğer işlevler, bir mobil cihaz kullanılarak yapılabiliyor. Bu, operatörün işini kolaylaştırıyor ve aynı zamanda maliyet tasarrufu yapmaya yardımcı oluyor” şeklinde konuştu. 
	5G, Üretimde Güvenliği Artırıyor 
	Yerel 5G ağları, üçüncü şahıs sağlayıcılara olan bağımlılığı neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Kendi kablosuz ağlarını kurarak işleten üreticiler, endüstriyel 
	Yerel 5G ağları, üçüncü şahıs sağlayıcılara olan bağımlılığı neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. Kendi kablosuz ağlarını kurarak işleten üreticiler, endüstriyel 
	iletişim uygulamalarının genellikle son derece zorlu gereksinimlerini karşılamak için bunları yapılandırabiliyor. 

	Bu çözüm, ilgili güvenlik konularında da üreticilere tam kontrol sağlıyor. Örneğin, bir genel ağ aşırı yüklenirse yerel 5G ağlar, sistemin kontrolünü kaybetmeden fabrika operasyonlarının devam etmesine izin veriyor. 
	Müller, “Kampüs ağları, hangi mimari ve güvenlik özelliklerinin ihtiyaçlarımıza en uygun olduğuna ve bunları uygulamak için hangi ekipmanları kullanacağımıza kendimizin karar vermesine izin veriyor. 
	Spesifik parçalara ve verilere kimin erişimi olduğunu da biliyoruz” dedi. Bu, şirket risklerini azaltıyor ve veri bağımsızlığını koruyor. Özel arayüzler, internete ve diğer genel ağlara bağlantılar için kullanılıyor ve sürekli olarak takip ediliyor. 
	Almanya, 5G’ye Liderlik Ediyor 
	Figure
	Yeni 5G standardının kullanıma girmesi, ilk kez Almanya’daki şirketlere kendi hücresel yerel alan ağlarını kurma ve işletme fırsatı sunuyor. 
	Almanya’daki düzenleyici kurumlar, 3.700 ila 3.800 MHz arasındaki frekans bandını bu amaca ayırdı. Frekanslar, Endüstri 4.0 veya tarım ve orman uygulamalarına öncelik verilerek talebe göre tahsis edilecek. 
	Ruhsatlar, on yıllık ilk dönem için verilecek. Her bir ruhsatın fiyatı 1.000 Euro’luk giriş ücreti, tahsis edilen bant genişliği (en az 10’dan en çok 100 megahertze kadar), tahsis edilen yıl sayısı ve tahsisin uygulandığı kilometrekare olarak yüzey alanının (yapılaşmış alanlar ve ulaşım güzergahları ve diğer alanlar arasında bir ayrım yapılarak) toplamından oluşacak. 
	Figure
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	AHŞABIN DOĞALLIĞI YAŞAM ALANLARINIZDA 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 ili 
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	Figure
	Hayatımın Işığısın 
	Aşk, ruhunuzu aydınlatan ve size hayat enerjisi veren en güçlü duygulardan biri. Her ne olursa olsun, kendini anlatmak istemesi de bu duygunun bir başka özelliği. 
	Aşk, ruhunuzu aydınlatan ve size hayat enerjisi veren en güçlü duygulardan biri. Her ne olursa olsun, kendini anlatmak istemesi de bu duygunun bir başka özelliği. 
	Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lideri Panasonic Life Solutions Türkiye’nin Karre Style serisinde yer alan ve sınırlı sayıda üretilen aşk temalı tasarım ile şimdi siz de Sevgililer Günü’nde sevgilinize sıra dışı bir sürpriz yapabilirsiniz. Böylece, onun hayatınızın ışığı olduğunu çarpıcı bir şekilde ifade edebilirsiniz. 14 Şubat, sevginin ve sevenlerin günü. 
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	Karre Style serisinin aşkı anlatan elektrik anahtarı tasarımı, Sevgililer Günü için kalıcı bir hediye alternatifi oluşturuyor. Kırmızı kalpler ve “Love” yazısı ile dikkat çeken tasarım, sevgilinizin onu ne kadar çok sevdiğinizi her an hatırlamasını sağlayacak. 
	Aynı zamanda onun dünyasına ve dekorasyonuna da romantizm katacak. Ancak ürün, sınırlı sayıda üretildiği için elinizi biraz çabuk tutmanız gerekiyor. Panasonic Life Solutions Türkiye’nin aşk temalı tasarımını, belirlenen yapı marketlerden temin edebilirsiniz.  
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	Kadri Demir 
	POLDY İKAYazılım Yönetici Ortağı 

	Kaizen; Japonların mükemmele ulaşma arzuyla sürekli daha iyisini yapmak için çalışma ve kendini geliştirme felsefesidir. Kaizen sürekli iyileştirme, sürekli geliştirmeyi amaçlar. 
	Kaizen; Japonların mükemmele ulaşma arzuyla sürekli daha iyisini yapmak için çalışma ve kendini geliştirme felsefesidir. Kaizen sürekli iyileştirme, sürekli geliştirmeyi amaçlar. 
	Kaizen’in temel amacı şirketlerin daha az maliyetle, daha kaliteli ve hızlı iş yapmalarını sağlamaktır. Bu hedeflere erişme konusunda engel teşkil eden tüm problemler bulunmalı ve ortadan kaldırılmalıdır. Bu yüzden edinilmesi gereken ilk Kaizen prensibi, problemlerin var olduğunu kabul etmektir. 
	Sorunlar yaşamak için değil, çözülmek için vardır. Diğer bir deyişle, sorun olmayan yerde gelişme de olamaz. Problemleri çözmek için atılması gereken ilk adım, onları kabul ederek görünür kılmaktır. Sonrasında 
	Sorunlar yaşamak için değil, çözülmek için vardır. Diğer bir deyişle, sorun olmayan yerde gelişme de olamaz. Problemleri çözmek için atılması gereken ilk adım, onları kabul ederek görünür kılmaktır. Sonrasında 
	çözümün pekiştirilmesi ve standartlaştırılması, bir daha gerçekleşmemesi için gereken önlemlerin alınması gerekir. 


	Figure
	Şirketlerde İyileştirme Süreçlerinde Kaizen Uygulamaları 

	Kaizen bir iyileştirme yaklaşımı olduğundan, çok büyük yatırımlara ihtiyaç duyan, her şeyin baştan yapılmasını gerektiren değişiklikler bu süreçte yer almaz. Dolayısıyla büyük atılımlar, buluşlar ya da teknolojik yeniliklerin uygulanması gibi çalışmalar Kaizen felsefesinde ele alınmaz. 
	Kaizen felsefesinde insan çok önemlidir. Öncelikle insan, problemin nedenlerinden biri olarak değil, problemi çözecek unsur olarak tanımlanmıştır. 
	Varolan problemlerin herkesin problemi olduğu ve sorundan herkesin sorumlu olduğu kabul edilmelidir. 
	Figure
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	NOVSEN Elektrik Elektronik Ticaret Anonim Şirketi 
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	Bu açıdan Kaizen prensipleriyle yönetilen bir şirkette, problemi herkes sahipleneceği için sorumlusu belli olmayan, ortada kalan bir konu olmaz. 
	Kaizen bireysel çalışmayı baştan reddeder, tüm faaliyetlerin bir ekip çalışmasıyla yapılması gerektiğinin altını çizer. 
	Ekibin yaygın bir şekilde Kaizen felsesini anlayıp tekniklerini kullanması, bir müddet sonra herkesin sorun çözebilme yeteneği kazanmasını sağlar. 
	Figure
	Kaizen Uygulama Süreci Dört Ana Adımdan Oluşuyor; 
	Planla 
	Planla 

	• 
	• 
	• 
	Bu adımda iyileşmenin hedefleri belirlenir. Hedef belirlerken tamamen ekonomik kazançlar hedef alınmamalı, amacın daha fazla kâr değil, daha fazla kalite olduğu unutmamalıdır. 

	• 
	• 
	Mümkün olduğunca basit, az yatırım gerektiren konular arasında seçim yapılmalıdır. 

	• 
	• 
	Bir ekip oluşturulmalıdır. Kaizen ekipleri hedeflerin büyüklüğüne göre 2 ila 4 kişi arasında olabilirler. 

	• 
	• 
	Daha sonra iyileşmesi gereken konu ile ilgili ölçümler için metrikler belirlenir. 



	• 
	• 
	• 
	Kaizen için oluşturulan ekibe ihtiyacı olan kaynaklar sağlanmalıdır. 

	• 
	• 
	Ekip, (beş adet neden, sebep ve sonuç diyagramı, beyin fırtınası, pareto analizi gibi) değişik analiz yöntemleri kullanarak mevcut durumu analiz eder, problemin kök nedenini bulur ve yapılacak iyileşmeleri planlar. 


	Uygula 
	• 
	• 
	• 
	Planlama aşamasında belirlenen iyileşme çalışmaları uygulanır. 

	• 
	• 
	Atılan her adımda veri toplanır. 

	• 
	• 
	Planlanan iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilememesi durumunda planlama aşamasına geri dönülür. 


	Kontrol Et 
	• 
	• 
	• 
	Kaizen ekibinin uygulama sonuçları takip edilerek hedeflere ne kadar ulaşıldığı, herhangi bir sapma olup olmadığı belirlenmelidir. 

	• 
	• 
	Hedeflenen ile gerçekleşen arasındaki sapmaların önceden belirlenen sınırlar içerisinde kalması gerekir. Sapma çok ise planlama aşamasına geri dönülür. 

	• 
	• 
	Elde edilen iyileşme miktarı mutlaka üst yönetime raporlanmalıdır. 


	Önlem Al 
	• 
	• 
	• 
	Yapılan iyileştirmenin kalıcı olduğunda emin olunmalıdır. 

	• 
	• 
	Bu yüzden alınan önlemler standartlaştırılması ve şirketin tamamına uygulanmalıdır. Bunu sağlamak için şirketteki her çalışanın eğitilerek bilgilendirilmesi ve eksiksiz bir şekilde yapıldığından emin olmak adına izlenmesi gerekir. 

	• 
	• 
	Gerektiği takdirde iyileştirmenin sürekliliğini sağlamak için sürece kontrol noktaları eklenebilir. 


	Kaizen felsefesi genellikle sektörel bazda ilgi görmektedir. Örneğin; üretim ve pazarlama alanlarında daha fazla yer bulurken, teknolojinin yoğun olduğu iş kollarında ve finans sektöründe daha az kullanılmaktadır. 
	Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle.. 
	Figure
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	Evren Yurttaş 
	Yurttaş Holding Yönetim Kurulu BaşkanıAA

	İlk Yüzde Bir Türk 
	Bu sayıdaki makalemi, bir arkadaşımın geçtiğimiz günlerde sorduğu iki soru üzerine bina etmek istiyorum; 
	•ANeden
	•ANeden
	•ANeden
	 Dünya’da ilk beşyüzde birATürk markası yok?AA

	• 
	• 
	Türkiye’den ilk beşyüze marka girebilmesi için makro veAAmikro anlamda nelerAyapılmalı?AA


	Öncelikle dikkatinizi önemli birşeye çekmek istiyorum. Ülkemizde belli bir kitle hala umutlu olduğunu ve dünya liginde olmamız için sadece doğru stratejilerin belirlenip, uygulanması gerektiğine inanıyor. 
	Bu motivasyon, bir sanayici ve bir vatandaş olarak beni gerçekten çok fazla mutlu etti ve hemen birkaç satırda görüşlerimi paylaşarak, bu konu hakkında makale yazacağımı ve kendisiyle paylaşacağımı ilettim.  
	İlk olarak durum tespiti yaparak başlayacak olursak ve eli de biraz yükseltirsek, başlıkta kullandığım cümle şimdilik sadece bir temenni. Ama inanırsak ve gereklerini de yerine getirirsek olmayacak bir temenni de değil. Acil yapılması gereken şey ise bakış açımızı değiştirmek. 
	Şimdi gelelim soruların yanıtlarına; ilk sorumuz: 
	Neden Türkiye’de ilk beşyüzde birATürk markası yok? 
	Marka olabilmenin ilk adımı, üretildiği ülke ve dünya gerçeklerine uygun, ihtiyacı doğru belirlemiş, herkesin hayatına bir şekilde dokunacak; evinde, işyerinde, cebinde, çantasında, konakladığı veya seyahat ettiği herhangi bir yerde olması gereken bir ürün veya hizmet olması gerekir. 
	Figure
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	Doğru tespit edilen ihtiyaca yönelik, kaliteli ürün veya hizmet üretmek uluslararası marka olabilmek için olmazsa olmaz, yapılmadığı takdirde diğer aşamalara geçilmesi imkansız ilk adımlardır. Örnek olarak: Televizyon, telefon, otomobil, sosyal medya araçları vb. verebiliriz. Tabi artık bu sektörlerde marka olmak, çok büyük yenilikler olmadıkça imkansız.. 
	Figure
	İkinci adım ise, menşei olduğu ülkenin markanın arkasında durması. Yani uluslararası kabul görmeden bir markanın dünya liginde olması imkansız olduğundan, bunun ikinci en önemli adımı üretildiği ülkenin markanın arkasında olması, devlet ve hükümet politikalarının buna uygun biçimde ayarlanmasıdır. Çok büyük markalardan birkaç örnek verecek olursak; ABD-Apple, Güney Kore-Samsung, Japonya-Sony’yi düşünün. Bu markaları herkes tanır, bilir ve kabul eder.  
	Bu adımlar tamamsa, dünya liginde marka olunması için bir engel görünmüyor ve şimdi sıra ikinci soru olan, makro ve mikro ölçekte neler yapılması gerektiği olabilir. Makro ölçekte yapılması gereken ilk iş, ürün veya hizmetin doğduğu ülkenin üretim ve pazarlama alt yapısının iyi belirlenmesidir. 
	Daha da özelde Türkiye, teknolojik altyapısı ve pazarlama kabiliyetleri açısından bir Amerika değil. Yani biz çip üretip dünyaya satma hayali kurarsak, daha hammadde tedariği olan ilk etapta yolda kalırız. Ürettik diyelim, dünyada tekelleşmiş olan bu alana satmamız imkansızlaşabilir. 
	Şubat’20 
	24 
	• www.sektorumdergisi.com 


	Bu kabulleri yaptıktan sonra, her platformda, özellikle üniversite seminerlerinde genç arkadaşlarımla paylaştığım: ”Her teknoloji kendi ihtiyaçlarını yaratır” ilkesinden hareket ederek büyük ürün ve hizmetler üretebiliriz. Aynı zamanda ticari sırrım olan bu bakış açısı, eğer devlet ve hükümet politikamıza da sirayet ederse, yeni yetişen nesil bunu çok hızlı satın alacak ve uygulamaya geçecektir. 
	Örnek verecek olursak, Microsoft ve IBM gibi Dünya devi işletim sistemi ve bilgisayar üreticileri, bugün onların varoluşları sayesinde varolan Google’dan daha değerli değil! Başka bir örnekte hiçbir elektrik üreticisi marka olmadığı halde, elektriği ileten kablo, şalt malzeme vb. birçok marka mevcut. 
	Ticari sırrım dediğim konuyu ele alırsak; elektrik üretildi, dağıtıldı, beyaz eşya, klima, makine, sistem ve teçhizat gibi birçok yerde kullanıldı. Peki bunların elektrik dalgalanmalarından, yıldırımdan korunmasını ne sağlıyor? Ya da bir banka ATM’si, yazarkasa, laboratuvar cihazı gibi hassas elektronik kartların nötr-toprak voltajının 1V olmasını kim sağlıyor? 
	Kısacası dünyada icad edilmiş, pazar elde etmiş ama eksikleri olan, açıkları olan yüzlerce marka ve iş var. Buralara yönelmek doğru olacaktır. 
	Markalaşmada mikro ölçekte yapılması gereken şeylere gelirsek, ilk olarak ürün veya hizmet, gerekiyorsa kamu tarafından sipariş verilerek, şirketin maddi olgunluk kazanması sağlanmalıdır. En önemli şeylerden biri de uluslararası platformlarda veya toplantılarda bizzat devlet başkanı tarafından ürünün veya hizmetin kendisi tarafından kullanıldığının anlatılması, mümkünse gösterilmesidir. 
	Ve bana göre en önemlisi: sinema sektörü. Kitleleri harekete geçirecek bir konuya ürün veya hizmet yerleştirme, ya da kendi konunuzu direkt olarak sinemaya uyarlama ile, tanıtma kabiliyetiniz çok daha yüksek olacaktır. Tabi dünya ölçeğinde olacaksanız, elbette Hollywood filmlerinde olmalısınız. 
	Bunları başaran, ilk yüzde göreceğimiz bir Türk, inşallah olacaktır. 
	Görüşmek dileğiyle.. 
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	Alişan Çapan 
	Günsan Pazarlama Direktörü

	İş modeli genel anlamda bir şirketin nasıl değer yarattığını ve bu değerden ne elde ettiğini belirler. Modelin özellikleri; müşteri değer teklifini ve fiyatlandırma mekanizmasını tanımlar, şirketin kendini nasıl organize edeceğini ve değer yaratma anlamında kimlerle iş ortaklığı yapacağını ve tedarik zincirini nasıl yapılandıracağını belirtir. İş modeli şirketin başarısında en belirleyici faktör olur. 
	İş modeli genel anlamda bir şirketin nasıl değer yarattığını ve bu değerden ne elde ettiğini belirler. Modelin özellikleri; müşteri değer teklifini ve fiyatlandırma mekanizmasını tanımlar, şirketin kendini nasıl organize edeceğini ve değer yaratma anlamında kimlerle iş ortaklığı yapacağını ve tedarik zincirini nasıl yapılandıracağını belirtir. İş modeli şirketin başarısında en belirleyici faktör olur. 
	Başarılı olan firmaların da iş modelleri rakipleri tarafından hızlıca taklit edilmeye çalışılır. Bu aksiyon her zaman kısa vadede başarılı sonuç getirmese de orta vadede başarılı olur. 
	Belli bir zaman sonra taklit edilen iş modeli sektörde standart halini alır ve yenilikçi yönünü kaybeder. 

	Figure
	Farklı Bir Yaklaşım, Abonelik İş Modeli 

	Sektörün normlar dışında düşünmeyi seven firmaları değişiklikler yaparak rakiplerini alt etmeye çalışırken genelde sektör dışından giren başka bir oyuncu tüm kuralları allak bullak ederek sektöre yeni bir iş modeli katar ve birçok oyuncuyu piyasadan siler. 
	Sonra bu iş modeli de taklit edilir ve sektör evrilir. Bu çok genel bir çevrimdir ve belli periyotlarla her sektörde hızlı veya yavaş gerçekleşir.  
	Bu gibi konular açılınca gittiğim her pazarlama zirvesinde Airbnb, Uber, Alibaba ve Facebook örneklerini duyuyorum. 
	Çok klişeleşmiş söylemlerle şunlardan bahsediliyor: "Alibaba dünyanın en büyük perakendecisi ama hiç stok tutmuyor. " 
	Figure
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	Uber dünyanın en büyük taksi firması ancak hiç aracı yok. Airbnb dünyanın en büyük konaklama zinciri ama hiçbir emlak varlığı yok. Facebook dünyanın en büyük medya firması ancak hiç içerik yaratmıyor. 
	Uber dünyanın en büyük taksi firması ancak hiç aracı yok. Airbnb dünyanın en büyük konaklama zinciri ama hiçbir emlak varlığı yok. Facebook dünyanın en büyük medya firması ancak hiç içerik yaratmıyor. 
	Ben bu ay size adı Türkiye’de çok duyulmamış farklı bir firmadan bahsetmek istiyorum. 
	Bildiğiniz gibi son yıllarda kiralama, abonelik ve ortak kullanım iş modelleri üzerine çok ciddi yatırımlar yapılıyor. 2009 yılında New York’da kurulan bir e-ticaret firması; Rent the Runway. Adından da anlaşılabileceği gibi giyim, elbise ve aksesuar alanında faaliyet gösteriyor. 
	Düşünsenize bazı elbiseleri yılda hatta hayatınızda kaç kez kullanıyorsunuz. Bunları satın alıp hayatınızın sonuna kadar saklamanın maliyeti ne kadar yüksek. Bu firma ünlü tasarımcıların ürünlerini kiralayarak müşterilerine katma değer sağlıyor. 
	Peki ne var bunda diyebilirsiniz. Bu hizmet çok uzun zamandır erkekler için smokin kiralayan dükkanlar tarafından veriliyor. 
	Ancak burada önemli olan milyonlarca son kullanıcı ile binlerce ürün kombinasyonunu verimli bir şekilde bir araya getirebilecek ve bu verinin işlenebileceği bir alt yapının oluşturulması. 
	Bununla beraber bu hizmeti sunarken insanlara kişiselleştirilmiş, kendilerini özel hissettikleri, sadece 
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	kullandıkları kadar ödeyebildikleri hızlı ve kullanışlı bir hizmet sunmak. 
	Bu site size aylık üyelik yapma imkânı sunarak belli bir sayıda ürünü kiralama fırsatı sağlıyor. Örnek vermek gerekirse ayda 4 adet kıyafeti kiralamak için 89$ gibi sabit bir ücret ödemeniz gerekiyor. 
	Farklı kullanım alışkanlıkları ve sıklıkları olan insanlar için çeşitlendirilebilecek birçok paketleri var. Abonelik iş modeli klasik iş modelleri gibi kaç tane ürün sattığınıza değil müşterinizle olan ilişkinizdeki toplam etkileşime odaklanıyor. 
	Böylelikle yüksek bir müşteri elde tutma oranı ile, düzenli bir nakit akışı, minimum sermaye ve yatırımla büyüyen karlı şirketler oluşuyor.  
	Her şeye rağmen firmanın iş modelini sıradan olarak değerlendirecekler için birkaç rakam ve ufak bir not ekleyerek yazımı bitirmek istiyorum. Bahsettiğim Rent the Runway firmasının 6 milyon müşterisi, 1000’in üzerinde çalışanı, 100 milyon dolar yıllık cirosu var ve firma değeri 1 milyar dolar seviyesinde. 
	İnsanların ihtiyaçları çok fazla değişmese de iş modelleri çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla basit ve gündelik sorunlara inovatif ve yalın çözüm bulan firmalar geleceğin kazananları olacaklar. 
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	Opaş Paket Şalter Genel KoordinatörüAA

	Dostlarım şubat ayından merhaba., Ocak sayımızdaki yazımda sanayinin dünyamıza girişini anlatmaya başlamış ve 1900’lü yıllara kadar gelmiştim. Şimdi yirminci yüzyıla doğru gelişen olayları anlatmaya devam edelim.. 
	Dostlarım şubat ayından merhaba., Ocak sayımızdaki yazımda sanayinin dünyamıza girişini anlatmaya başlamış ve 1900’lü yıllara kadar gelmiştim. Şimdi yirminci yüzyıla doğru gelişen olayları anlatmaya devam edelim.. 

	P
	Üçüncü Endüstri Devrimi 
	Figure


	Endüstrideki gelişimi, şimdiye kadar eğer bir devrim adı ile ifade edecek olursak birinci ve ikinci sanayi devrimi olarak ele almıştık. 
	Endüstrideki gelişimi, şimdiye kadar eğer bir devrim adı ile ifade edecek olursak birinci ve ikinci sanayi devrimi olarak ele almıştık. 
	20.yy'da ise üçüncü sanayi devrimine geçişten söz etmenin zamanıdır artık. Biliyorsunuz, geçtiğimiz yüzyılda ardarda başlayan iki büyük dünya savaşı ile ülkeler arası sınırlar değişmeye ve yeniden şekillenmeye başlamıştı. Sanayideki hızlı gelişim bir anda gerilemeye ve dolayısıyla 1929 yılında ilk krizin ateşi görüldü. 

	Şimdi durumu biraz detaylandıralım; 
	Yaşanan gelişmeler paralelinde görülen olumlu değişimlerin başında, (yani üçüncü sanayi devrimiAAbaşlangıcında) mekanik hesap makinelerinden, hem mekanik hem de elektrikle çalışan hesap makinelerine geçilmesiyle, sonraki yıllarda ise bilgisayarların ortaya çıkmasına neden olacak gelişmeler, sanayideki hızlı gelişime katkı sağlamayı beraberinde getirdi. Bu tür cihazların sanayide kullanılması ile, iletişim teknolojilerinin gelişmesine katkı sağlanmış oldu. 
	İletişim teknolojilerinin ve bilgisayarların sanayide yaygın kullanılmaya başlanmasıyla, gündelik hayatımıza yerini alan küçük ve kullanımı kolay ürünler ortaya çıkacak fakat tüm bu gelişmeler olurken ne yazık ki başta gündelik hayatımız olmak üzere iş gücünde azalmaları da beraberinde getirecektir. 
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	Sanayide yaşanan bu gelişmeler ile bazı olumlu sonuçların yanında, olumsuz yansımalar da gündemimizde yerini alacaktır. Üretim ekonomisindeki bu tür değişimlerin yanı sıra insan hayatını etkileyecek  bazı faktörler de elbette karşımıza çıkmış olacak. 
	Fabrikaların ortaya çıkmasıyla şehirlere kırsal kesimlerden göç dalgası oluşmuş ve şehir nüfusları hızla artmıştır. Bu hızlı artışın yanında çoğalma gösteren işçi nüfusu ile birlikte ilk zamanlarda kötü çalışma koşulları sebebiyle bir emek sömürüsü oluşmaya başlamıştır. 
	Bu dönemin en önemli sayılacak unsurların başında; küçük yaştaki çocukların işçi olarak çalıştırılması ile birlikte, aslında bir bakıma işçi mücadelesi kavramı ortaya çıkmış ve bu gelişmelerin sonucunda sosyalizm ve komünizm akımlarının doğmasına da yol açtığı görülmüştür. 
	Üretilen her bir ürün için hammadde ihtiyaçları artmaya ve bu durum, yeni pazarların ortaya çıkması ve bulunmasını zaruri hale getirmiştir. Tüm bunların yanında sömürgecilik dediğimiz bir kavram ortaya çıkmış ve yayılma süreci başlamıştır. 
	Figure
	Sömürge haline getirilen topraklarda, sanayileşen ülkeler için yeni hammadde kaynakları bulma, bulunanları arttırma gayretleri, karşımıza sonraki devam eden süreçte hedef hamleler olarak çıkacaktır. 
	Sömürge haline getirilen topraklarda, sanayileşen ülkeler için yeni hammadde kaynakları bulma, bulunanları arttırma gayretleri, karşımıza sonraki devam eden süreçte hedef hamleler olarak çıkacaktır. 



	Bir diğer farklılık ise, batıdaki bu gelişmeler ile diğer bölgelerdeki gelişmişlik arasında büyük ölçüde uçurumlar olacak kadar birbirinden ayrılmalar ve ekonomik üstünlükler görülmeye başlanacaktır. 
	Figure
	Bu üstünlüğü sömürgeci hareketle avantaja daha çok sahip olan ülkeler, sömürge topraklarına ulaşımı, demir yollarının gelişmesi ile daha kolay aşmışlar ve dolayısıyla buralarda gerek askeri gerekse ekonomik üstünlük kazanımları elde etmişlerdir. 
	Bunun sonucunda sanayileşen ülkeler bu yarışa girmiş ve çatışacakları durumların ortaya çıkmasına zemin hazırlamışlardır. Birinci dünya savaşının çıkmasında ayrıca bir rol alınmasına imkan sağlamışlardır. 
	Diğer olumsuzlukların devamında ise fosil yakıt tüketimlerinin artması ile çevre kirliliği baş göstermiş ve beraberinde günümüze kadar gelecek olan tarımsal arazilerin, ormanlık alanların ve hayatımız için çok önemli olan doğal yaşam alanlarımızın yok olmasına da böylece zemin hazırlanmış oldu. 
	Sevgili sektör dostlarım, tarihsel süreç olarak bahsedilen 1900'lü yıllardan bu yüzyılın sonlarına doğru... Artık sanayinin bizlere daha neler getireceğini sonraki sayımızdaki yazımda devam edeceğim.. 
	Esen kalın, bereketle kalın. 
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	Alkan Aydınlatma Yerli Ürün Ailesinin 
	Alkan Aydınlatma Yerli Ürün Ailesinin 
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	Yeni Üyesi “LED AMPUL” Olacak 

	Profesyonel ilke ve yönetim şekliyle kaliteden ödün vermeden, yarım asırlık tecrübesini aydınlatma sektörünün hizmetine sunan Alkan Aydınlatma; yeni yatırımları arasındaki LED Ampul ile ürün çeşitliliğini genişletmeye devam ediyor. 
	Profesyonel ilke ve yönetim şekliyle kaliteden ödün vermeden, yarım asırlık tecrübesini aydınlatma sektörünün hizmetine sunan Alkan Aydınlatma; yeni yatırımları arasındaki LED Ampul ile ürün çeşitliliğini genişletmeye devam ediyor. 
	2020 yılına hızlı bir başlangıç yapan markanın yerli üretim gamındaki son atağı ise LED Ampul ile olacak. Türkiye aydınlatma sanayine katkı sunarak ülke ekonomisine güç katmaya devam eden Alkan Aydınlatma, iç mekan aydınlatma kategorisindeki LED ampul üretimi ile Alkan Aydınlatma imzalı ürünleri aydınlatma sektörü ile buluşturmayı hedefliyor. 
	LED Ampullerde Yeni Aktör 
	Alkan Aydınlatma; üretimini 86.000 m’lik fabrikasında yerli olarak yapmayı planladığı LED ampulleri, yılın 
	Alkan Aydınlatma; üretimini 86.000 m’lik fabrikasında yerli olarak yapmayı planladığı LED ampulleri, yılın 
	2

	ikinci yarısında piyasaya sunmak üzere hazırlıklarını hızlandırmış durumda. 


	En önemli ilkelerinden birini “enerjide tasarruf” olarak konumlamış olan marka, LED aydınlatma teknolojisindeki gelişimini almış olduğu TSE, ISO ve OHSAS sertifika belgeleriyle ve yaklaşık 53 senelik tecrübesi ile kanıtlamış üreticilerin başında geliyor. 
	Aynı zamanda Türkiye elektrik aydınlatma pazarının ihtiyaç duyduğu ürünlerin tamamını, kendi tesislerindeki nihai şeklini alan ürünleri ve distribütörlüğünü üstlendiği lider global markalar ile sunan Alkan Aydınlatma, LED ampulde de pazarın ihtiyaçlarını doğru tespit ederek en doğru ürünü sunma kabiliyetine sahip yapısı ile önemli bir aktör olmaya hazırlanıyor. 
	Figure
	Şubat’20 
	Şubat’20 
	36 
	• www.sektorumdergisi.com 


	■ ■■
	Form

	YERLi URETIM 
	Figure
	■ 

	Sect
	Figure

	BUTON ANAHTARLAR 
	' 
	, 
	, 

	1 
	1 
	Figure
	, 

	YERLİ 
	YERLİ 
	ÜRETİM 

	SETE[ 
	G 


	+9o ,2,2)5015343 <$> C E: ıso 9001 
	ll 
	Figure
	www.setel.com.tr 

	MAKALE 
	MAKALE 

	AA
	Savaş Konca 
	S.M.M.M. Savaş Konca Müşavirlik

	2020 E-Arşiv ve Vergi Tahsilatına Yetkilendirilen 
	Bankalar E-Arşiv 2020 
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	Bilindiği üzere, yeni yıldan yani 01/01/2020 tarihinden itibaren daha önceki yıllarda e-fatura uygulamasına geçmemiş ve bu sene de geçmesi zorunlu olmayan mükellefler de dahil tüm vergi mükellefleri, bir gün içinde müşterisi vergi mükellefi olanlara (Şirket, firma vb.) vergiler dahil düzenleyecekleri fatura toplamı 5.000.TL aşması durumunda bu faturayı kağıt fatura olarak düzenleyemeyeceklerdir. 
	-

	Bu sınır vergi mükellefi olmayanlar için (şahıslar, nihai tüketici vb.) 30.000.-TL dir. 
	Örneğin, müşteriniz XYZ tekstil Ltd.Şti. ise (KDV vb. dahil) 
	5.000 TL geçmesi, müşteriniz, Ahmet amca, Ayşe teyze 
	5.000 TL geçmesi, müşteriniz, Ahmet amca, Ayşe teyze 
	ise (KDV vb. dahil) 30.000TL'yi geçmesi durumunda kağıt fatura düzenlenemez. 


	Bir günde aynı müşteriye düzenleyeceğiniz faturanın yukarıda belirtilen tutarı geçmesi durumunda, bu faturayı ya GİB'in portalını kullanarak veya özel bir entegratör firma ile anlaşarak düzenleyebilirsiniz. 
	Vergi Tahsilat Yetkisi Verilen Bankalar 
	Mükelleflerin vergi ödemelerini daha kolay ve daha hızlı biçimde yapabilmeleri için her yıl Gelirler İdaresi Başkanlığı ve özel bankalar arasında tahsilat yetkisi anlaşması yapılır. 
	Figure
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	Ancak, 01.01.2020 tarihinde bu anlaşma sonlandırılmış ve vergi tahsilatı yetkisi sadece devlet bankalarına verilmiştir. 
	Eskiden olduğu gibi vergilerini bankadan ödemek isteyen mükellefler, Ziraat Bankası, Halk Bankası veya VakıfBank’dan hesap açtırmak zorundadırlar. 
	01.01.2020 tarihinden itibaren özel bankalardan vergi ödemeleri sadece kredi kartı ile yapılacak olup normal hesaptan ödeme yapılamayacaktır. 
	Not 
	Not 

	Kredi kartından vadesi gelmemiş vergi ödemeleri yapılabilir. Geçmişe ait vergi ödemeleri kredi kartından yapılamamaktadır. 
	Diğer Notlar 
	Diğer Notlar 

	GİB portal üzerinden muhteviyatı iyibarı ile hatalı veya eksik kesilen e-arşiv faturaları için iptal seçeneği yoktur. Ancak hatalı kesilen e-arşiv faturasının hem alıcı hem satıcı tarafından işleme alınmaması şartı ile yeni kesilecek olan e-arşiv faturasının tarih ve numarsını yazarak"........ sebeten dolayı iptal edilmiştir". denmek sureti ile hatalı fatura iptal edilmiş olur. 
	Görüşmek dileğiyle... 
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	Türkiye İstatistik Kurumu kasım 2019 ayı ciro ve perakende satış verilerini açıkladı. İlgili bültenlere göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2019 yılı kasım ayında yıllık %14,8 artmıştır. 
	Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; sanayi sektörü ciro endeksi 2019 yılı kasım ayında yıllık %10,1, inşaat ciro endeksi %2,6, ticaret ciro endeksi %20,1 ve hizmet ciro endeksi %14,9 artmış görünüyor. 
	Yıllık bazda ticaret ciro endeksi diğerlerine göre %20.1 ile en iyi performansı gösterirken, inşaat sektörü cirolarında artış %2.6 oranında kalmış durumda. 
	Son zamanlarda yapılan faiz indirimlerinin, yeni bitmiş inşaatlar için sağlanan kredi faiz indirimlerinin etkisini 
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	2 ay sonra daha net görmeğe başlayacağız. 2018 kasım ayında yıllık ciro artış oranı toplamda %26,4 idi. Şimdi üzerine %14.8 artış daha geldi. 
	Cirolardaki bu artış bir daralmanın söz konusu olmadığını da açıkça göstermektedir. Toplam ciro içerisinde yıllık bazda artış rekoru %23.7 ile konaklama ve yiyecek sektöründedir. Burada son 2 ayda bir önceki aya göre artış oranlarının düşüş olmasına dikkat etmek gerekiyor. 
	Sabit fiyatlarla perakende satışlara baktığımızda; sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2019 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,5 arttı. 
	Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %13, otomotiv yakıtı satışları %8 artmıştır. 
	>>> 
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	Özellikle gıda dışında %13 artış dikkat çekicidir. Aylık bazda %1.7 artış iç piyasada canlanma sinyallerinin gelmeye başladığını açıkça söylemektedir. 
	Cari fiyatlarla perakende satışlara bakıldığında artış oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Şirketler ciro artışlarına bakarken bu oranları görmektedirler. Bu verilere göre; cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,5 arttı. 
	Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %17,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %21,8, otomotiv yakıtı satışları %11,3 arttı. Bu durumda bir daralma veya durgunluktan söz etmek mümkün değildir. 
	Eğer geçen yıla göre daha kötü ciro yaptıysanız; satış organizasyonunuzu ve yönetim şeklini gözden geçirmelisiniz. 
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	Yazılım UzmanıAA
	Ekrem Karataş 

	Bir SEO Uzmanı Olmak mı İstiyorsunuz? (2) 
	Bir SEO Uzmanı Olmak mı İstiyorsunuz? (2) 
	Figure


	SEO’nun Gereklilikleri 
	SEO’nun Gereklilikleri 
	İyi bir SEO çalışması için yapılması gereken 4 ana çalışma vardır. Bu çalışmaların temelinde ve başlangıcında anahtar kelime araştırması gelir. Sonrasında ise iç SEO, dış SEO ve teknik SEO çalışmaları gelmektedir. Bu da şu anlama gelir ki; iyi bir SEO uzmanı olmak için bu 4 ana çalışmanın nasıl yapılacağını bilmelisiniz. 
	Çalışılacak kelimeler belirlenip, (iç SEO ile site link yapıları vs.) bu kelimelere uygun hale getirilirken, dış SEO çalışmaları ile bu kelimelerde sitenin popülerliği arttırılır. Sonrasında yapılacak teknik SEO (Site hızı, kırık linkler, kullanıcı deneyimi) çalışmaları ile gelen kullanıcının siteden memnuniyeti en üst seviyeye çıkarılmaya çalışılır. 
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	Mutlaka Kendi Web Siteniz Olmalıdır 
	İyi SEO uzmanlarının mutlaka denemeler, testler yaptığı bir web sitesi vardır. Bu siteler üzerinde çalışarak kendine özgü teknikler, denemeler yaparlar. 
	Ayrıca daha derine inersek html, css, java gibi temel bilinmesi gereken kodlama dilleri hakkında çalışmaları da bu web sitesi üzerinde yaparlar. 
	Sürekli Öğrenme 
	Dijital dünya, teknoloji sürekli ve katlanan hızlarla ilerlerken sürekli öğrenmeyi bırakmamak gereklidir. SEO’nun açılımı arama motoru optimizasyonu olsa da aslında yapılan çalışmalar Google içindir. 
	MAKALE 
	MAKALE 
	Google’ın yılda küçük büyük 200’den fazla güncelleme yaptığını dikkate aldığımızda günümüzde işe yarayan bir tekniğin, 6 ay sonra hiçbir işe yaramaması çok normal bir durumdur. Tüm bunları dikkate alırsak sürekli kendini geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek ve denemek zorunluluktur. 
	Figure
	Kendinize Bir Hedef Belirleyin 
	İyi bir SEO uzmanı olmak için hedefleriniz ve tavsiyem iyi bir idolünüz olması yönünde olacaktır. Ülkemizde konusunda çok iyi bir çok SEO uzmanı bulunur. 
	Bunlardan biri veya bir kaçını kendinize idol olarak belirleyebilirsiniz. O kişiyi bulduktan sonra onu kendinizin rakibi haline getirerek ondan daha iyi olmak için çalışmaya başlayın. 
	Neler yaptığını, bulunduğu yere gelene kadar başından neler geçtiğini ve gelecekte neler yapacağını bilin ve bu bilgileri kullanarak onu geçmek için harekete edin. 
	Belki idolünüz, aynı zamanda rakibiniz olan kişiyi asla geçemeyeceksiniz ancak onu geçmek için çalışırken öğreneceklerinize siz bile şaşıracaksınız.  

	Bu konuda tavsiye isterseniz Kaan Gülten, İlyas Teker, Ayhan Karaman tanıdığım ve takip ettiğim çok iyi örnekler. 
	SEO Uzmanı Olmak İçin En Önemli Gereklilik Sabır 
	Belki ilk olarak söylemem gereken ancak en sona bıraktığım başlık sabır yani beklemeyi bilmektir. Şunu içtenlikle söylüyorum ki, bu maddeyi dikkate alın ve bir abi/arkadaş tavsiyesi olarak görüp, sabırsız biriyseniz SEO uzmanı olmak yerine dijital pazarlamanın farklı dallarına geçiş yapın. 
	Çünkü SEO "beklemeyi bilmek" anlamına da gelir. 
	Müşterilerinizi beklersiniz, tasarımcıyı beklersiniz en önemlisi arama motorlarını beklersiniz. Yaptığınız bir değişikliğin aktif olması, arama sonuçlarına yansıması bazı durumlarda haftaları bulabilmektedir. Eğer buna katlanacak sabrınız yoksa yol yakından vazgeçin.  
	Figure
	Sonuç olarak içinde olduğumdan dolayı kendi tecrübelerime dayanarak şunu ekleyeyim ki doğru proje ve doğru müşterileri bulursanız çok güzel bir meslek ve gelir kapısıdır. Ayrıca eğlencelidir, başarılı olup çalıştığınız siteyi Google’da 1. sırada gördüğünüzde verdiği keyif kelimenin zorluğuna paralel artmaktadır. 
	Bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle… 
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	Dünya Şehirlerinin Teknolojisi Asis CT’den 
	Figure
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	HABER 

	Figure
	Dijital dönüşüm çağının ihtiyaçları doğrultusunda farklı alanlarda teknolojik katma değer yaratarak büyümeyi sürdüren Asis Elektronik akıllı şehir faaliyetlerini Asis CT-City Technologies markası altında gerçekleştirmeye devam ediyor. Türkiye’nin 81 ilinde faaliyetleriyle adından söz ettiren Asis CT, dünyanın 13 ülkesinde büyük projelere imza atıyor. 
	Şehirler akıllanıyor, teknolojiler hayatı kolaylaştırıyor. Dünyanın önde gelen şehirleri, güvenlik, maliyetleri azaltmak, kent yaşamını daha modern hale getirme gibi gerekçelerle çok daha fazla akıllı şehir teknolojilerine yatırım yapmaya başladı. 
	Asis CT’de, mobil kamera sistemleri, kişi&yolcu sayma sistemleri, elektronik ücret toplama sistemleri, dijital bilgilendirme sistemleri, otopark yönetimi otomasyonu, akıllı bisiklet ve scooter alanlarında geliştirdiği teknolojileri ile öne çıkıyor ve Ar-Ge çalışmalarını hızlandırarak dünyanın her noktasına ulaşmayı hedefliyor. 
	Asis CT Hindistan’da ‘’Kochi Metro Rail’’ projesi, Sofya’da tren, otobüs ve metro olmak üzere üç farklı grupta araç sistem entegrasyonu gibi sayısız büyük projeye imza atarak gerçekleştirdiği ihracat çalışmaları ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 
	17 metropol, 22 şehir ve 65’ten fazla bölgede anahtar teslim çözümler üreten Asis CT, 2020’de cirosunun yüzde 50’sini yurtdışından elde etmeyi planlıyor. 
	2020’de Büyük Pazar Hindistan’a Odaklanacağız 
	Dünyanın farklı ülkelerine çözümler geliştirdiklerini 2020 yılındaysa ihracat hedeflerini daha da büyüttüklerini belirten Asis CT Genel Müdürü Fatih Gündoğan, son iki yıldır cirolarının yüzde 20’sinin ihracattan oluşturduğunu ifade etti. 
	Gündoğan “2020’de ciromuzun yüzde 50’sini yurtdışından yapmayı planlıyoruz. Özellikle Hindistan’a odaklanacağız. Şu anda da Mumbai metrosunun teknoloji kısmını üstlendik. Kuzey Afrika’dan başlayan, Arap Yarımadası ve Hindistan’ı kapsayan, ardından Çin’e kadar olan bölge bizim hedef pazarımız. 
	Ulaşım çözümlerimizle Yunanistan’dan Portekiz’e, Pakistan’dan Türkmenistan’a kadar farklı ülkelerde faaliyetlerimiz bulunuyor. 
	Mesela Atina’da metroda kullanılan cihazlar bizim. Hindistan’da ise Mumbai, Koçi, Amritsar ve İndore olmak üzere dört şehirde bizim cihazlarımız ve yazılımlarımız kullanılıyor” dedi. 
	Figure
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	HABER 
	Hindistan pazarının dışında Sofya’da gerçekleştirdikleri çalışmalardan da bahseden Gündoğan,” Sofya’da tren, otobüs ve metro olmak üzere üç farklı grupta araç sistem entegrasyonu projesi var. 
	Bu araçların birbirine bağlanması ve oradaki cihazların yönetilmesi işinin ihalesine girdik ve kazandık. Konsorsiyum ortaklığıyla Sofya Belediyesi ile çalışıyoruz. 
	Asis CT Genel Müdürü Fatih GÜNDOĞANAA
	Aynı zamanda Bulgaristan Sofya projemizin ikinci fazını tamamlamış olduk. Bu fazda 1150 araca entegre edilmek üzere sistemlerimizin ihracatını gerçekleştirdik. Bu zamana kadar toplamda 3.551 sistem ihracatımızı tamamlamış olduk” dedi. 
	Türkiye’nin Akıllı Ulaşımı da Asis CT’den 
	Türkiye’de elektronik ücret toplama sistemlerinde yüzde 40’lık pazar payına sahip olan Asis CT, 17’si büyükşehir olmak üzere 65 noktada hizmetleri ile yer alıyor. Kontrollü geçiş sistemleriyle ilgili yazılımlar ve donanımlar geliştirmeye başlayan Asis CT, kişi sayma sistemleri ve güvenlik sistemiyle ilgili yazılım ve donanımlar geliştiriyor ve sistemlerinde yapay zeka teknolojileri kullanarak yüz tanıma hizmeti sunuyor. 

	Otobüsler için de “Karakutu” denilen araç içi güvenlik sistemi geliştirerek güvenlik açısından önemli bir çözüm sağlıyor. 
	Türkiye’de ilk kez Şanlıurfa’da toplu ulaşımda NFC kullanımı sağladıklarını belirten Gündoğan, “Bu teknolojimiz ile ulaşımda mobil ödemeyi mümkün kılan sistemi biz hayata geçirdik. Samsun’da gerçekleştirdiğimiz Toplu Ulaşımda Bonus Trink Kredi Kartı Entegrasyonu projemiz ise Avrupa çapında bir ilkti. 
	Ulaşım Araçlarına Engelsiz Erişim üzerine çalıştığımız TÜBİTAK projemiz de bu kapsamda saymamız gereken önemli çalışmalarımız arasında yer alıyor. 
	Kilis Belediyesi’nde akıllı bisiklet sistemlerimiz kullanılacak. Şu an ülke genelinde ve dünyada akıllı kart çalışmalarımız ile de öne çıkıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışında sistemlerimiz toplam 21.500 araçta kullanılıyor. 
	16 milyon kart ve 6 milyar işlem sayımız bulunmakta. Bunun yanı sıra yakın zamanda insanların ellerinden düşürmeyecekleri bir mobil ulaşım platformu hazırlıyoruz” dedi. 
	Asis CT’nin Odak Noktası; Ar-Ge Çalışmaları 
	Şirket politikasının odak noktasında şehir teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmaları bulunan Asis CT, yeni vizyonu ile birlikte Türkiye‘de ve dünyada akıllı şehirleşme noktasında söz sahibi olan oyun kuruculardan biri olarak öne çıkıyor. 
	İstanbul merkez olmak üzere Ağrı, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Şanlı Urfa, Van ve Yalova bulunan bölge temsilcilikleri ile 100’den fazla Ar-Ge çalışanı ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Gündoğan, “Asis CT olarak, araç telemetri sistemleri, CCVT sistemleri, elektronik denetleme sistemleri, elektrikli scooter, akıllı otobüs platformu ve akıllı şehir platformu olmak üzere farklı akıllı şehir teknolojileri üzerinde yoğunlaşıy
	Ayrıca belediyelerimizin hem ulaşım araçlarını hem de çevre ve enerji gibi diğer sensörlerden elde edecekleri veriler ile şehir hayatını kolaylaştıracakları bir akıllı şehir platformu üzerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda şehirlere, akıllı şehirler odağında zengin bir seçenek havuzu sunmayı hedefliyoruz” dedi. 
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	Profesyonel Fiber Optik Merkezi Uydu TV Sistem Çözümleri 
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	Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz sok. No:1 A Blok Kat 2 9/0006 Şişli İstanbul 
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	Figure
	Küçücük Bir İstek, Bir Çağrı Bir Cevap 

	Okulumuz Diyarbakır Eğil ilçesinde bulunmaktadır. Çoğu taşmalı civar köylerden gelen 308 öğrencimiz var. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 6 öğrencimiz bursluluk sınavını, 2 tanesi fen lisesini, birçoğu anadolu lisesini kazanmıştır. Öğrencilerimiz çoğu zeki olmakla beraber, ailelerinin maddi imkan yetersizliği sebebiyle, aile birliği olarak velilerden hiçbir destek almayıp, öğrencilerimizin eğitim konforunu arttıracak ihtiyaçları idare olarak karşılıyoruz. Ülkemizin geleceğini olan bu temiz yürekli öğrencile
	Okulumuz Diyarbakır Eğil ilçesinde bulunmaktadır. Çoğu taşmalı civar köylerden gelen 308 öğrencimiz var. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 6 öğrencimiz bursluluk sınavını, 2 tanesi fen lisesini, birçoğu anadolu lisesini kazanmıştır. Öğrencilerimiz çoğu zeki olmakla beraber, ailelerinin maddi imkan yetersizliği sebebiyle, aile birliği olarak velilerden hiçbir destek almayıp, öğrencilerimizin eğitim konforunu arttıracak ihtiyaçları idare olarak karşılıyoruz. Ülkemizin geleceğini olan bu temiz yürekli öğrencile
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	Okuduğunuz satırlar Diyarbakır Eğil Merkez Ortaokulu’nun Müdürü Erkan Kılıç’ın Sektörüm Dergisi’ni okurken WhatsApp hattımızda iletişime geçerek ilettiği mesajı. Küçücük ama çok değerli bir isteği vardı; 
	"Sevgili öğrencilerinin konforu" 
	Müdürümüzün bu talebini, üretici dostlarımıza duyurmak adına sosoyal medya hesaplarımızdan paylaştıktan sonra, henüz 5 dakika bile geçmeden dönüş yaparak üstlendiğini bildiren EL-Bİ Elektrik’e Eğil Merkez Ortaokulu Müdürü Erkan Kılıç, öğretmenler ve tüm öğrenciler adına teşekkür ediyoruz.. 
	Figure
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	Figure
	Öğrencilerin bu küçük ricasını kırmayan EL-Bİ Elektrik, talebin ardından okul yönetimi ile irtibata geçerek tüm ihtiyaçların listesini aldı. 
	Öğrencilerin bu küçük ricasını kırmayan EL-Bİ Elektrik, talebin ardından okul yönetimi ile irtibata geçerek tüm ihtiyaçların listesini aldı. 
	Okul müdürü Erkan Kılıç, EL-Bİ anahtar ve prizlerin montaj fotoğraflarını bize ileterek, değerli markamıza bir kez daha teşekkürlerini iletti. 
	Gurur Duyulan Dostlar 
	Bahse konu ihtiyaç paylaşıldığında, ihtiyaçları karşılamak isteyen diğer değerli üreticilerimiz; Mutlusan Elektrik Zeynel Yılmaz ve Mepa Elektrik Emre Küçük’e, ayrıca sektöründen bağımsız olduğu halde duyarsız kalamayan Legend Güvenlik Mahmut Polat’a, yaşattıkları güzel duygular için Sektörüm Dergisi ekibi olarak şükranlarımızı sunuyoruz. 
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	Aydınlatma Sektörü AGİD Geleneksel Yemeğinde 
	Aydınlatma Sektörü AGİD Geleneksel Yemeğinde 
	Figure

	(2020) Yeniden Bir Aradaydı 

	Aydınlatma Merkezi projesinin açıklandığı, gelenekselleşen AGİD (Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği) Yemekli Toplantısı, 14 Ocak 2020’de her yıl olduğu gibi aydınlatma sektörünü bir araya getirdi. AGİD’in her yıl ev sahipliği yaptığı gecede, sektörün önde gelen sanayicileri bir aradaydı. 
	Aydınlatma Merkezi projesinin açıklandığı, gelenekselleşen AGİD (Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği) Yemekli Toplantısı, 14 Ocak 2020’de her yıl olduğu gibi aydınlatma sektörünü bir araya getirdi. AGİD’in her yıl ev sahipliği yaptığı gecede, sektörün önde gelen sanayicileri bir aradaydı. 
	Park Bosphorus Hotel deki gecede konuşma yapan AGİD Başkanı Fahir Gök, önceki yıllara ilişkin dernek tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aktardı. Gecenin önemli sürprizi ise 2023 için planlanan Türkiye Aydınlatma Merkezi oldu. Katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanan projenin satır başları ve detaylarına ilişkin bilgi veren Fahir Gök; 
	AGİD olarak 1997 yılından beri aydınlatma sektörü için yürüttüğümüz bir çok faaliyetten sonra en büyük projelerimizden biriyle yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık 2000 metrekare alanda, 4 farklı bölümden oluşacak Aydınlatma Merkezi‘ni, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir şekilde faaliyete geçirerek, ülkemize ve sektörümüze uluslararası bir değer kazandıracağız. 

	Figure
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	ETKİNLİK 
	“Aydınlatma Merkezi” hepimiz için tek ve ortak bir merkez olma özelliği taşırken, merkezimiz içerisinde; 
	• 
	• 
	• 
	Uluslararası belgelendirme hizmeti veren bir laboratuvar, 

	• 
	• 
	Ürün ve proje tasarımını destekleyen Ar-Ge merkezi, 

	•Tüm
	•Tüm
	paydaşların farklı konu başlıklarında bir araya gelip bilgi paylaşımı yapacağı toplantı ve eğitim platformu, 

	• 
	• 
	Aydınlatma sektörü atık yönetim tesisi bulunacak. 


	Türkiye’nin aydınlatması Dünya’yı aydınlatacak! Haydi, hep beraber bu projede birleşelim ve sahip olduğumuz değeri daha da yükseklere taşıyalım"dedi. 
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	AYDINLATMAHABER 

	SİVAS VALİSİ, SİVAS BELEDİYE BAŞKANI VE 
	TİCARET HEYETİNİN ÜNTEL KABLO 

	FABRİKA ZİYARETİ 
	FABRİKA ZİYARETİ 
	FABRİKA ZİYARETİ 


	Figure
	“Gurbetten Sılaya Haydi Yatırıma” 
	“Gurbetten Sılaya Haydi Yatırıma” 
	sloganıyla bir dizi önemli iş insanı ile bir araya gelmek üzere program başlatan Sivas Valisi Sn. Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Sn. Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Sn. Mehmet Kul, Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Heyeti ile Sivas Organize Sanayi Bölgeleri müdürleri Üntel Kablo’yu Dilovası/ Kocaeli’ndeki üretim tesislerinde ziyaret etti. 
	Türkiye kablo sanayinin en önemli üreticilerinden olan ÜNTEL KABLO 
	Yönetim Kurulu Başkanı Selim ÜNLÜAAve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat GÜNAN tarafından karşılanan heyet ziyaretlerinde, üretim tesisini gezerek fabrikanın teknik donanımı ve üretim bandı hakkında bilgi aldı. 
	Türkiye sanayinin genel yatırımları ve yerelde Sivas bölgesindeki çalışmaların, istihdam ve ekonomik gelişmelerin görüşüldüğü ziyaretin sonunda Sivas Valisi Sn. Ayhan ve Belediye Başkanı Sn. Bilgin, Üntel Kablo çalışanlarına başarı dileklerinde bulundu. 
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	Figure
	İşinizi iyi yapabilmeniz için, işimizi iyi yapıyoruz�. 
	We do our best so that you can do your bestŁ 
	Figure
	Forplas Plastik San. Tic. Ltd. Şti. • +90 262 728 12 12 • www.forplas.com.tr 
	Forplas Plastik San. Tic. Ltd. Şti. • +90 262 728 12 12 • www.forplas.com.tr 
	Figure

	LANSMAN 
	LANSMAN 

	Figure
	Taşınabilir LED Projektör 
	Acer, yeni B250i taşınabilir LED projektörünü duyurdu. Kablosuz olarak Full HD 1080p görüntü yansıtabilen bu kompakt cihaz, otomatik odaklama ve yüksek ses kalitesi gibi özellikleri, bir çantaya kolayca sığabiliyor. 
	Acer, yeni B250i taşınabilir LED projektörünü duyurdu. Kablosuz olarak Full HD 1080p görüntü yansıtabilen bu kompakt cihaz, otomatik odaklama ve yüksek ses kalitesi gibi özellikleri, bir çantaya kolayca sığabiliyor. 
	205 x 204 x 78 mm boyutlarında ve 1.450 gr ağırlığında olan Acer B250i, bir çantaya kolayca sığabilen, çabucak kurulabilen ve her yerde kullanılabilen bir eğlence merkezi şeklinde tasarlandı. 
	Bu kompakt boyutlardaki projektörde pasif radyatörlere sahip iki adet 5 W hoparlör bulunuyor. Waves Maxx Audio ve Acer TrueHarmony teknolojilerinden yararlanan bu hoparlörler yüksek kalitede sesler, net ve keskin baslar oluşturuyor. 
	İster arkadaşlarla bir karaoke gecesi isterse okul veya iş toplantısı için hazırlanan bir sunum: B250i, en talepkâr kullanıcıları dahi etkileyebilecek seviyede performans sunuyor. 
	Acer B250i, tek bir tuşla, yansıtılan yüzeyde en hızlı şekilde otomatik odaklama yapabilen, göz alıcı Full 
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	HD 1080p görüntüler üretiyor. Cihazda 1000 ANSI lümene kadar parlaklık ve 5000:1 kontrast oranı gibi özelliklerin yanı sıra Rec. 709 renk alanının yüzde 120’sini destekleyen geniş renk yelpazesi de bulunuyor. 
	B250i’nin LED modülü 30.000 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Zamanla bozulup değiştirilmesi gereken cıva tabanlı lambalar yerine kullanılan bu LED modülleri, hem maliyeti azaltıyor hem de çevreyi koruyor. 
	B250i hem kablolu hem de kablosuz olmak üzere birçok bağlantı seçeneğini destekliyor. Masaüstü veya dizüstü bilgisayardaki içerikleri standart HDMI bağlantı noktası üzerinden görüntülemeye ek olarak, Android ve iOS kullanıcıları Wi-Fi ile kablosuz ekran yansıtma özelliğinden de yararlanabiliyor. 
	USB Type-C (görüntü ve şarj) ve Type-A bağlantı noktaları da akıllı telefonlar ve bilgisayarlardan görüntü almayı sağlıyor. Kutusundan çıktığı haliyle kullanıma hazır olan B250i, ekran yansıtma veya doğrudan multimedya içerik oynatma için ek yazılıma ihtiyaç duymuyor. 
	Figure
	. . LED AMPULU SON TEKNOLOJi iLE. .. .TURKIYE'DE URETIYORUZ. oliNYA'YA SATi'YORUZ! \.'llm + -�, ® % ?-� � � FİYAT LİSTESİ DİJİTAL SAYFA Otoparklar İçin Sensörlü Armatür 
	HABER 
	HABER 

	Figure
	Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin Teknik Semineri 
	Teknik alt yapısındaki mühendislik deneyimiyle sektöre yön veren üretici firmalar arasında yer alan Erse Kablo, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bursa Şubesi’nde teknik seminerini gerçekleştirdi. 
	Teknik alt yapısındaki mühendislik deneyimiyle sektöre yön veren üretici firmalar arasında yer alan Erse Kablo, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bursa Şubesi’nde teknik seminerini gerçekleştirdi. 
	Erse Kablo Yurtiçi Satış Müdürü Mehmet Güven, Teknik Danışman & Makine Mühendisi Cezmi Gençel, Ar-Ge Müdürü & Kimya Mühendisi Aysun Pınarbaşı, Pazarlama İletişim Yöneticisi Begüm Sevinç, Güney Marmara Bölge Satış Temsilcisi Murat Ortatepe, Bölge Satış Temsilcileri Cengiz Karaca ve Numan Üstün, Bursa’daki uzman mühendislerle bir araya geldi. 
	Erse Kablo Ar-Ge Müdürü ve Kimya Mühendisi Aysun Pınarbaşı, “Kumanda Kablolarının Teknik Özellikleri, Standartları, Testleri, HF Özelliği ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR)” konuları üzerine sunumunu gerçekleştirerek, soruları yanıtladı. Erse ekibi tanıtım standında diğer ürünleri hakkında da bilgi vererek 
	Erse Kablo Ar-Ge Müdürü ve Kimya Mühendisi Aysun Pınarbaşı, “Kumanda Kablolarının Teknik Özellikleri, Standartları, Testleri, HF Özelliği ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR)” konuları üzerine sunumunu gerçekleştirerek, soruları yanıtladı. Erse ekibi tanıtım standında diğer ürünleri hakkında da bilgi vererek 
	mühendislerimizle tanışmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Erse ürün gamı içinde; koaksiyel, sinyal kontrol, yangına dayanıklı, haberleşme, veri iletişim, kumanda kabloları yer almaktadır. 


	Erse pazar gücünü, yangına dayanıklı ürün gruplarında Ervital ve Firesafe, kumanda kabloları grubunda Erflex, lan kabloları grubunda Erline markalarıyla sağlamlaştırıyor. 
	Zayıf akım kablo üretiminde ulusal/uluslararası standartlara önem veren ve satış sonrası hizmetlerinde kaliteye özen gösteren Erse Kablo, pazarlama alanındaki teknik iletişim faaliyetlerinde de ilerlemeye devam ediyor. 
	Teknik sunumumuza değerli katılımları için bölge bayilerimize, mühendislerimize ve EMO Bursa Ailesi’ne teşekkürlerimizi sunarız. 
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	CYCLONE T8 
	IP65 ETANJ T8 FLORESAN ARMATUR 
	IP65 WEATHERPROOF FLUORECENT W/TH TB LED LAMPS 
	TLX LED 
	TLX HF T8 FLORESAN BANT ARMATÜR 
	TLX HIGH FREOUENCY FLORESENT BA TTEN 
	TL LED 
	LED LAMBALI BANT TİPİ T8ARMATÜR 
	FLUORESENT BA TTEN WITH PRE-F/TTED LED LAMPS 

	Figure
	Figure
	Yaşam için aydınlatma 
	Yaşam için aydınlatma 
	Lighting fora living 

	TAMLITE bir�Elektrik San.ve Dış. Tic. Ltd.Şti. Markasıdır (1+902823615467 
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	Figure
	Türk Prysmian Kablo’dan KAÇUV 2. Aile Evine Destek 
	Türk kablo sektörünün öncü firması Türk Prysmian Kablo, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) İstanbul Pendik’te inşa ettiği ve açılışını yaptığı 2. Aile Evi’ne kablolarıyla hayat veriyor. 
	Türk kablo sektörünün öncü firması Türk Prysmian Kablo, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) İstanbul Pendik’te inşa ettiği ve açılışını yaptığı 2. Aile Evi’ne kablolarıyla hayat veriyor. 
	Şirket, kanser tedavisi gören çocukların ve ailelerinin tedavi sürecinde konaklayabilmeleri amacıyla hayata geçirilen 2. Aile Evi’nin yangına karşı güvenli kablolarının tedarikini üstlendi. 
	Dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu olan Türk Prysmian Kablo, KAÇUV’un 2. Aile Evi’ne kablolarıyla destek oldu. 
	Topluma fayda sağlayan sosyal sorumluluk projelerine destek olmayı sürdüren şirket, KAÇUV 2. Aile Evi’nin de yangına karşı güvenli kablolarının tedarikini üstlendi. 
	22 Ocak Çarşamba günü İstanbul Pendik’te düzenlenen açılış törenine Türk Prysmian Kablo CEO’su Cinzia Farisè, İnsan Kaynakları Direktörü Aysun Kalmık, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü TamerAYavuztürk ile Pazarlama ve İletişim Müdürü Seda Babaoğlu da katıldı. 

	22 Çocuk ve Ailesine ‘Ev’ Olacak 
	Maddi zorlukları bulunan ve kanser hastası olup tedavi olamayan daha fazla çocuk ve aileye umut olmak amacıyla hizmete açılan KAÇUV 2. Aile Evi’nde aynı anda 22 ailenin konaklayabileceği 22 oda yer alıyor. 
	Her katta 4 aile odası ve en üst katta da büyük bir oyun odasının yer aldığı KAÇUV 2. Aile Evi’nde, atölye alanı ve sınıflar da bulunuyor. Türk Prysmian Kablo, KAÇUV 2. Aile Evi’ne yaptığı katkı ile, çocuklara ve ailelerine umut veren böylesine anlamlı bir projeye destek olmaktan mutluluk ve gurur duyuyor. 
	Psikolojik Destek Hizmeti de Veriliyor 
	Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) İstanbul Valiliği’nin desteğiyle 2012 yılında açtığı KAÇUV Aile Evi, kanserli çocuklarının tedavisi için İstanbul'a gelen ve maddi açıdan dezavantajlı olan ailelerin ücretsiz şekilde konaklama, gıda, temizlik, sosyal alanlar, mutfak ve kısmi giyim ihtiyaçlarını karşılıyor. Aile Evi’nde çocuklara ve ailelerine psikolojik destek hizmeti de veriliyor. 
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	Figure
	Form

	• 
	• 
	• 
	LED Modül Jasarım ve Üreli 

	• 
	• 
	LED Aydınlatma Malzemeleri 

	• 
	• 
	Elektronik Devre Elemanları 

	• 
	• 
	PLCC LED ve COB LED 


	• LED Driver 
	• 
	• 
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	Akıllı Telefon Özellikle 21. yüzyılın başlarından itibaren son hızla gelişen teknoloji ile birlikte iletişim araçlarının içerisinde en gözde ve en kullanışlı olanı cep telefonları, yıllar geçtikçe küçüle küçüle ceplerimize kadar girdi. Bu sayede, hayatlarımızın tam merkezine oturarak ayrılmaz bir parçamız haline geldi. Zamanla, çağ ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli kendini yenileme ve gelişme mecburiyetinde oluşan kısır bir döngüye girdi. Artık akıllı telefonlarımızı bir organımız gibi kullanıyoruz. Onlar
	Patlar mı? 

	Figure
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	ARAŞTIRMA 
	Yanımızdan hiç ayıramadığımız, günlük hayatta her ihtiyacımıza karşılık verebilen akıllı telefonlarımızın özellikleri ve donanımları arttıkça olumlu sonuçlarıyla birlikte, olumsuz ve zararlı yanları da kabul etmiş olduk. 
	Elbette aşırı kullanılmadığı, olumlu yanları suiistimal edilmediği ve günde belirli bir süre kullandığımız sürece korkmamızı gerektirecek bir faktör olmamaktadır. 
	Fakat tam tersi akıllı telefonumuzu bir ihtiyaç değil de, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası, bir bağımlılık gibi hastalıklı bir hale getirirsek ve yanımızdan, cebimizden, elimizden hiç ayırmazsak doğuracağı olumsuz ve kalıcı sonuçlarına da katlanmak zorunda kalabiliriz. 
	Akıllı Telefon Patlamaları 
	Peki, bahsettiğimiz ve olası, hatta kaçınılmaz olduğunun üzerinde durduğumuz bu zarar veya zararlar nedir, ne olabilir? Elbette, son zamanlarda sık sık duymaya başladığımız  “akıllı telefon patlamaları. 
	Özellikle son yıllarda yurtdışından gelen cep telefonlarının patlama haberleri ile hepimiz tedirgin olmaya ve bu konu ile ilgili beynimizde korkulu senaryolar yazmaya başladık. 
	Bazıları önlem olarak, akıllı telefonu ile arasına nispeten mesafe koymaya çalışırken, bazılarımız ise, hemen internetten konu ile ilgili derin araştırmalara girerek  ‘ne yapmalıyım?’ sorusuna cevap aradı. 
	İşte, biz de bu yazımızda  “akıllı telefon patlar mı, neden patlar, hangi marka akıllı telefonlar daha tehlikeli, ne yapmalıyız, alınan önlemler ile kendimizi bu tehlikeden koruyabilir miyiz?” vs. sorularınıza cevap arayacağız. O halde okumaya devam edin. 

	Figure
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	Akıllı Telefonu Patlayanlar Neler Yaşadılar? 
	Öncelikle cevabını arayacağımız soru, akıllı telefon patlar mı? Bu soruya yaşanan gerçek olaylarla cevap aramak daha mantıklı olacaktır sanırım.  İlk olayımız Kanada da geçiyor ve şöyle gerçekleşiyor: 
	Samsung'un piyasaya çıkardığı akıllı telefonu Samsung Galaxy Ace 2'yi kullanan Kanada'nın Guelph Üniversitesi'nde okuyan Hope Casserly adlı öğrenci, cihazının patladığını iddia ediyor ve ekliyor: “Bir gece uyurken cihaz durduk yere patladı ve telefonum şarjda değildi. 
	Bir diğer örneğimiz ise, bir otomobil içerisinde gerçekleşiyor: Erhan Amaç’a ait 68 BT 253 plakalı otomobilde unutulan cep telefonu bilinmeyen bir nedenle patlıyor ve patlamayla birlikte otomobilin döşemelerinde yangın çıkarken, otomobilin ön camının kırıldığı da verilen bilgiler arasında yerini alıyor. 
	Son olay ise, Adıyaman’ın Sincik ilçesinde gerçekleşiyor ve adeta durumun tehlikesini gözler önüne seriyordu: Olay, Sincik ilçesi Söğütlübahçe köyünde meydana geliyor ve akşamdan telefonunu şarja takıp ve sabah işe giderken telefonu şarjdan çıkarttığını belirten Hasan 
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	Öner, evden çıktığı esnada cebindeki telefonun bir anda patladığını ifade ediyor. 
	Bataryadan kaynaklandığı sanılan patlamada Hasan Öner’in sağ bacağı zarar görüyor ve bacağı parçalanan ve yanan Öner’in pantolonu deliniyor. 
	Olay sonrası Öner, yakınları tarafından olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralı Sincik Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alınıyor. 
	Bu yaşanmış ve inanılmaz 3 olaydan da yola çıkarak diyebiliriz ki, “Evet, akıllı telefonlar patlar.” 
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	Figure
	Ulaştığımız bu cevap ise, ne bizi ne de sizi rahatlatmıyor, aksine aklımızı hemen yeni bir soru kurcalamaya ve rahatsız etmeye başlıyor değil mi?  Bu da bizi bir diğer konuya yani “akıllı telefonlar neden patlıyor ve patlamaması için ne veya neler yapabiliriz?” 
	Ulaştığımız bu cevap ise, ne bizi ne de sizi rahatlatmıyor, aksine aklımızı hemen yeni bir soru kurcalamaya ve rahatsız etmeye başlıyor değil mi?  Bu da bizi bir diğer konuya yani “akıllı telefonlar neden patlıyor ve patlamaması için ne veya neler yapabiliriz?” 
	Akıllı Telefonlarının Patlamasından Korkanlar Neler Yapabilir? 
	Öncelikle, akıllı telefonların, artık en kötü çift çekirdekli, bir işlemcisi olduğunu, bir RAM’i olduğunu fakat bunlara karşılık içlerinde fan gibi soğutucu bir donanım 
	Öncelikle, akıllı telefonların, artık en kötü çift çekirdekli, bir işlemcisi olduğunu, bir RAM’i olduğunu fakat bunlara karşılık içlerinde fan gibi soğutucu bir donanım 
	bulunmadığını bilmemiz gerekir. Buna nazaran, akıllı telefonların patlamasının temel nedeninin ‘ISI’ olduğunun unutulmaması gerektiğini ve çeşitli nedenlerle aşırı ısınan telefonumuzun patlamasının kaçınılmaz olduğunun bilincinde hareket etmemiz gerektiğini hatırlatalım. 


	Figure
	İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bülent Yağcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada AA muhabirine, telefon patlamalarının batarya, şarj deposu ve şarj adaptöründen kaynaklandığını belirtti ve şarj adaptörlerinin akım gerilim kaynaklı olduğunu anlatan Yağcı, gerilim kaynaklarının telefon marka modellerine ve özelliklerine göre değiştiğini, bunların herhangi birinde uyumsuzluk olması durumunda bataryanın şarj olurken yüksek değerler
	O halde genel olarak patlama sebeplerini ise şöyle sıralayabiliriz: 
	Çin Malı Denen, Çok Ucuza Satılan Çakma Diye Tabir Edilen Sahte Şarj Cihazları 
	Bu cihazlar kullanılan malzeme ve telefonunuza uygun olmama durumu ile elektrik akımını telefonunuza olması gerektiği şekilde aktaramıyor. Bu nedenle de ilk başlarda sıkıntı olmasa da zamanla batarya şişiyor ve akımın etkisiyle patlıyor. 
	Yani, evet patlama da markanın ve ucuz malzemelerin de etkisi yadsınamaz derecede büyük ve önemli olup dikkate alınacak ilk etkenlerdendir. 
	Uzun Süre Şarjda Bırakılan Cep Telefonları 
	Akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile beraber, insanların şarj başında geçirdiği sürede inanılmaz artış gösterdi. 
	Bir gün bile gitmeyen şarjlar nedeniyle sürekli şarja takılan telefonlar,  özellikle geceleri yatarken ya da bir işimiz olmadığında dahi saatlerce (5/10/15 saat arası) prize takılı bırakılıyor. 
	Bunun sonuncunda, örneğin; kullanım ömrü 10 sene olan bir batarya, gereksiz ve aşırı kullanım nedeni ile ömrünü bir kaç yıla indiriyor. 
	Hele bir de bu şarjlar korsan ucuz prizlerle, şarj cihazları ile dolum sağlanıyorsa bu süre daha da düşebiliyor. 
	>>> 
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	Gereksiz şarj etmeler sonucunda yine batarya artık dayanamıyor ve aşırı ısınarak sonunda patlıyor. 
	Daha birçok neden sayabileceğimiz bu konuda, anlaşıldığı üzere temelde aşırı ısınma kaynaklı patlamalar olduğunun vurgusunu yapabilir ve genelde en tehlikeli ve uzak durulması gereken markanın ise, Çin malı, ucuz akıllı telefonlar olduğunu belirtebiliriz. 
	Peki, bu sorunu yaşamamak ve kafamız rahat bir şekilde akıllı telefonlarımızla vakit geçirebilmek için ne gibi önlemler alabiliriz? 
	Her ne kadar bilgisayarlarımızın yokluğunu aratmasa da, akıllı telefonlarınızın saatlerce video izlemek, saatlerce film seyretmek ve yine saatlerce oyun oynamak için olmadığını; bu özelliklerin kısa süreli vakit geçirebilmemiz için eklendiğini unutmamalıyız. 
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	Telefonunuzu mümkün olduğunca şarjı bitmeden/bitmeye çok yaklaşmadan şarj cihazınıza bağlamamalısınız. 
	Şarj cihazına bağlı iken mümkün olduğunca telefonunuz ile işlem yapmamalı mümkünse şarj olana kadar kapalı tutmalısınız. 
	Şarjı tam dolmadan cihazınızı, şarj cihazınızdan ayırmamalı; özellikle de bu işlemi arka arkaya çok sık asla tekrarlamamalısınız. Cihazınızı mümkün olduğunca topraklı prizlere bağlayarak şarj etmelisiniz. 
	Unutmadan; telefonlar değil, içinde yer alan bataryalar patlar. Bu yüzden bataryaları üzecek davranışlardan kaçınmalıyız. Ayrıca, tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi akıllı telefonlarda da günlük kullanım süresini makul seviyede tutmalıyız. 
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	Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan ÇAPANAA2.Omnichannel Pazarlama Konferansı’nda Pazarlamanın Yeni Ufku KonuşulduAA
	MÜŞTERİ ARTIK DOĞRU ZAMANDA DOĞRU DENEYİM BEKLİYOR 
	MÜŞTERİ ARTIK DOĞRU ZAMANDA DOĞRU DENEYİM BEKLİYOR 
	Pazarlamanın yeni ufku temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Omnichannel Pazarlama Konferansı 15 Ocak Çarşamba günü İstanbul’da gerçekleştirildi. 
	Konferansta omnichannel (çok kanallı) pazarlama konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşan Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan, doğru zamanda doğru deneyimleri sunan firmaların müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına daha çok yanıt verdiğine dikkat çekti. 
	Hem yerel hem de global rekabetin artmasıyla firmaların yeni müşteriler kazanması ve var olan müşterilerini elde tutması gittikçe güçleşiyor. 
	“Pazarlamanın yeni ufku” temasıyla düzenlenen konferansa Vodafone, Atasun Optik, Hayat Holding, Günsan Elektrik, Defacto gibi firmaların Omnichannel Pazarlama süreçlerinden sorumlu liderleri konuşmacı olarak katıldı. 

	Konferansta elektrik tesisat ekipmanları öncü şirketlerinden Günsan’ın bütünleşik pazarlama iletişimi ile ilgili deneyimlerini paylaşan Günsan Pazarlama Direktörü Alişan Çapan, “Omnichannel Pazarlamaya CMO Bakışı: Kurumsal Strateji ile Pazarlamanın Entegrasyonu” 
	başlıklı bir konuşma yaptı. 
	Günümüzde daha da acımasız hale gelen rekabette öne çıkmanın en önemli sırrının müşteri için özel bir değer oluşturmak ve fark yaratmak olduğunu söyleyen Çapan, “Çok kanallı pazarlama (OmniChannel Marketing) stratejilerinde en önemli amaç, hedef kitlenize pek çok kanaldan maksimum düzeyde ulaşarak, verimli ve mutlu bir kullanıcı deneyimi oluşturmaktır. 
	Değişim kalbinde yeni müşteri beklentileri var. Çünkü tüm müşteriler mutlu olmayı arzuluyor. Pazarlama stratejinizde fark yaratmak istiyorsanız çok temel bir şeyi denemenizi öneriyorum. Kendinizi müşterilerinizin yerine koyun, yani empati yapın.” dedi. 
	Müşteri yolculuğunun “farkında olma” ile başladığına dikkat çeken Çapan, bu yolculuğun doğru kanallarla çeşitlendirilmesinin müşterinin kalbine ve sadakatine varan bir başarı hikayesine dönüşebileceğini söyledi. 
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	Figure
	Power Uzbekistan ıs. U Iusla ra rası Elektrik ve Enerji Fuarı 13 -15 Mayıs 2020 Taşkent/ ÖZBEKİSTAN 
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	LADİN FUAII ve KONGRE ORG. HİlM. A.Ş. 
	ETKİNKLİK 

	Osram ve Rinspeed CES Fuarı’nda GELECEĞİN MOBİLİTE TEKNOLOJİLERİNİ SERGİLEDİ 
	Figure
	Osram, İsviçre merkezli yaratıcı düşünce kuruluşu Rinspeed'in yeni konsept aracı MetroSnap’in özel aydınlatma tedarikçisi olarak CES Elektrik Elektronik Fuarı’na da damgasını vurdu. 
	Osram, İsviçre merkezli yaratıcı düşünce kuruluşu Rinspeed'in yeni konsept aracı MetroSnap’in özel aydınlatma tedarikçisi olarak CES Elektrik Elektronik Fuarı’na da damgasını vurdu. 
	Osram’ın 4 yıldır aydınlatma ve algılama teknolojileriyle desteklediği yeni Rinspeed konsept aracı, Las Vegas’ta 7-10 Ocak tarihleri arasında düzenlenen dünyaca ünlü CES Fuarı’nda ilk kez dünya kamuoyuna tanıtıldı. 
	Dünyanın önde gelen otomotiv aydınlatma şirketlerinden Osram, her yıl ocak ayında dünyanın pek çok yerinden gelen teknoloji meraklılarını buluşturan CES Fuarı’na bu yıl da damgasını vurdu. Görülebilen ve görünmeyen ışık teknolojisi alanında yenilikçi çalışmalarıyla öne çıkan Osram, İsviçre merkezli Rinspeed’in elektrikli konsept aracı MetroSnap’i yeni nesil, en son teknoloji aydınlatma özellikleriyle donatarak, klasik otomobil deneyimini farklı bir boyuta taşıdı. MetroSnap, “kaykay” olarak bilinen şasisinin
	Otomobiller Sadece Ulaşım Aracı Olmaktan Çıkıyor 
	Osram’ın MetroSnap’te uyguladığı teknolojiler, otonom bir dünya yaratmada, dinamik ve insan merkezli aydınlatmanın yanı sıra kızılötesi ışık kaynaklarının sağladığı biyometrik uygulamaları kullanarak üçüncü yaşam alanını şekillendirmede geleceğe yön verecek. 
	“Rinspeed ile sürüş deneyimini yeniden canlandıran muhteşem bir konsept araçta bir kez daha ortak olmaktan dolayı çok heyecanlıyız”AA
	Osram Opto Semiconductors Otomotiv Başkan Yardımcısı ve Otomotiv Genel Müdürü Wolfgang Lex, “Aydınlatma gittikçe daha fazla sürüş deneyiminin merkezinde olacak 
	Osram Opto Semiconductors Otomotiv Başkan Yardımcısı ve Otomotiv Genel Müdürü Wolfgang Lex, “Aydınlatma gittikçe daha fazla sürüş deneyiminin merkezinde olacak 
	ve Osram’ın teknolojileri, otomobillerin sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda dinlenmek, gençleşmek ve çalışmak için de bir yer olduğu yeni bir otomotiv geleceğinin gelişmesine yardımcı olacak.” dedi. 


	Kızıl Ötesi Lazer İle Yoldan Şaşmayan Araçlar Geliyor 
	Osram’ın MetroSnap’ın dışında uyguladığı yenilikçi teknolojilerden Eviyos, yolcular ve yayalar için değerli bilgiler ve uyarı sembolleri yansıtan binlerce ayrı ayrı adreslenebilir pikselden oluşuyor. 
	Bir ışık darbesi bir nesneye çarptığında, aracın ışıktan nesneye olan mesafesini hesaplayarak frenleme gibi uygun eylemleri başlatan LİDAR Teknolojisi ise kızıl ötesi lazer darbeleri kullanarak MetroSnap'ı yola yönlendirmeye yardımcı oluyor. 
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	Figure
	Aracın önünde ve arkasında ve hatta diğer yol kullanıcılarıyla görsel iletişimini sağlayan akıllı LED plakalar da kişiselleştirilmiş sürüş deneyimini bir üst boyutuna taşıyor. 
	Aracın önünde ve arkasında ve hatta diğer yol kullanıcılarıyla görsel iletişimini sağlayan akıllı LED plakalar da kişiselleştirilmiş sürüş deneyimini bir üst boyutuna taşıyor. 
	Ruh Haline Uyum Sağlayan, Unuttuğunu Hatırlatan İzleme Teknolojisi 
	MetroSnap’in iç aksamında kullanılan 3D yüz ve avuç tanıma sistemleri, yalnızca onaylı kişilerin araçta yolculuk etmesini sağlarken, akıllı ortam aydınlatması ve insan merkezli aydınlatma ise sürüşü daha keyifli hale getirmek ve kritik güvenlik özellikleri sunmak amacıyla tasarlandı. 
	Otonom sürüşün ortaya çıkmasıyla, araçların içi sadece bir kabinden daha fazlası olacak, çalışacağımız ve 
	Otonom sürüşün ortaya çıkmasıyla, araçların içi sadece bir kabinden daha fazlası olacak, çalışacağımız ve 
	rahatlayacağımız gerçek yaşam alanları olacak. Osram’ın iRGB LED aydınlatmaları kapsayan Osire ailesi gibi ortam aydınlatma çözümleri, yolcuların parlaklık ve sıcaklık tercihlerine uyum sağlayacak ve iç mekan aydınlatmasının her zaman ruh haline uyum sağlamasını sağlamak için insan merkezli aydınlatma özelliklerini içeriyor. 


	Özel okuma lambaları, aracın okuma alanının dinamik ve optimum şekilde aydınlatılmasını sağlıyor. 
	MetroSnap'ın kabinini unutulmuş nesneleri taramak için VCSEL (Dikey Boşluk Yüzey Yayan Lazer) teknolojisini kullanan kabin içi izleme teknolojisi de geride bir şey kaldığında ya da unutulduğunda yolcuları bilgilendiriyor. 
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	Nikola Tesla günümüzdeki neredeyse her elektrikli cihazın var olmasını sağlayan ünlü bir bilim insanıdır. Hayatını ücretsiz enerji dağıtımına adamıştır. Dönemindeki en büyük rakibi olan Edison da enerji ve elektrik üstüne çalışmıştır. Edison ampulu icat etmeye çalışırken Tesla kendi laboratuvarında çoktan floresan lamba ile çalışmalarını yapıyordu. 
	Figure
	nikola tesla 

	Çoğu insan floresan, radyo ve radarın Edison tarafından icat edildiğini düşünürken aslında bu icatlar Tesla’ya aitti. Nikola kendi çağının çok ilerisinde düşündüğü için buluşları günümüzün teknolojine kadar taşınmıştır. 
	Çoğu insan floresan, radyo ve radarın Edison tarafından icat edildiğini düşünürken aslında bu icatlar Tesla’ya aitti. Nikola kendi çağının çok ilerisinde düşündüğü için buluşları günümüzün teknolojine kadar taşınmıştır. 
	Tesla’nın Çocukluk ve Okul Dönemi 
	Tesla’nın Çocukluk ve Okul Dönemi 

	Nikola Tesla Sırbistan’ın küçük bir kasabasında 10 Temmuz 1856 yılında doğmuştur. Babası bir rahip annesi ise köylü bir kadındı. 5 kardeşe sahipti. 
	Çocukken kardeşini kaybetmesi ve çevresel faktörlerden dolayı hem içe kapanık hem de takıntıları olan birine 
	Çocukken kardeşini kaybetmesi ve çevresel faktörlerden dolayı hem içe kapanık hem de takıntıları olan birine 
	dönüştü. Babası onu her zaman bir rahip olarak hayal ederdi, hatta onu bir manastıra verip orada eğitim almasını düşünürdü. 


	Annesinin ise fikirleri başkaydı. Tesla’nın okula gidip düzgün eğitim alıp iyi bir geleceğe sahip olmasını istiyordu. 
	Küçük Tesla okulda fizik ve matematiğe ilgi duymaya başladı. Pratiğini üniversite yıllarında yaptığı çalışmalar sayesinde ilerletti. 
	Figure
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	Figure
	Avusturya’da bulunan Graz Üniversitesi’nde okurken okulun kendisine yararı olmadığını düşünerek okulu bıraktı. Nikola’nın ilk soyadı başta ‘’Tesla’’ değildi. 
	Avusturya’da bulunan Graz Üniversitesi’nde okurken okulun kendisine yararı olmadığını düşünerek okulu bıraktı. Nikola’nın ilk soyadı başta ‘’Tesla’’ değildi. 
	O dönemdeki soyadı ‘’Draganic’’ idi; ancak soyadından pek memnun değildi. Yasalar önünde reşit görülecek yaşa geldiğinde mahkemeye başvurarak ‘’Tesla’’ soyadını aldı. 
	Eğitimini ve lisanını geliştirmek için Prag Üniversitesi’nde öğrenim görmeye devam etti. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca öğrenerek yurt dışındaki yazıları takip etmeye başladı. 

	Nikola Tesla, çocukluğunda başlayan takıntılar ve asosyallikten dolayı üniversiteyi bırakmak durumunda kalmıştır. 
	Babası, Nikola’ya eğitim konusunda güvendiğinden onun tekrar üniversiteye gitmesini istemiştir. 
	Bu destek sayesinde Nikola eğitim hayatına dönmüş ve Prag Charles Ferdinand Üniversitesi’ne başlamıştır. Okula başladıktan birkaç yıl sonra babası vefat ettiği için okulu yine bırakma kararı almıştır. 
	Figure
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	Figure
	Tesla’nın İş Hayatı ve Yurt Dışı Dönemi 
	Tesla’nın İş Hayatı ve Yurt Dışı Dönemi 
	Tesla’nın İş Hayatı ve Yurt Dışı Dönemi 

	Nikola okulu tamamen bıraktıktan sonra Fransa’da bir telefon şirketinde işe başladı. Burada bobinler ve akımlar üzerinde çalışmalar yapma fırsat buldu. 
	Tesla’ya göre her elektrikli alet için doğru akımı kullanmak doğru değildi. Ona göre, eğer doğru akım her zaman olursa kullanılacak her araç için bir kablo lazım olacaktı. 
	Tesla, insanların ileride daha fazla elektriği kullanacağını varsayarak bir sürü kablonun şehirleri saracağını ön görmüştür. Bu hem maliyetli hem de görüntü kirliliği oluşturabilecek bir durumdu. 

	Bunu engellemek için eski sınıf arkadaşıyla beraber kolları sıvayarak işe koyuldular. Bu çalışmalar sonucunda manyetik alanı keşfederek endüstri devrimine çok büyük katkı sağladılar. 
	Ancak Tesla’nın isteği daha farklıydı. Daha büyük işlerle uğraşmak için Amerika’ya gitti. Orada hayatını devam ettirebilmek için bir takım işlerde çalıştı. 
	Gündüzleri çeşitli işlerde çalışarak para kazanıyor, geceleri ise bilim adamı kimliğiyle transformatör ve jeneratör projeleri üstüne çalışıyordu. 
	Nikola Tesla Thomas Edison’a Karşı 
	Edison kendi çalışmalarını hızlandırarak akkor lambayı icat etti. 
	Figure
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	Figure
	Tesla’nın öngörüsü gerçekleşmişti. Sokak lambalarının elektrik tellerinde doğru akım olduğu için, bir sürü dışarı sarkmış kablo etrafta korumasız çocuklarla hayvanların korkulu rüyası oluyordu. Ancak git gide artan çocuk ölümleri kimseyi rahatsız etmiyor gibiydi. 
	Tesla’nın öngörüsü gerçekleşmişti. Sokak lambalarının elektrik tellerinde doğru akım olduğu için, bir sürü dışarı sarkmış kablo etrafta korumasız çocuklarla hayvanların korkulu rüyası oluyordu. Ancak git gide artan çocuk ölümleri kimseyi rahatsız etmiyor gibiydi. 
	Edison’ın Akkor lambası da doğru akımla çalıştığı için sesini çıkarmıyordu. Tesla, Thomas Edison’a bir mektup yazarak onunla çalışmak istediğini söyledi. 
	Edison bu teklifi kabul etti ve beraber çalışmaya başladılar. Tesla ona AC şebekesinden bahsetti. Bu şebeke Yan akım kullandığı için daha güvenliydi ama Edison onu dinlemedi ve kendi doğru akımla çalışan DC şebekesinde çalıştırdı. 

	Figure
	Günün birinde Edison, Tesla’dan kendi DC jeneratörünü 
	50.000dolara tamir etmesini istedi. Tamiratı kabul eden Nikola, 25 gün gibi kısa süre içerisinde tamamladı. 
	Tesla parasını istemeye gittiğinde Edison onunla alay ederek şu sözleri söyledi: “Sende Amerikan espri anlayışı yok”. Bu alaylı tavır karşısında Nikola Tesla istifasını vererek dünyanın en bilimsel rekabetinin ilk adımını attı. 
	Westinghouse Döneminde Nikola Tesla 
	Westinghouse Döneminde Nikola Tesla 

	İstifasının ardından tekrar işçiliğe dönen Tesla yeni adımlar atmaya başladı. Birkaç yatırımcının küçük işlerini hallederek kendi küçük şirketi olan Tesla Electric Company’i kurdu. 
	Bu dönemde, Tesla’nın kendi fikri olan AC ile çalışan motorları yatırımcılar tarafından beğenilmeye başladı. Şansı yaver gitmeye başlayan Tesla çalışmalarını hızlandırarak AC motorları üstünde çalışan Westinghouse’un dikkatini çekti. 
	George Westinghouse zamanının en büyük yatırımcılarından biriydi. Tesla’ya güzel bir teklif sundu ve bunun üzerine birlikte çalışmaya başladılar. 
	Tesla, aldığı paranın yarısıyla daha büyük laboratuvar açarak çalışmalarını büyüttü. Bu ortaklıktan haz etmeyen Edison kendi DC tekelini herkese zararsızmış gibi gösteriyordu. 
	Asıl zararlı olanın AC olduğunu söylüyordu. Kendi sistemini fareler ve atlar üzerinde deniyor, insanlar için de bunun bir sıkıntı oluşturmadığını iddia ediyordu. 
	Hatta Edison bir keresinde bir file 3000 w elektrik vererek bu iddiasını ispatlamaya çalıştı. Ancak bu yüksek akım karşısında fil hayatını kaybetti. 
	Mücadelenin Galibi 
	Yaşanan birçok karalama kampanyası Westinghouse’u zor duruma soksa da, Westinghouse -Tesla ikilisinin eline AC’yi halka tanıtmaları için bir fırsat geçti. Amerika’nın keşfinin 400. yılı şerefine Chicago’da bir dünya fuarı düzenlenecekti. 
	Bu fuarın aydınlatmasını hükümet ihale ile bir şirkete verecekti. Edison bu işi 1 milyon dolara yapabileceğini açıklamıştı. 
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	Tesla’nın şirketi ise daha düşük bir fiyat vererek ihaleyi kazandı. Hükümet işi Tesla’nın şirketine vererek aslında AC’ye mükemmel bir şans tanıyordu. 
	Edison’ın sahibi olduğu General Electric işleri zorlaştırmak için fuarda akkor lambanın kullanımını yasakladı. Westinghouse – Tesla ikilisi ise buna boyun eğmeyerek iki pinli ampulü icat etti. Fuarı başarı ile atlatan AC motoru ile Tesla, mücadelenin de galibi olmuştu. Bu sayede Tesla ve şirketi dünya çapında tanınmaya başladı. 
	Figure
	Tesla’nın Şanssızlığı ve Şüpheli Ölümü 
	Tesla’nın Şanssızlığı ve Şüpheli Ölümü 

	20. yüzyılın başlarındaki ekonomik krizden dolayı Westinghouse iflas etti. Yatırımcısını kaybeden Tesla yılmayarak çalışmalarına devam ederken birçok projeyi de gerçekleştirdi. 
	Lakin 1912’den sonra fonlarını kaybetmeye başladı ve işleri tehlikeye grdi. 
	Günümüzde birçok insan bu dönemde Tesla’nın yaşadıklarını bir tür “devlet komplosu” olarak görüyor, çünkü Nikola’nın icatlarına talep ve destek yoğunken bir anda yaşanan bu düşüş normal değildi. Yıllar içinde Tesla parasal sorunlar yaşamaya ve sürekli borçlanmaya başladı. Durumu günden güne kötüleşiyordu. 
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	7 Ocak 1943 tarihinde bir otel odasında cansız bedeni bulundu. 
	Ölümünün üstündeki sır perdesi hala aralanmış değildir. Tesla’nın öldüğü otelin yakınında bulunan bazı görgü şahitleri, o öldükten sonra odasına 2 FBI ajanının girdiğini iddia etti. 
	Daha sonra bazı komplo teorileri, Tesla’nın icadı olan “Teleforce gun”ın çalındığını savundu. Ancak bu iddiların hiçbiri henüz kanıtlanmış değil. 
	Tesla’nın İcatları ve Başarıları 
	Nikola Tesla, günümüzdeki hayatın kolaylaşmasını sağlayan bir bilim insanıydı. İnsanlık için yaptığı çalışmalar şöyledir:  
	• 
	• 
	• 
	Günümüzde tıp dünyasına büyük kolaylık sağlayan röntgen cihazını icat etti. 

	• 
	• 
	En büyük hayali bedava elektrik dağıtımı idi. Bunun için 1900 yılında Wardenclyffe kulesini inşa ederek bu projeye başladı. Gerekli desteği alamadığı için bu projeyi tamamlayamadı. 

	• 
	• 
	Uzaktan kumanda teknolojisini bularak günümüzdeki kolaylığı bize sundu. 

	• 
	• 
	Bulduğu radar teknolojisi sayesinde insanlık tarihinde ilk kez uzaya ses dalgaları yollayarak başka varlıklara iletişime geçmeye çalıştı 

	• 
	• 
	Dünyanın ilk hidroelektrik santralini kurdu. 

	• 
	• 
	Dünyada en çok patent alan kişi olarak 1943’te Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. 

	• 
	• 
	Bilim adamlarının 1973 yılında varlığını kanıtladığı Kuarklar’ı o 1930 yılında keşfetti. 

	• 
	• 
	Mikrodalga ve mikroskopu icat ederek birçok alanda insanlığa fayda sağladı. 


	Tesla’nın bu icatlarında ki ortak nokta insanlığın ilerlemesi ve daha parlak bir gelecek hayalidir. Tuhaf olan şu ki, istese dünyanın en zengin insanı olabilecekken meteliksiz şekilde bir otel odasında yalnız başına ölmüştür. Ancak onun hayalleri ve idealleri, günümüzde birçok bilim insanı tarafından paylaşılmaktadır. 
	Sektörüm Dergisi HaberAAraştırma ServisiAA
	Figure
	Figure
	Daha fazla güvenlik için devrim niteliğinde teknoloji! 
	Güvenliğinizi önemsiyoruz, o nedenle sizlere yeni geliştirilmiş mesh network (örgüsel ağ) çözümü, mutlak hata güvenliği sunuyoruz. iP teknolojisinin yenilikçi kullanımı, sınırlanmamış topoloji, yüksek performanslı ağ devresiyle garanti altına alınan geriye dönük uyumluluk ve% 100 yedeklilik! Sonuç: Entegre iP. 
	Muhittin Mh. Çağla Sk. Özköröğlu 1 Apt. No: D:2 
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	ETKİNLİK 
	ETKİNLİK 

	Soldan Sağa; Engin Belen (Oliptek Kurucu Ortağı), Özcan Kars (Oliptek Yönetici Ortak), Ali Şen (Intecro Robotik CEO), Dr. Necmi Özdemir (Kocaeli Üniversitesi), Dr. Ahmet Can Tunçelli (Bilko Bilgisayar), Eray Hamza (Oliptek Proje Müh.)AA
	Oliptek Akıllı Şehirler ve Belediyeler 
	Oliptek Akıllı Şehirler ve Belediyeler 
	Kongre Sergisi’nde Yerini Aldı 

	Sect
	Figure
	Akıllı şehir aydınlatma sistemleri, RF akıllı otomasyon sistemleri, Wi-Fİ akıllı otomasyon sistemleri, bina cephesi animasyon sistemleri ve akıllı otopark sistemlerinde hizmet veren Oliptek, 15-16 Ocak 2020 tarihinde Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi Sergisi'nde yerini aldı. 
	Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlendi. Etkinliğe, belediyelerin standlarının yer aldığı açılışla başlandı. 
	Akıllı ŞehirlerAve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, Büyükşehir Belediye Başkanları, il ve ilçe belediye başkanları ile 31 ülkeden 110 yabancı konuk katıldı. 
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	Figure
	Fuarda ürünlerini sergileyerek, aydınlatma alanında akıllı sistemler konusunda ilgili kurumları bilgilendiren Oliptek Kurucu ve Yönetici ortakları Engin Belen ile Özcan Kars standa yoğun ilgi gösteren ziyaretçileriyle tek tek ilgilendi. 
	Fuarda ürünlerini sergileyerek, aydınlatma alanında akıllı sistemler konusunda ilgili kurumları bilgilendiren Oliptek Kurucu ve Yönetici ortakları Engin Belen ile Özcan Kars standa yoğun ilgi gösteren ziyaretçileriyle tek tek ilgilendi. 
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	İkitelli Org. San. Böl. Mutfakçılar San. Sit. 
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	Türkiye'nin Otomobilinde Osmanlı Detayı; "LED Aydınlatmalar Osmanlı'nın Pala Bıyığından Geliyor" 
	Figure
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	HABER 

	TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş, tanıtım sonrası otomobilin tasarımıyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Otomobil tasarımında milli helikopter tasarımcısından, Selçuklu izlerine kadar örnekler gösteren Karakaş, Osmanlı'dan da önemli bir izin yerini açıkladı. 
	Otomobillerin birer karakteri olduğunu insanların karanlıkta, aynada, trafikte baktığı zaman otomobillerin LED farlarının olduğu kısma baktıklarını ifade eden Karakaş, öne yerleştiren LED gündüz aydınlatmalarda "Osmanlı" bıyığından esinlenildiğini söyledi. 
	Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden C-SUV modelinin ön gösterim versiyonunu tanıttı. 
	Gebze deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen yeniliğe yolculuk buluşmasında C-SUV modeliyle birlikte bir de C- sedan konsepti gösterildi. 
	Gösterim sonrası tasarım detaylarını bu sabah bir canlı yayında açıklayan Karakaş, iç mekanda kullanılan detaylarda Selçuklu izlerini gösterirken, Osmanlı izlerini otomobilin yüzüne taşıdıklarını söyledi. 
	Osmanlı'nın Pala Bıyığı Burada 
	Türkiye otomobilini konuşmaya devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş'tan gelen önemli açıklamalar bu sabah bir canlı yayında yer aldı. 
	Tasarım çizgilerinde Türkiye'nin doğu batı sentezini anlatan Karakaş, Selçuklu ve Osmanlı'dan önemli detaylar gösterdi. 
	Otomobilin en çok görülen yerinin ön yüzü olduğuna dikkat çeken Karakaş, LED gündüz aydınlatmaların Osmanlı'nın pala bıyığından esinlenilerek tasarlandığını söyledi. 
	Figure
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	LANSMAN 

	Figure
	KAPTAN TSUBASA Çocukların Odalarına Konuk Oluyor 
	Hangi takımı tutarlarsa tutsunlar, 1990’lı yıllarda olduğu gibi bugün de çocukların bir tek futbol efsanesi var: Kaptan Tsubasa. 
	Hangi takımı tutarlarsa tutsunlar, 1990’lı yıllarda olduğu gibi bugün de çocukların bir tek futbol efsanesi var: Kaptan Tsubasa. 
	Koşmakla bitmeyen sahada, topun  şekil değiştirdiği fantastik şutlarla, olağanüstü  kurtarışlarla ve her biri destansı hikayelere sahip maçlarla gönülleri fetheden Tsubasa, dünyada birçok neslin futbol aşığı olarak yetişmesinin sebebi. Tsubasa şimdi elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider kuruluşu Panasonic Life Solutions Türkiye’nin Viko marka, lisanslı Karre Kids serisi ile çocukların odalarına konuk oluyor.   
	Gerçek hayatta var olmasa da Tsubasa, tüm çocuklar için yeşil sahaların en büyük kahramanları arasında. Çocuklar belki de hiçbir derbi maçını Tsubasa’nın yeni bölümü kadar heyecanla beklemiyor. 

	Kaliteli priz ve elektrik anahtarlarıyla öne çıkan Viko, Tsubasa’nın minik hayranlarına şimdi harika bir sürpriz yapıyor. 
	Viko’nun lisanslı yeni Karre Kids serisi ile Kaptan Tsubasa’nın maceraları çocukların odalarında devam ediyor. 
	Tsubasa’nın birbirinden güzel resimleriyle tasarlanmış  elektrik anahtarı ve prizlerle çocuklar, taraftarı oldukları kahramanı belli ediyor. 
	Üstelik Tsubasa; kırmızı-beyaz, siyah-beyaz, sarılacivert, sarı-kırmızı ve bordo-mavi renklerle de kalpleri fethediyor. Kaptan Tsubasa temalı elektrik anahtarı ve prizden oluşan koleksiyonda, dekorasyon kadar güvenli kullanım da ilk sırada geliyor. 
	-
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	Sıra Dışı Aydınlatmalarda Enza Home İmzası 
	Figure

	Yaşam alanlarına şıklık katmak isteyenlerin tercihi Enza Home, dikkat çeken tasarımlara sahip Wire Gold Aydınlatma Serisi ve Aperture Lambader ile hem içinizi hem de yaşam alanlarınızı aydınlatmaya devam ediyor. 
	Çağı yakalayan tasarımlarıyla dikkat çeken Enza Home, Wire Gold Aydınlatma Serisi ile modernizmin ışıklarını yaşam alanlarınıza getiriyor. 
	Göz alıcı altın rengiyle baş döndüren Wire Gold Aydınlatma Serisi; kafes formunda, ipliksi metal pirinç başlığıyla yalın bir tasarım sunuyor. 
	Sarkıt ve abajur olmak üzere beş farklı seçeneği bulunan Wire Gold, uzunluğu ayarlanabilen kablosuyla da arzu ettiğiniz her yerde kullanılabiliyor. 
	Enza Home, Aperture Lambader ise modern ve endüstriyel tasarımları birleştirerek ezber bozuyor. Sıra dışı formuyla fark yaratan Aperture Lambader, cam kaplamalı gri metal başlığıyla alışılmışın dışında bir şıklık sergiliyor.  

	Figure
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	ALEDPLAST 
	LEDPLAST PLASTiK SAN. ve TIC. l TD. $Ti. 
	LEDPLAST PLASTiK SAN. ve TIC. l TD. $Ti. 
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	İTALYA’DA MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER 
	Dünyanın en çok merak edilen ülkelerinden birisi olan ve her zerresinde tarih ve doğanın benzersiz güzelliklerini barındıran İtalya’da bir tatil yapmayı düşünüyorsanız, MNG Turizm’in yurt dışı turları müdürü uzmanı Hamdi Bağbozan’ın tavsiyelerine kulak vermelisiniz. 
	Dünyanın en çok merak edilen ülkelerinden birisi olan ve her zerresinde tarih ve doğanın benzersiz güzelliklerini barındıran İtalya’da bir tatil yapmayı düşünüyorsanız, MNG Turizm’in yurt dışı turları müdürü uzmanı Hamdi Bağbozan’ın tavsiyelerine kulak vermelisiniz. 
	Sizin için konuyu uzmanından dinledik. Bakın İtalya’da neler yapılır? Nereler gezilir? Genel hatlarıyla İtalya gezi rehberi sizin için derlendi. 
	İtalya Tarihsel Miras Bakımından En İyi 5 Ülke Arasında Yer Alıyor 
	Avrupa’nın tarihi ve kültürel bakımdan zengin ülkelerinden biri olan İtalya, orta büyüklüktedir ancak dolu dolu bir seyahat imkanı sunar. Ülke 51 UNESCO Dünya Mirası alanına sahiptir ve bu yönü ile de dünyada rekoru bulunur. 
	Roma İmparatorluğunun uzun yıllar hüküm sürdüğü ülkede bu sebeple oldukça değerli eserler ve yapılar vardır. İtalya’da mutlaka görülmesi gereken yerler gibi bir liste yapılmak istendiğinde bu oldukça uzun bir liste olur. İtalya’da görülmesi gereken yerler, konaklama ve kültürü hakkında biraz bilgi verecek olursak; 
	İtalya’da Gezilecek Yerler 
	Tarihi ve kültürel yapısı oldukça zengin olan ülkenin her şehri son derece özel ve içerisinde farklı önemli eserleri barındırır. İtalya başlı başına eşsiz ve farklı bir atmosfere sahip bir ülkedir. Bu ülkeyi ziyaret ettiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerler ve eserler ise şöyledir; 
	Kızıl Şehir: Bologna 
	İtalya’nın Kuzeyinde yer alan şehir dokusu ve görüntüsü ile Kızıl Şehir olarak bilinir. Şehirde özellikle Orta Çağ mimarisini gözler önüne seren birçok yapı vardır. Avrupa’nın en eski üniversitesi olan Bologna Üniversitesi bu şehirde yer alır. Ayrıca Piazza Maggiore, Neptün Çeşmesi,Arkeoloji ve Lamborghini Müzesi, Domenico Bazilikası ve daha birçok bölgede ziyaret edebileceğiniz yer vardır. 
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	Limon Ağaçları ile Meşhur Sorrento 
	İtalya’nın oldukça popüler bölgelerinden biri olan Sorrento,aynı zamanda meşhur Amalfi Kıyılarının bulunduğu bölgedir. Bölgede yer alan limon ağaçları şehre girdiğiniz anda sizleri hoş kokular ile karşılar. Bölgede gezmek ve konaklamak hem son derece konforlu hem de keyiflidir. İtalya’yı ziyaret ettiğinizde Sorrento bölgesinde konaklayıp rahatlıkla civar ada ve kasabaları gezebilirsiniz. Şehir bu yönü ile merkez niteliğine sahiptir. 
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	Eşsiz Şehir Venedik 
	Eşsiz Şehir Venedik 
	Sadece İtalya denildiğinde değil dünyada gezilecek yerler arasında ilk sıralara sahip olan Venedik,herkesin mutlaka görmesi gereken şehirler arasındadır. 
	Kendine has yapılanması ve birbirine bağlanan kanalları ile insanı kendine hayran bırakır. 13. ve 17. yy. ticaretin ve sanatın kalbi olan şehirde o dönemin çok fazla izleri bulunmaktadır.  Her yıl başta romantik çiftler olmak üzere milyonlarca turist bölgeyi ziyaret ediyor. 

	Kış aylarında bölgede düzenlenen Venedik Karnavalı büyük ilgi veriyor ve coşkuyla kutlanıyor. 
	Büyük Kanal, San Marco Bazilikası, San Marco Meydanı, Aziz Mark’ın Çan Kulesi, Rialto Köprüsü, Santa Maria Della Salute Bazilikası ve Accademia Galerisi bölgede görülmesi gereken yerler arasındadır. 
	İtalya’nın Kalbi: Roma 
	İtalya denildiğinde akla ilk elen şehirlerden biri doğal olarak Roma’dır. 
	>>> 
	>>> 
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	GEZİ 
	Geçmişte ev sahipliği yaptığı Roma İmparatorluğu döneminde oldukça hareketli günler geçirmiştir. Roma dünyanın en eski kültürüne sahip şehirlerinden biridir. İçerisinde bulunan Vatikan ile ayrıca dini açıdan da önemli bir yere sahiptir. 
	Geçmişte gladyatör dövüşlerinin yapıldığı ünlü Kolezyum şehrin simgeleri arasında yer alır. Trevi Çeşmesi, Roma Forumu, İspanyol Merdivenleri, Pantheon, Santa Maria Maggiore Bazilikası, Castel Sant’angelo ve Navona Meydanı bölgede ziyaret edilecek yerler arasında bulunur. 
	Avrupa’nın Ticaret ve Sanat Merkezi: Floransa 
	Floransa İtalya’nın en önemli şehirleri arasında yer almasının yanı sıra tüm Avrupa’da önemli bir yere sahiptir.Tarihte bünyesinde oldukça önemli sanatçılar yetiştiren Floransa’da kendinizi açık hava müzesinde gibi hissedebilirsiniz. 
	Herkesin bildiği bu önemli sanatçılar; Michelangelo ve Leonardo da Vinci olmaktadır. 
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	Figure
	Rönesans’ın doğduğu yer olarak bilinen Floransa’da mutlaka gezilmesi gereken yerler vardır. Bunlar; Floransa Katedrali, Duomo Meydanı, Giotto’nun Çan Kulesi, Santa Croce Bazilikası, Aziz Giovanni Vaftizhanesi ve Santa Maria Novella Bazilikası olmaktadır. 
	Como Gölü 
	İtalya’nın en büyük 3. gölü olan Como Gölü oldukça popülerdir. Milano üzerinden kısa bir tren yolculuğu ile ulaşabileceğiniz göl dingin sulara ve yemyeşil bir doğaya sahiptir. 
	Bilinen birçok ünlü ismin gölçevresinde evi vardır. Sylvester Stallone, Madonna ve George Clooney bu isimlerarasında yer alır. 
	Ayrıca gölün çevresinde yer alan Como Kasabası, Menaggio, Tremezzo, Varenna, Lecco ve Nesso eşsiz güzelliklere sahiptir. Como Gölü görüntüsü ve doğası ile İtalya’da mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunur. 
	Figure
	Modanın Başkenti: Milano 
	Modanın kalbinin attığı ve alışveriş tutkunlarının gözde şehirleri arasında yer alan Milano, yalnızca bu yönü ile öne çıkan bir şehir değil. 
	Figure
	>>> 
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	GEZİ 
	Birçok kişi daha çok alışveriş için bölgeyi ziyaret etse de aslında bölgede mutlaka görülmesi gereken oldukça önemli tarihi yerlerde vardır. 
	Birçok kişi daha çok alışveriş için bölgeyi ziyaret etse de aslında bölgede mutlaka görülmesi gereken oldukça önemli tarihi yerlerde vardır. 
	Duomo Katedrali, Piazza del Duomo, Galleria VittorioEmanuele, Palazzo Reale, Museo Teatrale alla Scala ve Via Montenapoleone buyerler arasında bulunur. İtalya’nın Milano şehrini ziyaret ettiğinizde alışverişin yanı sıra bu önemli yerleri görerek oldukça etkili bir deneyim yaşayabilirsiniz. 
	Figure
	Kulesi ile Meşhur Pisa 
	Ünlü Pisa Kulesinin bulunduğu ve İtalya’nın Toskana bölgesinde bulunan Pisa şehri yine İtalya’da mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunur. Her yıl dünyanın dört bir yanında binlerce turist meşhur Pisa Kulesi için bölgeyi ziyaret ediyor. 
	Floransa’dan kısa bir tren yolculuğu ile ulaşabileceğiniz Pisa şehrinde meşhur kule dışında gezip görebileceğiniz önemli yerler vardır. Bunlar; Museo Nazionale di San Matte ve Caroveno Sarayı olmaktadır. 
	İtalya’ya Ne Zaman Gidilir? 
	İtalya’yı ziyaret etmeyi düşünenlerin dikkat etmesi gereken konulardan biri ülkenin iklim koşullarıdır. İtalya’nın farklı bölgelerinde farklı iklim koşulları hakim olduğundan kişiler gidecekleri bölgeye göre araştırma yapmalıdır. İtalya’ya ne zaman gidilir konusunda belirtebileceğimiz aslında net bir tarih yoktur. 

	Belki de bu eşsiz ülke ve şehirlerini gezmek için her mevsim ve her an uygundur. Bu eşsiz ülkede güzel zamanlar geçirmek için daha fazla vakit kaybetmemeli ve bir an önce yola koyulmalısınız. 
	İtalya’da Kültürel Yapı 
	Geçmişten günümüze farklı ve bölgesel olarak krallıklar ile yönetilen İtalya’da bu durumdan kaynaklı kültürel farklılıklar vardır. İtalya’da bulunan 20 bölgenin tamamında farklı özellikler ve kültürler vardır. 
	Bir bölgeden diğerine geçtiğinizde sanki başka bir ülkeyi ziyaret ettiğinizi düşünebilirsiniz. Özellikle ülkenin kuzey bölümünde bulunan şehirlerde yaşayan İtalyanlar güneyde yaşayan İtalyan halktan daha üstün olduğunu düşünür. 
	Bunun sonucunda güney bölgesinde yaşayan İtalyanların çok daha misafirperver ve daha cana yakın olduğu görülür. Onun dışında İtalya Avrupa’nın önemli ülkelerinden biridir ve her bölgesi kendi içerisinde son derece gelişmiştir. 
	İtalya Mutfağı 
	Dünyanın en popüler mutfağına sahip olan İtalya’da yemeklerde kullanılan malzemelerin kalitesi oldukça önemlidir. 
	Farklı teknikler veya ürünleri karıştırmak yerine yemeklerinde kaliteli malzeme kullanmayı tercih ederler. Sade ancak kaliteli ürünler tüketilir. 
	Ayrıca ülkede zengin bir peynir ve şarap kültürü vardır. İtalya’da tadılması gereken eşsiz lezzetler vardır. Espressonun ana vatanı olarak bilinen İtalya’da kafe bulmanız oldukça güçtür. 
	Çünkü bu tarz ürünler daha çok bar isimli yerlerde satılır. Bölgede denemeniz gereken oldukça lezzetli makarnalar, pizzalar ve deniz ürünleri vardır. 
	Ülkeyi ziyaret etmeyi düşünenler için, İtalya’da mutlaka görülmesi gereken yerler ve genel olarak ülkenin öne çıkan yönlerinden bahsetmek istedik. 
	İtalya herkesin hayatında en az bir kerede olsa görmesi gereken yerler arasında bulunur. Hem tarihi hem de kültürel yapısı ile oldukça zengindir 
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	Moskova ve Cidde İhracatçıyı Uçuracak 
	Türk ihracatçı firmaların yurt dışında satın alıcılarla bir araya gelmesini sağlayan ve değerli ticaret fırsatları yaratan Expotim, bu sene takviminde yapı-inşaat sektörü adına son derece önemli fuarlar bulunduruyor. 
	Türk ihracatçı firmaların yurt dışında satın alıcılarla bir araya gelmesini sağlayan ve değerli ticaret fırsatları yaratan Expotim, bu sene takviminde yapı-inşaat sektörü adına son derece önemli fuarlar bulunduruyor. 
	2020 yılının bahar aylarında Doğu Avrupa ve Orta Doğu gibi ihracatçı firmaların hedeflediği bölgelerde düzenlenen fuarlarda Expotim, Türk firmalarını bölgelerinin en başarılı fuarlarında ağırlayacak. 
	Özellikle dev bütçeli inşaat projeleri ile öne çıkan Suudi Arabistan’da düzenlenecek Cidde Yapı (The BIG 5 Saudi) Fuarı ve ticari ilişkilerimizin giderek hızlandığı Rusya’da düzenlenen Moskova Yapı (Mosbuild) Fuarları bu sene sektörün ilgisini çeken fuarların başında geliyor. 

	İvmelenen İnşaat Pazarı: Rusya 
	2020 yılının ilk yarısında ihracata hız vermek isteyen firmaların tercih ettiği ülkelerden Rusya pazarı, gerek elde ettiği büyüme rakamları ve gerekse hükümetten aldığı desteklerle ihracatçılar için cazip pazarların başında geliyor. 
	%2,4’lük yıllık bileşik büyüme oranıyla, 2023 yılında 300 milyar dolar hacmine ulaşması beklenen Rus inşaat pazarı, uluslararası firmaların olduğu kadar Türk firmalarının da gözdesi konumunda. 
	2019-2021 yılları arasında ulusal projeler yatırım planı çerçevesinde Rus hükümeti konut, ulaşım ve enerji altyapı projeleriyle ekonomik büyümeyi yeniden canlandırma hedefinde. 
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	Figure
	Bu kapsamda yapılacak inşaat ve altyapı harcamalarına 
	Bu kapsamda yapılacak inşaat ve altyapı harcamalarına 
	88.2milyar dolarlık bir bütçe ayrılmış durumda. 
	Bu canlı ve ivmelenen pazara girebilmek, iş bağlantıları kurarak marka bilinirliğini arttırmak isteyen firmaların ilk adresi ise Mosbuild Fuarı. 
	Geçtiğimiz sene önemli bir girişim olarak Expotim’in fuar portföyüne eklediği Avrasya’nın en büyük yapı fuarı Mosbuild, bu sene 31 Mart-3 Nisan tarihlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenecek. 
	26. kez Avrasya yapı sektörünü kendi çatısı altında bir araya getirecek olan Mosbuild, geçtiğimiz seneyi hem katılımcı hem de ziyaretçi sayısındaki artışla kapatmıştı. 
	T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Mosbuild Yapı ve İç Dekorasyon Fuarı, geçtiğimiz sene 65 ülkeden 77,000+ ziyaretçiyi 1,200 uluslararası firma ile buluşturdu. 

	Figure
	Doğu Avrupa için olduğu kadar, Orta Asya için de etkili bir organizasyon olan Mosbuild Fuarın'a, irili ufaklı özerk devletleri ve en uzak bölgeleri de dahil olmak üzere Rusya’nın 82 farklı bölgesinden ziyaretçi katılmaktadır. 
	Figure
	Türkiye’den Sirmersan Mermer, Onur Madencilik, Orka Ahşap, Schtec Makina, Turkuaz Seramik, Cresta Banyo, Halley Duvar Kâğıtları ve Dimak Makina gibi yapı malzemeleri sektörünün önde gelen firmaları başta olmak üzere 60’ın üzerinde Türk firma bu seneki Mosbuild Fuarındaki yerini şimdiden ayırtmıştır. 
	819 Milyar Dolar Değerinde 5,200 İnşaat Projesi 
	Doğu Avrupa ve Rusya pazarına ek olarak, yine revaçta olan diğer bir ihracat noktası ise Orta Doğu’da dev yatırım bütçesi ve mega inşaat projeleri ile adından söz ettiren ülke Suudi Arabistan. 
	Orta Doğu’nun en büyük ve en yoğun nüfuslu ülkesi olan Suudi Arabistan, ekonomide çeşitliliğin sağlanması ve yatırımların teknoloji ve altyapı yatırımlarına kaydırılması için 819 milyar dolar değerinde 5,200’den fazla inşaat proje stoku oluşturmuş durumdadır. 
	Bu rakamla, Körfez bölgesindeki projelerin %35’ine sahip olan Suudi Arabistan, inşaat yatırımlarına hız veren diğer Körfez ülkelerine de bu alanda üstünlük sağlamaktadır. 
	Bu bölgede iş yapan ya da iş yapmak isteyen uluslararası firmaların yanı sıra Türk firmalarımız da, Suudi Arabistan’ın ticari anlamda en yoğun şehri Cidde’de düzenlenecek olan The BIG 5 Saudi Yapı Fuarı ile Orta Doğu pazarındaki ihracat hacimlerini arttırmanın peşinde. 
	>>> 
	>>> 
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	Figure
	8-11 Mart tarihlerinde kapılarını 11. kez Orta Doğu yapı ve inşaat profesyonellerine açacak olan The BIG 5 Saudi Fuarı'nın bu yıl 240’dan fazla uluslararası firmayı, yaklaşık 15,000 ziyaretçiyle bir araya getirmesi beklenmektedir. 
	8-11 Mart tarihlerinde kapılarını 11. kez Orta Doğu yapı ve inşaat profesyonellerine açacak olan The BIG 5 Saudi Fuarı'nın bu yıl 240’dan fazla uluslararası firmayı, yaklaşık 15,000 ziyaretçiyle bir araya getirmesi beklenmektedir. 
	Türkiye’den fuara Hetco Makine, Vezirköprü, Arkitech, Bakırcılar, Erdoor, Hayal Seramik ve İnka Yapı gibi sektörün öncüsü olan firmalarla birlikte, toplamda 25 firma katılımını kesinleştirmiştir. 
	Moskova’da Hedef 100 Türk Firma 
	Moskova ve Cidde fuarlarının tek Türkiye temsilcisi Expotim Uluslararası Fuar Organizasyonları A.Ş. adına açıklamalarda bulunan Genel Müdür Çağatay Erşahin; “Moskova Yapı Fuarı Mosbuild’de geçen seneki katılımcı sayısının iki katına ulaşmış hatta bu sayıyı aşmış durumdayız. 
	Firma sayısına ek olarak, milli katılım için ayrılan alan olarak da yine geçtiğimiz yılki alanımızı neredeyse üçe katladık. Bu başarılar, fuarın yaşadığı büyümeyi çok açık şekilde gözler önüne seren bir tablo oluşturmaktadır. Ayrıca, 2020 yılında Rusya pazarının Türk yapı sektörü için ne derece önemli bir pazar haline geldiğini de vurgulamaktadır” dedi.  

	Ek olarak, Mosbuild Fuarı ile ilgili gelecek hedeflerinden bahseden Erşahin, 2020 yılında 100 Türk firma hedeflerinin olduğunu belirterek, fuarda düzenleyecekleri prestijli Türk milli katılımını da net alan olarak 2,500 metrekareye çıkarmak istediklerini sözlerine ekledi. 
	1.15 Trilyon Dolarlık Dev Proje Stoku 
	Yine Türk yapı sektörünün Orta Doğu ihracatında önemli bir ticaret destinasyonu olan Suudi Arabistan/Cidde’de düzenledikleri yapı malzemeleri fuarından da bahseden Expotim Genel Müdürü Çağatay Erşahin, “Suudi inşaat pazarı, özellikle yeni açıklanan dev yatırım bütçesiyle ivmelenen bir piyasa haline geldi. 
	Ülkede yapılmakta olan ve yapımı planlanan projelerle birlikte inşaat piyasasının hacminin 1.15 Trilyon $ olduğu tahmin ediliyor. Özellikle yapay zekâ ile yönetilen akıllı sanayi şehirleri ve dev turizm tesisleri ile çok ciddi bir inşaat atağına kalkan Suudi Arabistan, firmalarımıza değerli ihracat fırsatları sunan bir ülke imajı çizmektedir” dedi ve Cidde Yapı (The BIG 5 Saudi) Fuarının bu avantajlı pazara girmek için en çok tercih edilen platform olduğunu belirtti. 
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	Figure
	Elektrik Dağıtım Sektörü Şarj İstasyonuna Odaklandı 
	Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Serhat Çeçen, elektrikli araç şarj istasyonlarının  şebekeye entegrasyonunun sektörün önemli gündem maddelerinden olduğunu belirterek, “Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumlarının dağıtım şirketlerinin kontrolü altında yapılması gerekiyor. 
	Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Serhat Çeçen, elektrikli araç şarj istasyonlarının  şebekeye entegrasyonunun sektörün önemli gündem maddelerinden olduğunu belirterek, “Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumlarının dağıtım şirketlerinin kontrolü altında yapılması gerekiyor. 
	Bu konuda Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışıyoruz” dedi. 
	Çeçen, “Türkiye’nin Otomobili” projesinin özellikle elektrik dağıtım sektörünü yakından ilgilendirdiğini vurgulayarak şunları söyledi: 
	“Türkiye’nin yerli ve milli kaynaklarla ürettiği ve seri üretim için geri sayıma geçtiği elektrikli otomobil, Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınmasında önemli rol üstlenecek. Elektrik dağıtımında dijital altyapının geliştirilmesi elektrikli araçların şebekeye entegrasyonunu da kolaylaştıracak. 

	Elektrik dağıtım şirketleri, yatırım planlamalarını bu doğrultuda gerçekleştiriyor. 
	Büyük şehirlerde, özellikle talebin yoğun olacağı bölgelerde şarj istasyon sayısının çok hızlı artması, dağıtım şebekeleri açısından risklerin de artması anlamına gelecek. Dolayısıyla, şebeke ihtiyaçlarının ve kısıtlarının da dikkate alınması önemli.” 
	İlave Şebek Yükü 
	Çeçen, şebekedeki etkileri ve kesinti ihtimalini en aza indireceği için elektrikli araç şarj istasyonlarında arz kaynaklı büyümenin daha sağlıklı olacağını belirterek, “Elektrikli araç şarjından kaynaklanacak ilave şebeke yükünün yönetilebilir olması için, şarj istasyonu kurulumlarının dağıtım şirketlerinin kontrolü altında yapılması gerekiyor. Bu konuda TOGG ve ilgili tüm kamu kurumlarıyla çalışıyoruz” dedi. 
	Figure
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	Enerji ve Data Dağıtımı İçin Esnek ve Ekonomik Sistem 
	Elektrik bağlantı elemanları sektörünün lider firmalarından Weidmüller, merkezi olmayan uç otomasyon birimleri için geliştirdiği FieldPower sistemi ile dikkat çekiyor. 
	Elektrik bağlantı elemanları sektörünün lider firmalarından Weidmüller, merkezi olmayan uç otomasyon birimleri için geliştirdiği FieldPower sistemi ile dikkat çekiyor. 
	Makine ve proses endüstrisi, otomotiv sanayi, havaalanları ve lojistik sektörü gibi merkezi olmayan uzak mesafelerde enerji ve data dağıtımı için esnek ve ekonomik bir çözüm olan FieldPower sistemi, fonksiyonel olarak besleme, anahtarlama, koruma ve izleme gibi yerleşik kontrol kabini işlevlerini saha kullanımına uygun hale getiriyor. 
	Merkezi olmayan tesislerin ve otomasyon tasarımlarının planlanması, kurulması ve devreye alınmasına yardımcı olan Weidmüller FieldPower sistemi; modüler sistem, esnek muhafaza çeşitleri, uygun maliyetli kablolama ve farklı fonksiyonlar barındıran hemen her otomasyon görevine uygun en ekonomik çözümü sunuyor. 

	İşlevsellik ve kalite açısından endüstriyel standartlara sahip iyi ürünler tasarlayan Weidmüller’in FieldPower sistemi, akıllı fabrikalarda kesintisiz çalışma için maksimum esneklik sağlıyor. 
	Elektriksel bağlantılar, sinyal, veri, güç dağıtım ve işlenmesi konularında sektörün lider global markaları arasında yer alan Weidmüller, merkezi olmayan otomasyon birimleri için sunduğu FieldPower sistemi ile ekonomik bir çözüm getiriyor. 
	Makine ve proses endüstrisi, havaalanları, lojistik ve otomotiv sanayisi gibi çalışma alanlarına enerji ve data dağıtımını esnek ve ekonomik şekilde gerçekleştirebilen Weidmüller FieldPower sistemi, fonksiyonel olarak besleme, anahtarlama, koruma ve izleme gibi yerleşik kontrol kabini işlevlerini saha kullanımına uygun hale getirmesiyle fark yaratıyor. 
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	İşlevsellik ve kalite açısından endüstriyel standartlara sahip iyi ürünler tasarlayan Weidmüller’in FieldPower sistemi, akıllı fabrikalarda kesintisiz çalışma için maksimum esneklik sunuyor. 
	Modüler sistem, esnek muhafaza çeşitleri, uygun maliyetli kablolama ve farklı fonksiyonlar barındıran hemen her merkezi olmayan otomasyon görevine en uygun ve en ekonomik çözümü sağlayan FieldPower sistemi, tesislerin ve otomasyon tasarımlarının planlanması, kurulması ve devreye alınmasına yardımcı oluyor. 
	Ekonomik ve fonksiyonel olmasının yanı sıra geniş donanım desteği sayesinde sağladığı avantajlarla dikkat çeken FieldPower sistemi, tüm güvenlik standartlarını karşılayan kapsamlı ve sürekli büyüyen bir yelpaze sunuyor. 
	Modüler parça taşıma prensibi ile çok çeşitli kombinasyon seçenekleri sunan FieldPower sistemi, IP20’den IP65’e düşük maliyetli geçiş yapmaya imkan tanıyor. 
	Uzaktan I/O sistemleriyle dijitalleşme ve otomasyon araçlarının ağa bağlanmasını mümkün kılan bu sistemin fonksiyonelliği ihtiyaca göre istenilen zamanda genişletilebiliyor. 
	Kesintisiz Çalışma İçin Maksimum Esneklik 
	Dijital fabrikaların yaygınlaşmasıyla 24 V DC güç kaynaklarına olan talep artışı, güç kaynaklarının mümkün olduğunca kompakt ve gereken koruma derecesine göre tasarlanmasını gerekli kılıyor. 
	Özellikle otomotiv endüstrisi gibi yüksek kullanılabilirliğe sahip tesis bileşenleri için uygulamalarda güç kaynağının yedekli bir tasarıma sahip olması önem teşkil ediyor. 
	Modern ve ileri düzey yüksek otomasyon uygulamaları için güvenli ve optimize edilmiş bir DC beslemesi, merkezi olmayan tesis yapılarına avantaj getiriyor. 

	Sistemin kesintisiz çalışması için aktif gücün güvenli ve sorunsuz bir şekilde sağlanması ve bu sebeple enerji ağının da akıllı olması gerekiyor. 
	“Akıllı Fabrika Şebekesi” konseptini ortaya çıkaran süreçlerdeki bu gereksinim ile akıllı fabrikalara birçok avantaj sağlanıyor. 
	Figure
	24 V yükün yedekli yapısı ve akıllı şebeke görevi gören kontrol voltajı çözümü sunan FieldPower sistemi, akıllı fabrikaların yaygınlaşmasıyla artan güç kaynağı taleplerine Akıllı Fabrika Şebekesi 24 V DC ile cevap veriyor. 
	Uzak mesafelerde ve farklı akımlarda dahi düşük voltaj kayıpları sağlayan 24 V DC, bağımsız güç kaynaklarının aşırı yüklenme veya bozulma durumlarında da kullanılabilmesiyle dikkat çekiyor. 
	Bağımsız sistem bileşenlerinin kolay şekilde değiştirilebilmesine ve genişletilebilmesine olanak tanıyan 24 V DC, önleyici bakım faaliyetleri için güç kaynakları ve yük çıkışlarının teşhisini de sağlıyor. 
	Figure
	Şubat’20 99 
	Şubat’20 99 
	• www.sektorumdergisi.com 

	HABER 
	Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) ile gerçekleştirdiği “Mavi Umutlar” projesiyle oluşabilecek acil sağlık ve panik durumlarında; sağlık yardımına ihtiyaç duyanlar, engelli bireyler ve onların ailelerine çözümler sunuyor. 
	Proje ile evde tek başına kalmak zorunda olan engelli bireyler de artık tek tuşla sağlık yardımı alabiliyor. Sistemi kullananların gündelik hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan “Mavi Umutlar” projesiyle artık sevdiklerini evde tek başına bırakmak durumunda kalan ailelerin de içleri rahat ediyor. 
	Sistemi kullananlar, hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan “Mavi Umutlar” projesiyle oluşabilecek acil sağlık ve panik durumlarında “Panik Butonu” sisteminin sunduğu çözümlerden faydalanabiliyorlar. 
	Yapılan araştırmalar, trafik kazaları, yüksekten düşme, sığ suya balıklama atlama, ateşli silahla yaralanma, iş kazaları ve hastalıkların felce neden olduğunu gösteriyor. 
	Türkiye'de 150 binin üzerinde omurilik felçlisinin olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamın %90’ı tekerlekli sandalyeye ve bir başka kişiye bağımlı yaşamak durumunda kalıyor. 
	1998 yılından bu yana öncelikle omurilik felçlileri olmak üzere tüm ortopedik engellilerin tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümlerine yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yürüten TOFD ve Pronet, engelli bireylerin karşılaştıkları sorunlara teknolojik bir çözüm üretmek için güçlerini birleştirdi. 
	Evde tek başına kalamayacak durumda olan engelli bireylerin ihtiyacına cevap veren proje ile “Panik Butonu”nu kullanan bireyler artık tek tuşla sağlık yardımı alabiliyor. 
	Hem engellilerin hem de ailelerin hayatını kolaylaştıracak olan “Mavi Umutlar”, sevdiklerini evde tek başına bırakmak zorunda kalan ailelerin de huzurlu bir şekilde gündelik hayatlarına devam etmesini sağlıyor. 
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	Projesi 
	Sistem Nasıl Çalışıyor? 
	Sistem Nasıl Çalışıyor? 


	Figure
	Pronet Alarm Haber Alma Merkezi’ne tek tuşla sinyal gönderen “Panik Butonu” sayesinde, sağlık yardımına ihtiyaç duyanlar kısa bir süre içinde Pronet Alarm Haber Alma Merkezi tarafından aranıyor. 
	“Panik Butonu” ile aile üyelerine haber iletilmesi ve gerekli durumlarda adrese acil yardım ekiplerinin yönlendirilmesi sağlanıyor. 
	Evin her noktasında kullanılabilen “Panik Butonu”, her an kullanıcının yanında bulunabiliyor ayrıca kullanıcı butonu üzerinde de taşıyabiliyor. 
	Figure
	HABER 
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	engelleri ortadan kaldırıyor 
	Mavi Umutlar Projesi Bir İhtiyaca Cevap Veriyor 
	Mavi Umutlar Projesi Bir İhtiyaca Cevap Veriyor 

	TOFD ile gerçekleştirilen “Mavi Umutlar” projesini değerlendiren Pronet Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel MüdürAYardımcısı Ediz Habip; “Bir süre önce TOFD tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin panik butonu kurulumlarını gerçekleştirmeye başladık. 
	Pronet olarak sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak önemli bir boşluğu doldurduğumuza inanıyoruz, uzun soluklu olacağını öngördüğümüz “Mavi Umutlar” projesiyle önemli bir ihtiyaca cevap veriyoruz. 
	Projeyle, engelli bireylerin gündelik hayatta karşılaşabilecekleri acil sağlık ve panik durumlarına teknolojik bir çözüm sunuyor, böylelikle ailelere de destek olmayı arzu ediyoruz” dedi. 
	Figure
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	Ford ile birlikte otonom araçlara yönelik Ar-Ge çalışmaları yürüten Agility Robotics tarafından geliştirilen insan gibi hareket eden ilk robot Digit ticari satışa sunuldu. 
	Üretim hattından çıkan ilk iki robotu bünyesine katan Ford, ticari araç kullanıcıları için otonom araç kullanımı, depo yönetimi ve teslimatta daha etkili ve düşük maliyetli çözümler üretme konularındaki araştırmalarını sürdürüyor. 
	Ford ve Agility Robotics tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirilen insan gibi görünen ve insan gibi yürüyen akıllı robot Digit ilk olarak Mayıs 2019’da görücüye çıkarılmıştı. Otonom teslimat robotları dünyasında çığır açan Digit şimdi de satışa sunuluyor. 
	Bu süreçte Ford’un otonom araçlar ve teslimatın farklı aşamalarında teknolojik uygulamaları hayata geçirme konusunda araştırmaları da hız kesmeden devam ediyor. Araştırmalar gelişmiş ağ bağlantısı teknolojileri sayesinde otonom araçlar ve akıllı robotların birbiriyle ve çevreyle nasıl iletişim kuracağı üzerine odaklanıyor. 
	Son Teslimat Aşaması Digit’e Emanet 
	Araştırma ekibi Digit’in teslimat sürecinin bir parçası haline gelmesi durumunda bu iletişim kanalının teslimata özel bilgilerin elde edilmesinde de yararlı olacağını düşünüyor. Bu sayede müşterinin paketinin nereye bırakılmasını istediği bilgisine sahip olacak robot Digit, beklenmedik bir durumda yardım da isteyebilecek. 

	İNSAN GİBİ HAREKET EDEN İLK TESLİMAT ROBOTU 
	Figure

	"Digit" Göreve Hazır! 
	Figure
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	Figure
	Ford Araştırma, Mühendislik ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ken Washington, “Online perakendenin giderek büyüdüğü günümüzde robotların ticari müşterilerimize teslimatları daha etkili ve düşük maliyetli bir şekilde gerçekleştirme fırsatı sunarak işlerini geliştirmelerinde yardımcı olacağına inanıyoruz. Agility ile ortak çalışmalarımız sayesinde çok şey öğrendik; şimdi bu konudaki araştırmalarımızı daha da hızlandıracağız” dedi. 
	İnsanların Geçtiği Yerden Geçiyor, Kolayca Katlanıp Bagaja Giriyor 
	Dik bir şekilde yürüyerek boşa enerji harcamayacak şekilde tasarlanan Digit bu sayede insanların her gün geçtiği yerlerden geçme konusunda sıkıntı yaşamıyor. 
	Digit aynı zamanda harekete geçmesi istenene kadar aracın arkasında kolaylıkla taşınabilmesini sağlayacak şekilde kendisini katlayabildiği benzersiz bir tasarıma sahip. Araç gitmesi gereken noktaya ulaştığında Digit paketi araçtan alarak teslimat sürecinin son aşamasını gerçekleştirebiliyor. 
	Beklenmedik bir engelle karşılaşması durumunda fotoğrafını çekerek araca gönderebiliyor ve yardım isteyebiliyor. Araç da bu bilgiyi buluta göndererek farklı sistemlerden Digit’in yoluna devam etmesini sağlamak için destek alabiliyor. 
	Düşük ağırlığı da Digit’in uzun işletim süresine sahip olmasını mümkün kılıyor. Tüm gün devam eden teslimat işinde bu özellik büyük önem taşıyor. 
	Digit’in üzerinde ilk prototipinin sunulduğu Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen iyileştirmeler arasında şunlar yer alıyor: 
	•ADigit’in
	•ADigit’in
	•ADigit’in
	 tek ayak üzerinde dengede durmasını ya daAAengellerin arasında dikkatle ilerlemesini sağlayan dahaAAgüçlendirilmiş ayaklar,AA

	•Aİçinde
	•Aİçinde
	 bulunduğu dünyayı daha iyi algılamasını veAAharitalandırmasını sağlayan yeni sensörler,AA

	•MüşterilerA
	•MüşterilerA
	için hazırAve güçlü dahili bilgisayar donanımı.AA


	Figure
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	ETKİNLİK 

	Figure
	Federal Elektrik Kocaeli Anadolu Teknik 
	Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde 
	Federal Elektrik olarak, Kocaeli Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin Linkedln’den yaptıkları davetine icabet ettik. 
	Federal Elektrik olarak, Kocaeli Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin Linkedln’den yaptıkları davetine icabet ettik. 
	Sektörümüz içerisindeki eğitimin en önemli destekçisi olma yolundaki ortak düşünceyle hareket ederek; yarınlarımız olan öğrencilerimizin sahip olacakları özellikleri doğru inşa edebilmeleri için öğrencilerle birlikteydik. 1990 yılında kurulan Federal Grup, alçak gerilim otomasyon ve şalt malzeme, doğalgaz 
	Sektörümüz içerisindeki eğitimin en önemli destekçisi olma yolundaki ortak düşünceyle hareket ederek; yarınlarımız olan öğrencilerimizin sahip olacakları özellikleri doğru inşa edebilmeleri için öğrencilerle birlikteydik. 1990 yılında kurulan Federal Grup, alçak gerilim otomasyon ve şalt malzeme, doğalgaz 
	sayacı, mermer ve imalat sanayi sektörlerinde hizmet vermektedir. Şirketimiz kurulduğu günden beri, sürekli iyileştirme ve geliştirmeye odaklanarak kalite odaklı üretim yapmayı sürdürmektedir. 


	İşte tam bu noktada geçmişimizden gelen tüm birikimimizi paylaşır ve farklı zihinlerde tekrar yorumlanmasını sağlarsak; yenilik, verimlilik ve inovasyon odaklı çalışmaların bu topraklarda karşılığını görebileceğimize inanıyoruz. 
	Figure
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	(t)Pa/azzali
	(t)Pa/azzali

	ATEX 
	Patlayıcı ortamlar için çözümler 
	Form

	Figure
	Endüstriyel fişler 'Kilitli prizler Buatlar Kablo rakorları Kontrol & koruma ekipmanları 
	AydIn latma Ürünleri (Çelik tel kafesli oval&yuvarlak/ eta nj tip/yüksek tavan) 
	Zone 1-2 ve 21-22 için uygun çözümler sunar. Alüminyum ya da GRP gövde malzemesi sayesinde güvenli, uzun ömürlü ve yüksek IP&IK dayanımı sağlar. Modüler yapısı sayesinde ihtiyacınıza uygun priz kombinasyonu ve buat çözümleri 
	IMQ 07 ATEXQ 001 
	Üretim kalite sistemi; patlama potansiyeli bulunan ortamlara monte 
	sunar. Talep edilmesi halinde herhangi bir ücret talep 
	edilmeksizin montaj Palazzoli fabrikasında yapılarak, bitmiş 
	edilen ürünlerin güvenliğini garanti
	ürün tekrar IECEx standartlarına göre test edilir ve 
	etmek için onaylanmıştır. 
	belgelendirilir. 
	Sect
	Figure
	Figure
	Exve IECEıc 
	Palazzoli ATEX sertifikalı ürünler, ahşap işleme atölyeleri, fırınlama -tesisleri, motorlu ve motorsuz taşıt garaj ve bakım atölyeleri, şarj istasyonları, enerji santralleri, kimya tesisleri, arıtma ve dolum tesislerinde kullanım için uygundur. 

	Figure
	;t 
	Form

	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-ISTANBUL · 
	o :
	o :

	N(Q)v s E N 
	Form
	Figure

	Tel:. 90(216)232 2266/Fax: / 
	90(216)4821163/www.novsen.com
	info@novsen.com 

	E I e k t r ı k E I e k r o n i k T I c. A. Ş. 
	E I e k t r ı k E I e k r o n i k T I c. A. Ş. 
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	Figure
	Bu doğrultuda edindiğimiz bütün tecrübelerle beraber üretim sahamızı, ürün teknik sunumlarımızı ve tecrübelerimizi bölgemizdeki tüm öğrencilerle paylaşmaya devam ediyoruz. 
	Bu doğrultuda edindiğimiz bütün tecrübelerle beraber üretim sahamızı, ürün teknik sunumlarımızı ve tecrübelerimizi bölgemizdeki tüm öğrencilerle paylaşmaya devam ediyoruz. 
	Federal Elektrik olarak ürünlerimize yönelik hazırlamış olduğumuz kapsayıcı ve nitelikli sunum dosyalarımızı aldığımız 9 Ocak 2020 Perşembe itibariyle yine aynı gün Kocaeli Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileriyle birlikte paylaştık. 
	www.federal.com.tr/teknik sunumlar adresinde yayına 

	İş geliştirme departmanı tarafından yapılan ziyarette öğrencilere özel olarak hazırlanmış sunum içeriği yaklaşık olarak iki saatlik süre zarfında aktarıldı. Öğrencilerin sunumlara olan ilgisinden dolayı sunum sonrasındaki zamanda gelen sorular cevaplandı. 
	Daha sonra ise Kocaeli Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümü atölyesine şirket olarak 
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	desteğimizin sadece sunumlarımızla kalmaması adına ürettiğimiz ürünlerden oluşan bir paket hediye ederek ayrıldık.  
	İlgi ve misafirperverliklerinden dolayı başta Mehmet Tosuner hocamız olmak üzere Kocaeli Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü öğrencilerine teşekkür ederiz. 
	Şirket eğitimlerimiz tamamıyla alanında uzman mühendislerimiz tarafından hazırlanmaktadır. Sürekli iyileştirme ve geliştirmenin takipçisi olduğumuz için bizlerle birlikte eğitim programlarımızı da güncellemektedirler. 
	Eğer sizlerde bu yazımızı okuyor ve okulunuzda eğitim vermemizi istiyorsanız federal@federal.com.tr veya blog@federal.com.tr  adresine bu konuyla ilgili e-posta atabilirsiniz. 
	Figure
	LANSMAN 
	LANSMAN 

	Figure
	Türkiye’de İlk ve Tek! 
	Sect
	Figure

	SETEL 
	BUTON ANAHTARLAR 

	Buton anahtarlar; elektrik sektöründe başta grup prizler ve küçük ev aletleri sektöründe tost makinaları gibi çeşitli anahtar ürünlerde kullanılan bir komponenttir. 
	Buton anahtarlar; elektrik sektöründe başta grup prizler ve küçük ev aletleri sektöründe tost makinaları gibi çeşitli anahtar ürünlerde kullanılan bir komponenttir. 
	Klasik anahtar butonlardan ayrıldığı en önemli özelliği ise; push buton (üstten basmalı) sistemi sayesinde yarattığı kolay kullanım ve elbette markalamadaki estetik avantajı.. 
	Push buton anahtarlar sayesinde sanayiciler; ürünlerinde kendi markalarını özelleştirecek biçimde özel tasarım uygulamaları yapmaya imkan buluyor. 
	Yerli Buton Anahtar 
	Elektrik ve küçük ev aletleri sektörlerinde hali hazırda kullanılan diğer ürünlerin tamamı, bugüne kadar yabancı menşeili ithal komponentlerdi. 
	Tasarım ve üretim süreci Set Elektronik tarafından tamamlanarak piyasaya sürülen yeni nesil buton 
	Tasarım ve üretim süreci Set Elektronik tarafından tamamlanarak piyasaya sürülen yeni nesil buton 
	anahtarlar ile artık sanayicilerin bir dizi avantajı yakalaması da mümkün. 


	Setel ile şimdi üretici firmalar, Türk malı sanayi ürünlerinin; termin, maliyet  ve satış sonrası hizmetler gibi birçok başlıkta daha geniş imkanlara sahip bir tedarikçiyi konumlandırabilecekler. 
	Grup Prizi Açmaya ve Ürünü Dağıtmaya Son 
	Özellikle grup priz ürünlerindeki klasik anahtarlı ürünlerde yaşanan kullanım zorluğunun aksine, yeni nesil buton anahtarların bağlantısı; ürünün içindeki klemenslere direk olarak yapılıyor ve bu sayede kolay montaj imkanı sunuyor. 
	Böylece grup prizlerde ihtiyaç duyulduğunda, tüketici herhangi bir elektrik çarpması riski yaşamdan rahatlıkla montaj yapabiliyor. 
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	Türkiye’nin İlk Dinamik LED Aydınlatmalı Stadyumu Kapılarını Futbolseverlere Açtı 
	Aydınlatmada dünya lideri Signify’ın saha ve tribün 
	Aydınlatmada dünya lideri Signify’ın saha ve tribün 
	Aydınlatmada dünya lideri Signify’ın saha ve tribün 
	SignifyATürkiye Satış Direktörü Saner Kırık: “Bu büyük 

	aydınlatmalarını gerçekleştirdiği GürselAAksel SporAve 
	aydınlatmalarını gerçekleştirdiği GürselAAksel SporAve 
	projede yer almaktan ve bir ilke imza atmaktan gurur 

	Sağlıklı Yaşam Merkezi, 26 Ocak’ta oynanan Göztepe – 
	Sağlıklı Yaşam Merkezi, 26 Ocak’ta oynanan Göztepe – 
	duyuyoruz.” dedi. 

	Beşiktaş maçıyla kullanıma açıldı. 
	Beşiktaş maçıyla kullanıma açıldı. 
	Eylül 2017’de temeli atılan, aydınlatmada dünya 

	Süper Lig’de mücadele eden İzmir temsilcisi Göztepe’nin 
	Süper Lig’de mücadele eden İzmir temsilcisi Göztepe’nin 
	lideri Signify tarafından saha ve tribün aydınlatmaları 

	yeni evi, Türkiye’nin ilk dinamik LED aydınlatmalı 
	yeni evi, Türkiye’nin ilk dinamik LED aydınlatmalı 
	gerçekleştirilen stadyum, 26 Ocak’ta oynanan açılış 

	stadyumu olma özelliğini taşıyor. 
	stadyumu olma özelliğini taşıyor. 
	maçıyla spor dünyasına merhaba dedi. 
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	Figure
	25 bin 35 kişilik kapasitesi olan ve büyük merakla beklenen stadyum, ilk maç gününde futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. 
	25 bin 35 kişilik kapasitesi olan ve büyük merakla beklenen stadyum, ilk maç gününde futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. 
	Bir İlki Gerçekleştirdik 
	Stadyumun saha ve tribün aydınlatmalarını üstlenen Signify Türkiye’nin Satış Direktörü Saner Kırık: “Signify Türkiye olarak Göztepe Stadyumunun saha ve tribün 
	Stadyumun saha ve tribün aydınlatmalarını üstlenen Signify Türkiye’nin Satış Direktörü Saner Kırık: “Signify Türkiye olarak Göztepe Stadyumunun saha ve tribün 
	aydınlatmalarını gerçekleştirmenin büyük gururunu yaşıyoruz. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin, Türkiye’nin ilk dinamik LED aydınlatmalı stadyumu olmasına katkı sunup, bir ilke imza atmaktan kıvanç duyuyoruz. 


	Figure
	Figure
	Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, gelecekteki benzer projeler için örnek bir çalışma oldu." şeklinde görüş bildirdi. 
	Spor Tesislerinde Işığın, Aydınlatmanın Ötesinde Bir Misyonu Var 
	Sözlerinin devamında, aydınlatma sisteminin bir spor tesisi için oldukça önemli ama çoğu zaman gözden kaçan bir unsur olduğuna dikkat çeken Kırık: “İyi kurulmuş bir aydınlatma sistemi, oyun alanını aydınlatmaktan çok daha fazlasını yapar. 
	Seyircilerin saha içini daha net görmesini sağlayarak alınan keyfi artırmasının yanı sıra; yayın kalitesinin yükselmesinde ve karşılaşmaları televizyondan ya da ekrandan takip eden sporseverlere çok daha kaliteli bir hizmet sunulmasına önayak olur. Bu yönüyle söz konusu proje, aynı zamanda Türk spor endüstrisinde kalitenin de yükselmesine katkı sağlaması açısından öncü bir misyona sahip.” dedi. 
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	Türk Prysmian Kablo Satınalma Şefi Gamze KEÇECİAA
	Türk Kablo Sektöründe Kadın Çalışanlar Artıyor 
	Kablo sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda kablo sektörü gibi geleneksel bir sektörde kadın istihdamına verdiği önemle de fark yaratıyor. 
	Kablo sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda kablo sektörü gibi geleneksel bir sektörde kadın istihdamına verdiği önemle de fark yaratıyor. 
	Beyaz yaka çalışanlarının yüzde 40’ını kadın çalışanların oluşturduğu Türk Prysmian Kablo, bu oranla Prysmian Group’un faaliyet gösterdiği 50 ülke arasında da öne çıkıyor. 
	Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda kadın istihdamına büyük önem veriyor. 50 ülkede faaliyet gösteren grubun 2018 sonu itibariyle 
	Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda kadın istihdamına büyük önem veriyor. 50 ülkede faaliyet gösteren grubun 2018 sonu itibariyle 
	toplam işgücünün yüzde 30’unu kadınlar oluşturuyor. 2020'de yüzde 12 oranında kadın yöneticiye sahip olma hedefine doğru güçlü bir ilerleme kaydeden Prysmian Group, 2017'de yüzde 6,4 olan bu oranı 2018’de yüzde 10,8'e çıkardı. 


	Kablo Sektöründe Kadın Çalışan Oranıyla Öncü 
	Grubun 1964’ten bu yana Mudanya’da faaliyetlerine devam eden Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo da grup içinde sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarıyla ve Türk kablo sektörünün geleneksel yapısı içinde kadın yönetici ve çalışanlarıyla öne çıkıyor. 
	500’ün üzerinde çalışanı bulunan Türk Prysmian Kablo’nun beyaz yaka çalışanlarının yüzde 40’ı kadın. 
	Figure
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	ENITELECTRICAL METALLIC TUSES & ACCESSDRtES C.ALVANIZ ELEKTRiK TESiSAT BORU VE AKSESUARLAR! , , 
	Sect
	Figure
	Figure
	EMT Galvaniz Çelik Borular 
	Emt Galvaniz Çelik Boru Aksesuarları EMT & IMC Dahili Tip Sac Suatlar Kondület Suatlar 
	Kondület Suatlar 
	Lastikli Boru Kelepçeleri C Profil (Delikli) Esnek Çelik Boru ve Aksesuarları Ara Bağlantı Parçası 

	Figure
	• • • • 
	www.ardic.co.uk 
	www.ardic.bg 
	www.ardickabelsysteme.de 
	www.kablokanali.com.tr 
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	Türk Prysmian Kablo CEO'su Cinzia FARISÈAA
	2019 Eylül ayından bu yana yönetimi İtalyan CEO Cinzia Farisè’ye emanet olan Türk Prysmian Kablo’nun kadın yöneticileri de, hem Türkiye’de hem de İtalya’da aldıkları eğitimlerle sektörün erkek egemen anlayışını değiştiriyor. 
	2019 Eylül ayından bu yana yönetimi İtalyan CEO Cinzia Farisè’ye emanet olan Türk Prysmian Kablo’nun kadın yöneticileri de, hem Türkiye’de hem de İtalya’da aldıkları eğitimlerle sektörün erkek egemen anlayışını değiştiriyor. 
	Şirketin stratejik metallerinin tedarikinden sorumlu Satınalma Şefi Gamze Keçeci ise Prysmian Group’un İtalya’daki uluslararası liderlik eğitimine Türkiye’den katılan sayılı kişilerden biri olarak dikkat çekiyor. 
	Prysmian Group’ta Geleceğin Lideri Olarak Eğitim Aldı 
	2010 yılından bu yana Türk Prysmian Kablo’da çalışmalarına devam eden Gamze Keçeci, firmanın Mudanya’daki fabrikasında Satınalma Şefi olarak görev alıyor. 
	Endüstri Mühendisliği bölümünü birincilikle, eş zamanlı olarak okuduğu Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü de üçüncülükle bitiren Keçeci, Prysmian Group bünyesinde geleceğin liderlerine verilen International Leadership eğitimine katıldı. 

	İtalya’da Bocconi Üniversitesi tarafından verilen eğitimi bu yıl tamamlayacak olan Keçeci, sektörde öne çıkan kadın çalışanlardan biri olarak Türk Prysmian Kablo’nun Mudanya fabrikasında kariyerine devam ediyor. 
	Rol Modelleri Arttıkça Kadın Çalışan Sayısı da Artıyor 
	Eurostat’a göre 2017 yılında Avrupa’da bulunan yaklaşık 18 milyon bilim insanı ve mühendisten %59’u erkek %41’i kadın. 
	Kablo sektöründe de kadın istihdamının gün geçtikçe arttığını söyleyen Gamze Keçeci, “İlk çalışma yıllarımda erkek egemen bir çalışma ortamında kadın çalışan olmak elbette zorluklar içeriyordu ancak Prysmian Group’un global şirket politikası sektörde cinsiyet farkı gözetmediği için rol modellerim çok oldu. 
	Grup içinde kadın liderler ve yöneticiler de arttıkça ben ve benim arkamdan gelecek kadın çalışma arkadaşlarım için de son derece verimli bir çalışma ortamı mevcut” sözleriyle Prysmian Group’un kadın istihdamına verdiği önemi dile getiriyor. 
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	Figure
	Milyonlarca Tüketici Daha Ucuza Elektrik Kullanabilecek 
	Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2020 yılı için serbest tüketici limitlerini açıkladı. 2019 için 94 TL olan limit 80 TL’ye düşürüldü. Böylece 25 milyona yakın tüketici elektrik tedarikçisini değiştirerek tasarruf edebilecek. 
	Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2020 yılı için serbest tüketici limitlerini açıkladı. 2019 için 94 TL olan limit 80 TL’ye düşürüldü. Böylece 25 milyona yakın tüketici elektrik tedarikçisini değiştirerek tasarruf edebilecek. 
	Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi EnCazip, tedarikçi değiştirirken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. 
	Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest tüketici limitlerini düşürdü. Serbest Tüketici, cep telefonu numarasını taşır gibi elektrik tedarikçisini değiştirme hakkına sahip olan tüketicilere deniyor. 

	Serbest tüketici uygulaması olarak bilinen uygulamayla EPDK’nın belirlediği limitler dahilinde elektrik tüketimi olan herkes, elektrik tedarikçisini değiştirme ve ucuz elektrik kullanma hakkına sahip. 
	Alınan karara göre, 2019 yılında ortalama 94 TL olan limit, 2020 yılı itibariyle 80 TL’ye düşürüldü. Böylece aylık 80 TL ve üstünde elektrik faturası ödeyen 25 milyona yakın elektrik tüketicisi tedarikçi değiştirip tasarruf edebilecek. Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi EnCazip, tüketicilerin tedarikçi seçerken dikkat etmesi gerekenleri ve haklarını derledi. 
	Figure
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	Figure
	Yeni düzenlemelerle tedarikçiler, tüketicilere önceden kabul ettirmeden tarife koşullarını değiştiremiyor, sebepsiz yere tüketicilere hizmeti durduramıyor, yeniden onay almadan sözleşmeyi uzatamıyor ve sağlanan indirimden daha yüksek ceza bedeli alamıyor. Ayrıca artık telefon ya da internet üzerinden de tedarikçi değiştirilebiliyor. 
	Yeni düzenlemelerle tedarikçiler, tüketicilere önceden kabul ettirmeden tarife koşullarını değiştiremiyor, sebepsiz yere tüketicilere hizmeti durduramıyor, yeniden onay almadan sözleşmeyi uzatamıyor ve sağlanan indirimden daha yüksek ceza bedeli alamıyor. Ayrıca artık telefon ya da internet üzerinden de tedarikçi değiştirilebiliyor. 
	EPDK’nın limitleri düşürmesiyle 25 milyona yakın tüketicinin elektrik tedarikçisi değiştirebileceğini belirten EnCazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, “Ocak ayında serbest tüketici limitlerinin düşürülmesi ile birlikte 25 
	EPDK’nın limitleri düşürmesiyle 25 milyona yakın tüketicinin elektrik tedarikçisi değiştirebileceğini belirten EnCazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, “Ocak ayında serbest tüketici limitlerinin düşürülmesi ile birlikte 25 
	milyona yakın tüketicinin tedarikçi değiştirme hakkına sahip olmasını, böylelikle 2020 yılında milyonlarca tüketicinin elektrik tedarikçisi değiştirerek daha ucuz fiyatlı elektrik kullanmasını bekliyoruz. 


	Figure
	Tüketicilerin tasarruf hassasiyeti özellikle de içinde bulunduğumuz dönemde bir hayli yüksek. Dolayısı ile tüketicilerin farkındalığı oldukça hızlı bir şekilde artacaktır. 
	Figure
	Konut bazında bakıldığında şu anda yaklaşık 15 milyon hane serbest tüketici kapsamına giriyor ve serbest piyasa bu tüketiciler için oldukça cazip fırsatlar barındırıyor. 
	Konut bazında bakıldığında şu anda yaklaşık 15 milyon hane serbest tüketici kapsamına giriyor ve serbest piyasa bu tüketiciler için oldukça cazip fırsatlar barındırıyor. 


	Figure
	Bugün için tüketicilerin piyasada bulabilecekleri ucuz elektrik tarifesi sınırlıyken, devam eden aylarda tüketiciler tedarikçi değiştirerek çok daha ucuz fiyattan elektrik kullanacak” dedi. 
	Bugün için tüketicilerin piyasada bulabilecekleri ucuz elektrik tarifesi sınırlıyken, devam eden aylarda tüketiciler tedarikçi değiştirerek çok daha ucuz fiyattan elektrik kullanacak” dedi. 
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	TEKNOLOJİK HARİKALAR İSTANBUL HAVALİMANI’NDA 
	İstanbul Havalimanı geleceğe teknolojiyle hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen havalimanlarındaki teknolojik harikalar adım adım İstanbul Havalimanı’nda da yer almaya başlıyor. 
	İstanbul Havalimanı geleceğe teknolojiyle hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen havalimanlarındaki teknolojik harikalar adım adım İstanbul Havalimanı’nda da yer almaya başlıyor. 
	Dünyaca ünlü havalimanları, artan uçak trafiği ve yolcu sayısını yönetmek için yapay zekâ uygulamaları ile robotlardan yararlanıyor. 
	Akıllı sistemlerle ön planda olan Changi, Incheon, Heathrow, Hong Kong, Münih ve Vancouver havalimanları büyük beğeni topluyor. İstanbul Havalimanı da rakiplerinin gerisinde kalmıyor. 
	İlk etabı 29 Ekim 2018’de açılan havalimanı güçlü dijital ağıyla dikkat çekiyor. Modern ve konforlu terminal 
	İlk etabı 29 Ekim 2018’de açılan havalimanı güçlü dijital ağıyla dikkat çekiyor. Modern ve konforlu terminal 
	binasında yolcuların yer ve yön bulmaları için Beacon (Bluetooth Tabanlı Etkileşim Teknolojisi) devrede. 


	Check-in alanlarının yakınında bulunan kiosklar da danışman ve rehber görevi görüyorlar. Sorulan sorulara anında cevap veriyorlar. 
	Havalimanında binlerce termal kamera, pek çok sensör ve radar aktif durumda olup güvenliği temin ediyorlar. 
	Akıllı Uygulamalar, Yolculara Zaman Kazandırıyor 
	Biyometrik geçiş sistemi saniyeler içerisinde pasaport kontrolü yapmaya imkân tanıyor. Bagaj teslim sistemi ise bavulların ve çantaların hızlı bir şekilde kaydettirebilmelerini sağlıyor. 
	Figure
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	Figure
	Çevrimiçi olarak ya da havalimanı kiosk makinelerinde kayıtlarını yaptıranlar, bagajlarını tartıp biniş kartlarını kullanarak bavullarına ve çantalarına etiket üretebiliyorlar. 
	Çevrimiçi olarak ya da havalimanı kiosk makinelerinde kayıtlarını yaptıranlar, bagajlarını tartıp biniş kartlarını kullanarak bavullarına ve çantalarına etiket üretebiliyorlar. 
	Alışveriş Çok Kolay 
	İstanbul Havalimanı’nda alışveriş yapmak çok kolay. Havalimanında 3-D hologram sistemleri, akıllı alışveriş arabaları, mobil yazar kasalar bulunuyor. Sihirli Ayna uygulaması da müşterilerin saat ve kıyafetleri sanal olarak denemelerini mümkün kılıyor. 
	40 bini aşkın LED ve akıllı aydınlatma ürünleri, pisti daha güvenli hale getiriyorlar. Bu ürünler uçak takip sistemleri tarafından paylaşılan verilere göre ışıkları açıp kapatarak durumsal farkındalığı arttırıyorlar. 

	Figure
	Şaşırtıcı Yenilikler Yolda 
	2020’de 4,72 milyar yolcuyu ağırlayacak olan dünyanın önde gelen havalimanlarını bekleyen yenilikler şöyle: 
	Robot Danışmanlar: Gelecek yıllarda terminallerde robotlar yolcuların şikayetlerini dinleyecek, taleplerini karşılayacaklar. Devriye atıp danışman ve rehber görevini ifa edecekler. Asya-Pasifik havalimanlarında kullanılan robotlar 2020 ve sonrasında havalimanlarına damgalarını vuracaklar. 
	5G’li Çözümler: 5G iletişim ağları havalimanlarında yer almaya başladılar. Bu ağlarla yolcular check-in, bagaj taraması, güvenlik ve gümrük aktivitelerini süratle yapabilecekler. 
	Blokzincirle Uçuş: Blokzincirin rolüyle yolcu akışıyla etkin bir şekilde başa çıkılabilecek. Pasaport ve vize kontrollerinin manuel yapılmasının önüne geçilecek. 
	Biyometrik Geçişler: Biyometrik geçiş bölgeleri yapay zekâyla güçlendirilecek. Parmak izi ve yüz tanıma teknolojisi geliştirilecek. 
	Figure
	50 Milyon Yolcu Ağırladı 
	İstanbul Havalimanı, açılışından bu yana 50 milyon yolcuya hizmet verdi. İstanbul’dan New York’a seyahat eden Kobanbay ailesi fertlerinden Kerem Kobanbay, Aslıhan Zehra Kobanbay, Beliz Kobanbay, Bade Kobanbay, önceki hafta uçuşlarından evvel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan tarafından takdim edilen 50 milyonuncu yolcu plaketini aldılar. İGA Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Kalyoncu da Kobanbay ailesine iki adet İGA PASS Premium üyeliği hediye etti. THYAYönetim Kurulu Başkanı İlkerAAycı ise
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	Figure
	Engelli Çocuklar İçin Müjgan-Serkan Karagöz Özel Uygulama Okulu’nun Spor Salonunu Yeniledi 
	Güç yönetimi şirketi Eaton, Çerkezköy’deki hidrolik ekibinin Tekirdağ’daki Müjgan-Serkan Karagöz Özel Uygulama Okulu’nun spor salonunu yenilediğini duyurdu. 
	Güç yönetimi şirketi Eaton, Çerkezköy’deki hidrolik ekibinin Tekirdağ’daki Müjgan-Serkan Karagöz Özel Uygulama Okulu’nun spor salonunu yenilediğini duyurdu. 
	Bu okul en küçükleri 3 yaşında olmak üzere otizm, down sendromu veya fiziksel engele sahip toplam 166 çocuğa temel bakım ve destek hizmetleri veriyor. Çocuklara duyularını harekete geçiren çeşitli faaliyet ve tesisler 
	Bu okul en küçükleri 3 yaşında olmak üzere otizm, down sendromu veya fiziksel engele sahip toplam 166 çocuğa temel bakım ve destek hizmetleri veriyor. Çocuklara duyularını harekete geçiren çeşitli faaliyet ve tesisler 
	sunan okul, bu çocukların daha bağımsız olmalarını sağlayıp önemli yaşam becerilerini kazanmasına yardımcı olarak bölgenin 400.000 kişilik nüfusu için hayati bir öneme sahip. 


	Eaton’un Çerkezköy’deki yerel toplumsal katılım ekibi okulun eski spor salonunu aydınlık, ferah ve donanımlı bir alana dönüştürmek için Eaton Yardım Fonu’ndan finansman destek aldı. 
	Figure
	Şubat’20 
	118 
	• www.sektorumdergisi.com 

	HABER 
	HABER 

	Figure
	Bu proje bölge halkını destekleyip engelli çocukların yaşam kalitesini artırmak için mükemmel bir fırsat oldu. Eaton ekibi duvarların boyanmasına, yer döşemelerinin yenilenmesine, banyonun yeniden inşa edilmesine, yeni bir havalandırma sistemi kurulmasına, yastıklı duvar kaplamalarının eklenmesine ve son olarak yeni bir egzersiz ekipmanı setinin yerleştirilmesine yardımcı olarak bu mevcut alanı renkli ve modern bir spor salonu haline dönüştürülmesini sağladı. 
	Eaton Hidrolik Türkiye Genel Müdürü Aron Bensason 
	“Refah içerisinde bir toplumun parçası olmaktan hepimiz fayda görürüz,” yorumunu yaptı. 
	“Bu yüzden Eaton’daki herkesi Çerkezköy’deki fabrikamızın yakınında gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet gibi anlamlı toplumsal projelere zaman, enerji ve becerilerini 
	“Bu yüzden Eaton’daki herkesi Çerkezköy’deki fabrikamızın yakınında gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet gibi anlamlı toplumsal projelere zaman, enerji ve becerilerini 
	kullanarak nasıl yardımcı olabileceklerini düşünmeye davet ediyoruz. 

	Okulun zaten muhteşem olan çabalarına destek olmak bizim için bir onurdu. Bu yeni alan önümüzdeki uzun yıllar boyunca çocukların hayatında günbegün fark yaratacak.” dedi. 
	Müjgan-Serkan Karagöz Özel Uygulama Okulu’nun mMustafa Sevinç ise şöyle konuştu: “Bir öğretmenin tüm mutluluğu öğrencilerinin öğrenmesine, büyümesine ve mutlu olmalarına yardımcı olmaktan gelir. 
	Çocuklar bu yeni egzersiz alanına bayıldı. Bunu görmek de bizi çok mutlu ediyor. Sayenizde, kurumumuza kazandırdığımız bu alanla hem onların mutlulukları hem de benimki katlandı. Bu olanak için tekrar teşekkür ediyorum.” 
	Şubat’20 119 
	Şubat’20 119 
	• www.sektorumdergisi.com 


	Figure
	Figure
	HABER 
	HABER 

	İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİSİ 2020 YILINA BÜYÜME ÜMİDİYLE BAŞLADI 
	Figure
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	Figure
	Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. Türkiye İMSAD Aralık 2019 Sektör Raporu’na göre, 2020 yılında, inşaat malzemeleri sanayisinin yüzde 1-2 oranında büyümesi bekleniyor. 
	Büyümenin temel belirleyicisi olarak yurtiçi talep görülürken, ihracatın da 23 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.  
	Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı Aralık 2019 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı. 
	İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinde 2019 yılında yaşanan daralma beklentilerin de üzerinde gerçekleşti. 
	Böylece ekonomide 2018 yılında yaşanan olumsuz gelişmelerden en çok etkilenen sektörler inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisi oldu. 
	Yeni ekonomi programı ile yüzde 5 ekonomik büyümenin hedeflendiği 2020 yılında, büyümenin temel belirleyicisi olarak yurtiçi talep görülüyor. 
	2020 yılında özel tüketim harcamaları ile özel yatırım harcamalarında büyüme beklentisi bulunuyor. Ancak hane halkları ile özel sektörün mevcut borçluluk seviyeleri itibarıyla büyümelerin hedeflerin altında kalması söz konusu. 
	Bu nedenle Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3,54,0 arasında bir büyüme göstermesi bekleniyor. 
	-

	Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve Türk Lirası’nın göreceli olarak istikrarlı kalmasının da iktisadi faaliyetleri destekleyeceği öngörülüyor.       
	Ekonomideki büyüme beklentisinin inşaat sektörüne etkisinin sınırlı kalması, ayrıca inşaat sektörünün kendi sorunları ile ekonominin genelinden 2020 yılında da ayrışması bekleniyor. 
	Öncelikle sektörde ve firmalarda mali sorunlar sürüyor. Firmaların bekleyen kredi yapılandırmalarının bulunduğu ve mali yapılarının iyileşmesinin zaman alacağı görülüyor. 
	2020 yılında konut ve konut dışı bina talebinin 2019 yılının üzerinde gerçekleşecek. İlk el konut satışları 2020 yılında 525 bin seviyesine kadar yükselebilecek. 
	Figure
	>>> 
	>>> 
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	Figure
	Ancak bu olası talep 2020 yılında mevcut stokların eritilmesine katkı sağlayacak. Bu nedenle yeni inşaat işleri seviyesinin zayıf kalmaya devam etmesi bekleniyor. 
	Ancak bu olası talep 2020 yılında mevcut stokların eritilmesine katkı sağlayacak. Bu nedenle yeni inşaat işleri seviyesinin zayıf kalmaya devam etmesi bekleniyor. 
	2020 yılında büyük kamu projelerinin bitmiş olması da yavaşlatıcı etki yapacak. Kamunun bazı demiryolu projeleri dışında önemli kamu yatırımlarının kalmadığı görülüyor. 
	2020 yılında deprem ile ilişkili yenileme ve güçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra belediyelerin yatırım harcamalarında da artışlar bekleniyor. Bu çerçevede 
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	inşaat sektöründe 2020 yılında yüzde ‘1-2’ büyüme beklentisi bulunuyor. 
	İnşaat malzemeleri sanayisi de inşaat sektöründeki 2020 yılı gelişmelerinden etkilenecek. İnşaat malzemeleri sanayi iç pazarının 2020 yılında inşaat sektörü büyüme beklentisine bağlı olarak reel bazda yüzde 1-2 büyümesi bekleniyor. 
	Ayrıca 2020 yılında bazı alt sektörlerde büyümelerin başlayacağı, bazı alt sektörlerde ise küçülmelerin yavaşlayarak süreceği öngörülüyor. 
	Figure
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	Figure
	İhracat malzemeleri sanayi ihracatı ise 2020 yılında daha iyi küresel koşullara sahip olacak. Ancak jeopolitik gerginlikler ihracatı zorlaştıran unsur olacak. 2020 yılında inşaat malzemeleri ihracatı temkinli bir yaklaşımla 23 milyar dolara ulaşacak. 
	İhracat malzemeleri sanayi ihracatı ise 2020 yılında daha iyi küresel koşullara sahip olacak. Ancak jeopolitik gerginlikler ihracatı zorlaştıran unsur olacak. 2020 yılında inşaat malzemeleri ihracatı temkinli bir yaklaşımla 23 milyar dolara ulaşacak. 
	İnşaat Sektörü Güven Endeksi 3,9 Puan Arttı 
	İnşaat sektörü güven endeksi yılı artış ile kapattı. İnşaat sektörü güven endeksi temmuz-aralık döneminde kasım ayı hariç kademeli ve temkinli bir artış gösterdi. İnşaat sektörü güven endeksi aralık ayında yeniden 3,9 puan arttı. 

	İnşaat sektörü güven endeksinde yaşanan bu artış mevcut işlerin ve alınan siparişlerin de artışı ile desteklendi. Böylece inşaat sektörü güven seviyesi 61,5 puan ile yılı en yüksek seviyesinde kapattı. 
	Mevcut İnşaat İşleri Seviyesi 3,6 Puan Yükseldi 
	İnşaat işleri mevcut seviyesinde temmuz-ekim döneminde önemli bir iyileşme yaşandı ve mevcut işler 13,5 puan artış gösterdi. Mevcut inşaat işleri seviyesi kasım ayında geriledi. 
	Aralık ayında ise mevcut inşaat işleri seviyesi yeniden bir önceki aya göre 3,6 puan birden arttı. Mevcut inşaat işlerinde tamamlanan işler sonrası yeniden bir artış gerçekleşti. 
	Figure
	Yeni alınan işler mevcut işleri destekledi. Ekonomideki göreceli toparlanma ve özellikle faiz oranlarındaki düşüşler inşaat sektöründeki işlere gecikmeli olarak olumlu katkı vermeye başladı. 
	Yeni Alınan İnşaat İşleri Seviyesi 4,1 Puan Arttı 
	İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri 2019 yılı temmuz ayında ilk kez aylık bazda artış gösterdikten sonra ağustos-ekim döneminde de yükseldi, kasım ayında geriledi. 
	Aralık ayında ise yeni alınan işler seviyesi bir önceki aya göre 4,1 puan birden arttı. Satışlardaki hızlanma yeni iş siparişlerini de olumlu etkilemeye başladı. 
	Figure
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	Figure
	RadiusApp Uygulaması İle Duvarları Kişiselleştirin 
	Kullanıcıların ihtiyaç beklentilerine göre anahtar ve prizler geliştiren Günsan Elektrik, Radius App uygulaması ile hayalinizdeki tasarımı evinizin her yerine yansıtma imkanı sunuyor. İOS ve Android cihazlara ücretsiz olarak indirilen uygulama ile prizlerinizi ve anahtarlarınızı istediğiniz şekilde renklendirebilir, tasarlayabilir hatta dilediğiniz fotoğrafı ya da görseli ekleyebilirsiniz. 
	Kullanıcıların ihtiyaç beklentilerine göre anahtar ve prizler geliştiren Günsan Elektrik, Radius App uygulaması ile hayalinizdeki tasarımı evinizin her yerine yansıtma imkanı sunuyor. İOS ve Android cihazlara ücretsiz olarak indirilen uygulama ile prizlerinizi ve anahtarlarınızı istediğiniz şekilde renklendirebilir, tasarlayabilir hatta dilediğiniz fotoğrafı ya da görseli ekleyebilirsiniz. 
	Anahtar priz sektöründe kişiselleştirilmiş ürünleriyle fark yaratan Günsan, geliştirdiği RadiusApp ile kendi anahtar prizlerinizi tasarlama fırsatı sunuyor. 
	RadiusApp, evde ya da ofiste dekorasyona farklı bir hava katmak isteyenler, eğlenceli ve renkli tasarımlarla sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenler için kullanıcı dostu ve fonksiyonel bir uygulama olarak dikkat çekiyor. 

	Tasarla ve Tek Tuşla Sipariş Ver 
	Android veya İOS işletim sistemli telefonunuza indireceğiniz RadiusApp ile anahtar prizlerinize yansıtmak istediğiniz görseli ya da tasarımı kendiniz yapıyorsunuz. 
	Sevdiklerinizin fotoğrafı ya da çektiğiniz muhteşem bir kareyi seçebileceğiniz gibi dilediğiniz renk ve yazı eklemeleriyle de yaratıcı yönünüzü kullanabilirsiniz. 
	"Tasarla" butonuna tıklayarak ister elektrik anahtarı isterseniz de prizin üzerine tasarımınızı yansıtmanız yeterli. 
	Tasarımı hayalinize göre tamamladıktan sonra yapacağınız tek şey, tek bir tuşla siparişinizi vermek ve tasarladığınız ürünün kapınıza gelmesini beklemek… 
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	Figure

	lndustrial Energy Systems EURASIA 
	Uluslararası Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuarı 
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	BU FUARLAR 517-! SAYIU KAı\lJN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETDITh'DE DÜZENLENMEKTEDİR. 
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	Figure
	Türkiye’nin Mega Projelerinin Kabloları Prysmian Kablo’dan 
	İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Ilgaz ve Avrasya Tüneli gibi Türkiye’nin mega projelerinin yanı sıra, Göbeklitepe ve şehir hastanelerine de kablo ve çözümleriyle hayat veren Türk Prysmian Kablo, yerli ve katma değerli üretime katkı sağlamaya devam ediyor. 
	İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Ilgaz ve Avrasya Tüneli gibi Türkiye’nin mega projelerinin yanı sıra, Göbeklitepe ve şehir hastanelerine de kablo ve çözümleriyle hayat veren Türk Prysmian Kablo, yerli ve katma değerli üretime katkı sağlamaya devam ediyor. 
	"Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonuyla büyük projelerin kablo tedarikini üstlenen şirket, Bursa Mudanya’daki fabrikasında 22 bin farklı kablo üretebiliyor. 
	Dünya kablo devi Prysmian Group’un faaliyet gösterdiği 50 ülkeden biri olan Türkiye’de 55 yıldır milyonlarca km kablo üretimine imza atan Türk Prysmian Kablo, mega projelerin de en çok tercih edilen çözüm ortağı olarak 2019 yılında da çalışmalarına aralıksız devam etti. 
	2018 Yılı Ar-Ge Raporu’na göre, Türk kablo sektörünün Ar-Ge için en çok harcama yapan şirketi olarak Bursa Mudanya’daki fabrikasında enerji, fiber ve haberleşme 
	Şubat’20 
	126 
	• www.sektorumdergisi.com 


	kablolarında, zorlu coğrafya, çevre ve kullanım şartlarına uygun yenilikçi, rekabetçi, yüksek performanslı çözümler geliştiren şirket, Türkiye’de pek çok sektörün gelişimine de katkı sağlıyor. 
	Türkiye’nin Endüstriyelleşme Sürecine Destek Oluyoruz 
	1964 yılından bu yana prestijli projelerin çözüm ortağı olarak Türkiye’nin endüstriyelleşme sürecine destek verdiklerini söyleyen Türk Prysmian Kablo CEO’su Cinzia Farisè, 2019 yılında kablolarıyla hayat verdikleri mega projeleri değerlendirdi; 
	“Yarım asırı geçen deneyimimiz ve yetkinliğimizle ürettiğimiz kablo ve çözümlerle, Türkiye’yi yarınlara bağlıyoruz. 2019 yılında da İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Ilgaz ve Avrasya Tüneli gibi Türkiye’nin mega projelerinin yanı sıra sağlık sektörünün dev projelerine de kablo ve çözümlerimizle hayat verdik. 
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	Eskişehir Şehir Hastanesi, yatak kapasitesi ile dünya sıralamasında 3. sırada yer alan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi projelerinde kablolarımız ile yer aldık. 
	Eskişehir Şehir Hastanesi, yatak kapasitesi ile dünya sıralamasında 3. sırada yer alan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi projelerinde kablolarımız ile yer aldık. 
	Gaziantep Panorama Müzesi’ne CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) ile uyumlu C sınıfı kablolar ile hayat verdik. Ayrıca 12 bin yıllık tarihiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’nin de kablo tedarikini üstlenerek, hızlı ve güvenli enerji iletişimini sağladık.” 
	Türkiye Dünya Kablo Pazarında Potansiyeliyle Öne Çıkıyor 
	Kablo pazarının gelişen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda büyüme ivmesini sürdürdüğünü söyleyen Farisè, artan rekabet koşulları ile birlikte, dünya kablo üretiminin büyük bir kısmının, gelişmekte olan ülkelere doğru kaymaya başladığını ve Türkiye’nin de bu ülkeler arasında öne çıktığını belirterek, “Yıllık kablo ihracat rakamımız 2 milyar dolar civarında ve üretilen kabloların yaklaşık %40’lık bir kısmı ihraç ediliyor. 
	Ülkemizin coğrafi konumu gereği özellikle Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yakınlığını da düşündüğümüzde, Türk kablo sektörünün bölgede ne kadar önemli bir konumda olduğu ortada.Ülkemizdeki kablo üreticilerinin eriştiği teknoloji, dünyadaki diğer üreticilerle 
	Ülkemizin coğrafi konumu gereği özellikle Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yakınlığını da düşündüğümüzde, Türk kablo sektörünün bölgede ne kadar önemli bir konumda olduğu ortada.Ülkemizdeki kablo üreticilerinin eriştiği teknoloji, dünyadaki diğer üreticilerle 
	yarışabilecek ve hatta birçok gelişmiş ülkeden daha ileri seviyededir. 


	Türk Prysmian Kablo olarak bir yandan ürettiğimiz kablo ve çözümlerle kablo sektöründe inovasyon ve gelişime öncülük ediyor, bir yandan da çevreye duyarlı yeni ürün ve sistemler üzerinde yatırımlarımıza devam ediyoruz. 
	Mudanya'daki fabrikamızda yeraltı, hava ve özel uygulamalarda kullanılan yüksek performanslı fiber optik kablolar üretebiliyoruz ve tasarladığımız yeni nesil kabloların iletişim ve telekomünikasyon gibi hızla gelişen, dinamik sektörlere ilham vermesinden dolayı mutluyuz.” diye konuştu. 
	Mudanya’da Hem Telekom Hem Enerji Kabloları Üretiliyor 
	Türk Prysmian Kablo’nun Mudanya’daki fabrikası, Prysmian Group bünyesinde telekom kabloları alanında bir mükemmeliyet merkezi sayılıyor ve aynı anda hem enerji hem telekom kabloları üretimi yapabilen 16 fabrikadan biri olarak öne çıkıyor. 
	Türk Prysmian Kablo, 180 bin metrekare alan üzerine kurulu Mudanya fabrikasında 22 bin farklı kablo üretimi yapabiliyor. Bu kablolar arasında; 220 kV’a kadar tüm enerji kabloları, 3 bin 600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları, fiber optik kablolar ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan özel kablolar bulunuyor. 
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	İnsanların Beklentisi 
	2030’DA SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARA BİNMEK 
	Dassault Systèmes için CITE Research tarafından hazırlanan raporun sonuçları, 2030 yılının şehir trend ve perspektiflerine ışık tutuyor. 
	Dassault Systèmes için CITE Research tarafından hazırlanan raporun sonuçları, 2030 yılının şehir trend ve perspektiflerine ışık tutuyor. 
	Yaşama, seyahat ve satın alma biçimlerimizi değiştiren mobilite, hayatımızın tüm boyutlarını dönüştürüyor. Yarının mobilite sistemleri, günümüzde birçok ülkede mevcut sistemlerden muhtemelen çok farklı olacak;  çünkü önemli yeniliklerin merkezine bireyi ve ortak seyahat sistemlerini yerleştirecek. 
	Yolcuların daha hızlı ve güvenli hareket etmesini sağlayacak akıllı çözümler geliştirmek için ulaşım sistemine yatırım yapılarak yeni politikalar, gelişkin yaratıcı tasarımlar, yeni çözümler ve yeni teknolojiler geliştirmek gerekiyor. Kirlilik ve trafik yoğunluğu da bunu gerekli kılan nedenler arasında. 

	2030'a gelindiğinde mobilite fikri, daha hizmet odaklı olacak ve sürdürülebilir bir mobilite sistemine yaklaşacak. Bu, Türkiye için de kritik önemde; çünkü Türkiye hibrit ve elektrikli otomobil satışlarını artırmayı planlıyor ve tüm büyük otomobil üreticileri önümüzdeki üç yıl içinde piyasaya elektrikli araçlarını sürmeye hazırlanıyor. 
	Bu bağlamda, Ulaşım ve Mobilite endüstrisinin geleceğini araç inovasyonuyla şekillendiren, ve ulaşım ve mobilite alanlarında önemli bir rol oynayan Dassault Systèmes, 2030’da mobilite konulu bir araştırma yayımlayarak ulaşımın geleceği ve teknolojik ilerlemenin davranışlarımızı nasıl değiştireceği üzerine önemli bulgular paylaştı. 
	Dassault Systèmes adına CITE Research (www. ) araştırma şirketi ABD’li 1.000 yetişkinle internet anketleri gerçekleştirdi. 
	citeresearch.com

	19-29 Kasım 2018 tarihleri arasında yürütülen söz konusu anketler, kullanıcıların ev, seyahat ve perakende alanlarına dair müşteri deneyimi beklentilerini ortaya koydu. 
	Çoğunluk 2030 Yılında Hibrit Veya Elektrikli Araç Kullanacağını Öngörüyor 
	Ankete katılanlar 2030 yılında hibrit veya elektrikli araçların yaygın hale gelmesini bekliyor ve yaklaşık dörtte üçü bu tür bir arabaya sahip olacağını ifade ediyor (%75 hibrit, %71 ise şarjlı hibrit araç veya elektrikli araç kullanacağını düşünüyor). 
	Yarısından fazlası otonom bir araç (%63), sürücüsüz bir araç (%57) veya hyperloop treni (%51) kullanmayı öngörüyor. 
	Erkek katılımcılar arasında şarjlı elektrik araç (%75), otonom araç (%69), sürücüsüz araç (%64), hyperloop treni (%56) ve kişisel hava taksisi (%43) kullanma beklentisi daha yüksek. Hane geliri 100 bin doların üzerinde olanların da söz konusu teknolojileri kullanma beklentisi daha yüksek. 
	Ankete Katılanlar 2030’da Mobilite Hizmetlerinden Bir Dizi Özellik Bekliyor 
	Çoğu katılımcı bütün mobilite hizmetlerini 2030’a kadar görebileceği beklentisi içinde. Aracını paylaşma beklentisi en çok Y kuşağında (25-34 yaş) yaygın (%77’si bunu muhtemel görüyor). 
	Erkekler arasında internet bağlantılı park etme beklentisi (%78) ve aracını paylaşma beklentisi (%66) daha yaygın. 
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	Figure
	Mobilite Teknolojisi Şu Üç Temel Faydayı Sağlayacak: Maliyet Azaltma, Zaman Tasarrufu ve Güvenlik 
	Mobilite Teknolojisi Şu Üç Temel Faydayı Sağlayacak: Maliyet Azaltma, Zaman Tasarrufu ve Güvenlik 
	Genç yetişkinler faydalar arasından en çok kişiselleşmeye vurgu yapıyor. 18-24 yaş grubunun %40’ı ve 25-34 yaş grubunun %38’i bunu üç temel faydadan biri olarak sayıyor. Otomasyona da daha fazla vurgu yapıyorlar.  
	Daha yaşlı katılımcılarsa aslen zaman tasarrufuna odaklanıyor (35-44 yaş grubunun %60’ı, 45-54 yaş grubunun %58’i ve 55 yaş ve üstü grubun %57’si bunu üç temel faydadan biri olarak görüyor). 
	Güvenlik Amaçlı Gözetim, Yerel Enerji Üretimi/Alımı ve Ortak Çalışma Alanlarına İlgi Artıyor 
	Ankete katılanlar hükümete veya özel şirketlere, kişisel bilgilerine erişim vermeye istekli değil (yarısından fazlası 2030 yılında bunu yapmayacaklarını ifade ediyor). 

	18-44 yaş arasındaki daha genç katılımcılarda, 45 yaş ve üstü daha yaşlı katılımcılara nazaran bütün bu davranışların gerçekleşmesi beklentisi daha yüksek güvenlik amaçlı gözetim hariç. 
	Teknolojiyi hızlı benimsemeye meyilli olanların, bütün bu teknoloji/davranışlara dair beklentisi de daha yüksek.  
	Özetlersek, tüketiciler 2030 yılına gelindiğinde, hibrit / elektrikli / otonom araçlara geçiş de dahil olmak üzere, ulaşım alanındaki bir dizi teknolojik ilerlemenin norm haline gelmesini bekliyor. 
	Yeni nesil araçların başarısı; gelişmiş yaratıcı tasarımlar, ortak zeka, sistem mühendisliği ve çok alanlı işbirliği gerektiriyor. Sürücüsüz, internet bağlantılı araçlar verimli, uygun fiyatlı, temiz ve çevre dostu bir seyahat çağını müjdeliyor. 
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	Raventi USB’li Kablosuz Şarj Cihazı 
	Legrand tasarımının ve teknolojisinin en yeni eseri Raventi USB’li kablosuz şarj cihazı, akıllı telefonların ortak sorunu olan pil problemini ortadan kaldırıyor. 
	Legrand tasarımının ve teknolojisinin en yeni eseri Raventi USB’li kablosuz şarj cihazı, akıllı telefonların ortak sorunu olan pil problemini ortadan kaldırıyor. 
	Günümüz dünyasında milyarlarca insanın kullandığı akıllı telefonların ortak bir sorunu var; şarj. Gün boyu sosyal medya, mesajlaşma ve mailleşme trafiğine maruz kalan cep telefonları, yoğun bir şarj tüketiyor. 
	Kullanıcılar şimdilik yedek pil ya da şarj cihazı taşıyarak bu sorunla mücadele etse de alternatif çözümler arıyor. İşte bu noktada devreye giren Legrand, son teknolojiyi 
	Kullanıcılar şimdilik yedek pil ya da şarj cihazı taşıyarak bu sorunla mücadele etse de alternatif çözümler arıyor. İşte bu noktada devreye giren Legrand, son teknolojiyi 
	kullanarak ürettiği Raventi USB’li kablosuz şarj cihazı ile tüketicilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Akıllı telefonların ortak sorunu olan pil problemini ortadan kaldıran Raventi USB’li kablosuz şarj cihazı, akıllı telefonların kablosuz olarak şarj edilebilmesini sağlıyor. 


	Fonksiyonel kullanımı ve estetik görünümüyle beğeni kazanan Raventi USB’li kablosuz şarj cihazı, kullanıcısının tüm beklentilerini karşılamanın ötesinde maksimum güç ve güvenlik sağlayarak Legrand’ın ustalığını tasarıma yansıtıyor. 
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	Köpeğinizin Ruh Halini Bu Cihaz İle Anlayabileceksiniz 
	Köpeğinizin ruh halini ve adrenalin değişimlerini takip etmek istiyorsanız Inupathy girişiminin nabız sensörü ile algılama yaptığı LED aksesuarından almayı düşünebilirsiniz. 
	Köpeğinizin ruh halini ve adrenalin değişimlerini takip etmek istiyorsanız Inupathy girişiminin nabız sensörü ile algılama yaptığı LED aksesuarından almayı düşünebilirsiniz. 
	Yıllardır beraber yaşadığınız köpeğinizin ruh halini artık az çok anlamışsınızdır ancak yanı başında değilken, ya da meşgulken onun hakkında bir şey kaçırıp kaçırmadığınızdan emin olmak istiyorsanız teknolojiye başvurmanın zamanı gelmiş demektir. Çünkü Inupathy firması tam da bunun için bir aksesuar ürün geliştirdi. 
	Tüketici Elektronik Fuarı (CES) 2020 fuarında tanıtılan ürün köpeğinizin sırtına takılıyor. Minik bir nabız sensörü barındıran aksesuar gerekli algoritmaları üzerindeki 
	Tüketici Elektronik Fuarı (CES) 2020 fuarında tanıtılan ürün köpeğinizin sırtına takılıyor. Minik bir nabız sensörü barındıran aksesuar gerekli algoritmaları üzerindeki 
	işlemciye aktarıyor. İşlemcide derlenen ve bilgiye dönüştürülen sinyaller LED aydınlatma ile sahibine gerekli bilgileri iletiyor. 


	Köpeğiniz aşırı stresli ise LED aydınlatma kırmızı yanıyor. Rahat bir durumda ise yeşil görünüyor. Mutlu ise gökkuşağı renklerine bürünüyor. Diğer yandan ürünün mobil uygulaması üzerinden kullanıcılar daha fazla bilgi ve tavsiye de alabilecek. 
	Inupathy henüz cihazı seri üretime geçirecek kadar yeterli sermayeyi toplayabilmiş değil. Bu nedenle projenin ilk etapta bir kitle fonlama platformu üzerinden hayata geçirilmesi düşünülüyor. 
	Figure
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	Sanal Prototip Testleri İçin 
	Figure

	YERLİ SİMÜLATÖR 
	YERLİ SİMÜLATÖR 

	Türkiye’nin öncü simülatör üreticileri arasında bulunan Sanlab, yerli otomobil projesi için özel bir simülatör geliştirdi. 
	Sanlab Kurucusu Evren Emre, yerli “Hareketli Simülatör”Aile TOGG mühendislerinin matematik modelleri ve yapay zekâ sistemlerini test edebildiğini söyledi. Türkiye’nin öncü simülatör üreticileri arasında yer alan Sanlab, TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından tasarlanan yerli otomobil projesine katkıda bulundu. 
	Figure
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	Figure
	Araç ve Bileşenlerinin Matematik Modelleri Ve Yapay Zekâ Sistemleri Test Edilecek 
	Araç ve Bileşenlerinin Matematik Modelleri Ve Yapay Zekâ Sistemleri Test Edilecek 
	Sanlab Kurucusu Evren Emre, tamamen yerli olarak geliştirilen “Hareketli Simülatör” hakkında bilgi verdi. Simülatör ile tasarım kararlarının daha hızlı ve etkili bir şekilde verilebileceğini söyleyen Emre, “TOGG, ülkemizin en büyük hayallerinden birini gerçeğe dönüştürmek üzere adım attı. 
	Tıpkı otomobil gibi bizim de tamamen yerli olarak geliştirdiğimiz simülatörümüzü, “döngüde sürücü” ve “döngüde yazılım ve donanım”Asimülasyon altyapısı ile sağladık. 

	Bu simülatör ile TOGG mühendisleri, geliştirdikleri detaylı matematik modelleri ve yapay zekâ sistemlerini test edebiliyor” dedi. 
	Simülasyon Teknolojilerine Yenilikçi Bakış 
	Yüksek sadakatli simülatörler ve simülasyon teknolojileri üreten Sanlab Simülasyon, kurulduğu 2009 yılından itibaren birçok simülasyon projesine imza attı.  
	Özellikle gerçek zamanlı simülasyon tablaları ve savunma sanayinde ağırlıklı kullanılan hareket ve test sistemlerini yenilikçi bir bakış açısı ile millileştiren Sanlab ayrıca, simülasyon, hareket kontrol uygulamaları yelpazesi için SMotion Hareketli Platform Sistemlerini geliştirdi. 
	Şubat’20 133 
	Şubat’20 133 
	• www.sektorumdergisi.com 


	Figure
	LANSMAN 
	LANSMAN 

	YENİLİKÇİ AKILLI GÖZLÜKLER İÇİN TASARLANDI LIGHT DRIVE SİSTEMİ, 
	Figure
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	Bosch Sensortec, Las Vegas, Nevada da düzenlenen CES®’de, akıllı gözlükler için tasarlanan yenilikçi optik Light Drive sistemini görücüye çıkartıyor. 
	MEMS aynaları, optik parçalar, sensörler ve yerleşik işleme özelliğiyle Bosch Smartglasses Light Drive modülü, tek bir kaynakta tüm teknolojileri bir araya getiriyor. Bu entegre çözüm, doğrudan güneş ışığında bile her zaman odakta olan parlak görüntülerle net bir görsel deneyim sağlıyor. 
	Bosch Sensortec, ezber bozan Bosch Light Drive teknolojisini ilk kez sisteme entegre etti. Bu teknoloji, sağlamakta olduğu tam saydamlığın yanı sıra diğer kişiler tarafından neredeyse hiç görülemiyor olması sebebiyle kullanıcılar tarafından kabul görerek gün boyunca kullanılabilen giyilebilir ürünlerde devrim yaratıyor. 
	Ayrıca entegrasyon paketleri geliştirilmekte olan dalga kılavuzu sistemlerinin performansını optimize etmek için de uygulanabiliyor. 
	Figure
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	Sistemde dışarıdan görülebilir bir ekran veya entegre kamera bulunmuyor. Bu özelliklerin yer almadığı diğer akıllı gözlük teknolojileri, kullanıcılar açısından gizli tehlike oluşturuyor. 
	Sistemde dışarıdan görülebilir bir ekran veya entegre kamera bulunmuyor. Bu özelliklerin yer almadığı diğer akıllı gözlük teknolojileri, kullanıcılar açısından gizli tehlike oluşturuyor. 
	Küçük boyutu, tasarımcıların bugünün birçok akıllı gözlüğünün hacimli, kullanışsız özelliklerinin üstesinden gelmesini sağlıyor. 
	İlk kez bir anahtar teslim sistem, herkesin görsel ve konfor ihtiyaçlarını karşılayan daha küçük, daha hafif ve daha şık akıllı gözlük tasarımları sunuyor. 
	Küçük modül, her on kişiden altısının sürekli olarak numaralı lens kullandığı bir pazarda  gözlük kullananlar açısından da önemli bir gelişme. 

	Bosch Sensortec CEO’su Dr. Stefan Finkbeiner, “Smartglasses Light Drive sistemi, bugün piyasadaki en küçük ve en hafif ürün ve bu nedenle, neredeyse tüm normal gözlükleri akıllı gözlüğe dönüştürebilir. Bu gözlükler, dikkat dağıtıcı telefon kullanımını ortadan kaldırarak, sürüş güvenliğini artırmaya ve kullanıcıların bildirimler veya mesajlar için sürekli olarak cep telefonlarını kontrol etme güdüsünü azaltmaya yardımcı olabilir” diyor. 
	Bosch Sensortec’in yenilikçi Smartglasses Light Drive çözümü, dijital yorgunluk olmadan günü geçirmenin zeminini hazırlıyor. 
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	Sistem, sahip olduğu minimalist formatla harika bir eller serbest bilgi dengesi sağlıyor. Bu özelliğiyle sistem, navigasyon, aramalar ve alarmlar, takvim hatırlatmaları gibi bildirimler, WhatsApp ve WeChat gibi mesajlaşma platformları dahil olmak üzere uygulamalar için ideal hale geliyor. Yapılacaklar ve alışveriş listeleri gibi günlük nota dayalı bilgiler son derece rahat bir şekilde kullanılıyor. 
	Sistem, sahip olduğu minimalist formatla harika bir eller serbest bilgi dengesi sağlıyor. Bu özelliğiyle sistem, navigasyon, aramalar ve alarmlar, takvim hatırlatmaları gibi bildirimler, WhatsApp ve WeChat gibi mesajlaşma platformları dahil olmak üzere uygulamalar için ideal hale geliyor. Yapılacaklar ve alışveriş listeleri gibi günlük nota dayalı bilgiler son derece rahat bir şekilde kullanılıyor. 
	Bugüne kadar bu uygulamalar, akıllı telefonlar veya akıllı saatler gibi fiziksel cihazlarla sınırlıydı. 
	Akıllı gözlükler, takıntılı bir şekilde telefonu kontrol etmek gibi sosyal olarak kabul görmeyen davranışları en aza indiriyor ve eller serbest, saydam baş üzeri navigasyon yönlendirmeleri sağlayarak sürücü emniyetini artırmaya 
	Akıllı gözlükler, takıntılı bir şekilde telefonu kontrol etmek gibi sosyal olarak kabul görmeyen davranışları en aza indiriyor ve eller serbest, saydam baş üzeri navigasyon yönlendirmeleri sağlayarak sürücü emniyetini artırmaya 
	yardımcı oluyor. Yeni teknoloji, uygulama, bilgi kapsamı ve kullanılabilirliğini geliştirmeyi vaat ediyor ve ayrıca ilgili verilere ve sosyal medyaya anında erişim ve kayıttan ses yürütme için sezgisel bir kontrol sağlıyor. 


	Figure
	Küçük Bir Paket İçerisinde Yenilikçi Teknoloji 
	Bosch Smartglasses Light Drive modülü içerisinde yer alan bir mikroelektromekanik sistem (MEMS) tabanlı koşutlanmış tarayıcı, akıllı gözlüklerin lensinde yer alan holografik öğeyi (HOE) tarar. 
	Bu HOE, insan retina yüzeyine bir ışık huzmesi yönlendirir ve her zaman odakta olan görüntüyü doğrudan oluşturur. 
	Teknoloji, eşleştirilmiş akıllı telefon gibi ağa bağlı bir mobil cihazdan neredeyse her türlü verinin konforlu bir görüş pozisyonunda eller serbest olarak güvenli bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor. 
	Yansıtılan yüksek çözünürlüklü görüntü net, parlak, kişiye özel ve hatta adaptif parlaklık sayesinde doğrudan güneş ışığında bile net bir şekilde görülebiliyor. 
	Bosch Light Drive teknolojisi, kavisli ve düzeltici lenslerle uyum gösteriyor. Bu özelliğiyle halihazırda numaralı gözlük takan kullanıcıları da cezbediyor. 
	Daha eski rakip ekran teknolojileri, sadece sistem kapatıldığında görünür hale gelen ve yayınmış ışık olarak adlandırılan bir bulanıklık veya gökkuşağı parıltısı nedeniyle numaralı gözlük kullanıcıları tarafından kullanılamıyor. 
	Bosch Light Drive teknolojisi ise minimal yayınmış ışık hassasiyetiyle tüm gün optik saydamlık sağlıyor. Yani, her zaman son derece nettir ve dikkat dağıtıcı iç yansımalar artık mazide kaldı. 
	Piyasadaki En Küçük Smartglasses Light Drive Çözümü 
	Tamamen anahtar teslim yeni Light Drive sistemi, mevcut çözümlere oranla yüzde 30 derinlik azalması sağlayarak piyasada mevcut en küçük çözümdür. 
	Yaklaşık 45-75 mm x 5-10 mm x 8 mm (U x Y x G, müşteri entegrasyonuna bağlı olarak) büyüklüğündedir ve ağırlığı ise 10 gramın altındadır. 
	>>> 
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	Bu özellikleri sayesinde, gözlük üreticilerinin şık bir tasarım oluşturmak için gözlük çerçevesinin genişliğini esnek bir şekilde azaltmasını kolaylaştırıyor ve ilk nesil akıllı gözlüklerin görsel olarak kalın tasarımını ortadan kaldırıyor. 
	Bu özellikleri sayesinde, gözlük üreticilerinin şık bir tasarım oluşturmak için gözlük çerçevesinin genişliğini esnek bir şekilde azaltmasını kolaylaştırıyor ve ilk nesil akıllı gözlüklerin görsel olarak kalın tasarımını ortadan kaldırıyor. 
	Sosyal olarak kabul görmesi ve geniş bir kitle tarafından benimsenmesi, retinal Light Drive teknolojilerini tüketici elektroniği ekran cihazları üreticilerinin yeni yıldızı haline getirebilir. 
	Akıllı Gözlük Üreticileri İçin Uçtan Uca Çözüm 
	Bosch Sensortec, ürün modifikasyonları konusunda piyasanın ve müşterinin taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilirken; tutarlı bir şekilde yüksek kalite, güvenilirlik ve performans sağlamak için şirket içerisinde tasarlanan ve oluşturulan bir anahtar teslim Light Drive çözümü sunuyor. 

	Bosch Sensortec, söz konusu retinal Light Drive teknolojisinin tek uçtan uca sistem sağlayıcısıdır ve kapsamlı bir tamamlayıcı cihaz ve çözüm yelpazesi sunarak bu pozisyonundan daha fazla fayda sağlayabilir. 
	Akıllı gözlük modülü, Bosch’un akıllı sensörü BHI260, barometrik basınç sensörü BMP388 ve BMM150 manyetometre gibi birçok sensör çözümüyle zenginleştirildi. 
	Sensörler, gözlüğün çalıştırılması sırasında kullanım kolaylığını arttırmak üzere çerçeve üzerinden birden fazla basmalı işlev gibi sezgisel kullanıcı arayüzü özellikleri sağlıyor. 
	Bosch Smartglasses Light Drive çözümü, BML500P parça numarası ile yüksek hacimli üreticilere 2021 yılında sunulmaya başlanacak. 
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	SARI SAYFALAR 
	GEPA GÜVENLİK PANO ELEKTRİK Perpa da bulunan elektrik malzemeleri toptan ve perakende satışı yapan mağazamızda çalışacak tecreli bay-bayan satış sorumlusu aranmaktadır. Erkek adaylar için Askerlik gevini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Abidin ÇALIKUŞUGİL / 0212 320 61 90 RADMED YAPI Yurtiçi ve yurtdışında hastane inşaatları yapan frmamızın , İstanbul şantiyesinde gevlendirilmek ere; 10 yıl tecreli, ustalık belgesi sahibi, proje uygulayabilen, sbelgesi sahibi, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
	SEFEROĞLU ELEKTRİK Elektrik taahh işleri yapan frmamızda, tecreli, ekip çalışmasında uygun esnek çalışma saatlerine uyum sağlayan, B sınıfı aktif araç kullanabilen, iş takibi yapan, sorumluluk sahibi tertipli ve disiplinli elektrik ustası aramaktayız. Seyf YAZICI / 0212 671 12 08 
	Sect
	Figure
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	EXPERT ELEKTRONİK Elektrik, Elektronik, otomasyon malzemeleri satış mağazamızda malzeme ve proje satış alanında gevlendirilecek tercihen meslek lisesi veya ysek okul elektrik elektronik bmezunu, analitik debilen, teklif alıp teklif hazırlayabilecek aktif olarak araç kullanabilen satış personeline ihtiyaç vardır. Enver ŞAHBAZ / 0212 451 17 60 
	Sect
	Figure
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	2M OTOMASYON Endtriyel tesislerde tecresi olan etim ve montaj projelerinde gev almış, elektrik, elektronik, otomasyon, mekatronik blerinden mezun tekniker veya teknisyenler askerlik gevini 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
	MTF ELEKTRİK İstanbul Zeytinburnu merkezli frmamızda çalışmak ere elektrik teknisyeni ve teknikeri alınacaktır. Serdar ULUTAŞ / 0212 665 06 01 
	Figure
	Figure
	NİTROMAK SERVİS En az liselerin elektrik bden mezun yada mesleki yeterlilik belgesine sahip olan, mekanik sistemler konusunda bilgi sahibi, elektrik tesisat montajı ve pano imalatı konusunda deneyimli, ekip çalışmasına yatkın, pozisyona uygun oluşması durumunda sizinle iletişime geçilecektir. Ghan ZOR / 0232 325 90 90 
	NİTROMAK SERVİS En az liselerin elektrik bden mezun yada mesleki yeterlilik belgesine sahip olan, mekanik sistemler konusunda bilgi sahibi, elektrik tesisat montajı ve pano imalatı konusunda deneyimli, ekip çalışmasına yatkın, pozisyona uygun oluşması durumunda sizinle iletişime geçilecektir. Ghan ZOR / 0232 325 90 90 
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	BİLGİN MET Elektrik, elektronik kart tasarım- etim, LED aydınlatma tasarım- etim, kamera ve genlik sistemleri uygulama işleri yapan frmamıza elektrik ve elektronik mendisleri aranmaktadır. Metin BİLGİN / 0212 438 38 99 Metin BİLGİN / 0212 438 38 99 
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	SARI SAYFALAR 
	ENART EMAYE Kayseri serbest bgesinde bulunan fabrikamızda çalıştırılmak eri fabrikanın elektrik işlerini yapabilecek, askerlik problemi olmayan bay eleman alımımız olacaktır. Servis birçok yere vardır. gmeye gelmeden ce telefonla randevu alınması gerekmektedir. Ceyhun ÖZTÜRK / 0352 321 35 51 
	EGES MÜHENDİSLİK Elektrik pano montajında çalışacak en az 5 yıl deneyimi olan tecreli personel alımı yapılacaktır. Ger HANAY / 0216 471 00 27 
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	Figure
	ÖZ-SAN ELEKTRİK Şirketimizin Anamur, Bozyazı ve Aydıncık bgelerindeki işlerini takip edecek C sınıfı İSG uzmanı ile elektrik mendisi veya elektrik elektronik mendisine ihtiyacımız vardır. Aktif olarak araç kullanabilen, Anamur’da kalabilecek eleman arıyoruz. Sadece online başvuru kabul edilecektir. Murat ÖZSOY / 0312 473 25 40 
	Figure
	Figure
	DOĞANSOY ELEKTRİK Elektrik tesisatı kurulumu arızası ve bakımı, kompanzasyon panosu kurulumu arızası ve bakımı alanında yeterli bilgi sahibi olup tecreli ustalar aranmaktadır. Genellikle trifaze alanında çalışmaktayız. Kompanzasyon panosunda bilgisi olan kendine genen kalfalarda ilanımıza başvurabilir. N. ÇAVUŞOĞLU / 0288 502 20 39 
	KRİSTAL PEYZAJ Farklı sektlerde faaliyet gteren grup şirketlerimizde, bakım, onarım işlerinde gev alacak. zayıf akım, ysek akım konularında tecreli askerlik gevini yapmış. yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek. Seyahat engeli olmayan aktif araç kullanabilen çalışma arkadaşları arıyoruz. Ghan ÜRETEN / 0216 909 37 45 
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	ENERTEST ENERJİ Osmangazi EDAŞ’a bağlı bgelerde Scada pano montajı işlerinde çalışacak , seyahat engeli bulunmayan elektrik teknikeri / teknisyenleri aranmaktadır Saniye KARATAŞ / 0312 473 61 11 
	Figure
	Figure
	KOREL ELEKTRİK Pendik Kaynarca mahallesinde elektrik elektronik ve gemi malzemeleri etiminde faaliyet gteren frmamızda çalışmak ere; sigara kullanmayan uzun vadeli çalışmayı den ekip çalışmasına uyumlu, tertip ve dene zen gteren tesviye-polisaj-zımpara işleri yapacak personel aramaktayız. Burak KULABEROĞLU / 0216 354 35 25 
	KOREL ELEKTRİK Pendik Kaynarca mahallesinde elektrik elektronik ve gemi malzemeleri etiminde faaliyet gteren frmamızda çalışmak ere; sigara kullanmayan uzun vadeli çalışmayı den ekip çalışmasına uyumlu, tertip ve dene zen gteren tesviye-polisaj-zımpara işleri yapacak personel aramaktayız. Burak KULABEROĞLU / 0216 354 35 25 
	ABB TEKNİK Üskar sağlık bilimleri iversitesi bakım onarım işleri için byemizde çalıştırılmak ere genel elektrik işleri ve internet alt yapısını bilen, tercihen Anadolu yakasında oturan, elektrik teknisyeni personeli aramaktayız. Burhan TEMEL / 0541 959 41 04 
	Figure
	Figure
	SEÇKİN ELEKTRİK E.M.L elektrik bmezunu veya elektrik eğitim sertifkası olan şirketimizin yurt içinde bulunan çeşitli şantiyelerinde çalışacak, takım çalışmasına yatkın, seyahat engeli bulunmayan. B sınıfı ehliyeti olan çalışma arkadaşları arıyoruz. Orçun SELİMOĞLU / 0212 238 25 94 
	Figure
	Figure

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

	141 
	İHALELER 
	Sekt Magazine 
	Sekt Magazine 

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

	Adana 
	Adana 
	Adana 
	Adana Su Ve Kanalizasyon İdaresi Aski Genel Ml
	Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 
	20.02.2020 10:30 

	Afyonkarahisar 
	Afyonkarahisar 
	Afyonkarahisar 
	Afyonkarahisar İl Emniyet Mlİçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Ml
	Elektrik Enerjisi 
	12.02.2020 11:00 

	Afyonkarahisar 
	Afyonkarahisar 
	Afyonkarahisar 
	Bge Ml24.Bge Kars Diğer Özel Bçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Ml
	Afyonkarahisar İl Sağlık Mlve Bağlı Sağlık Tesisleri için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Temini İşi 
	19.02.2020 10:30 

	Afyonkarahisar 
	Afyonkarahisar 
	Afyonkarahisar 
	Emirdağ Belediyesi Fen İşleri Ml
	5 Kalem Özel İmalat Kent Gselleri Ve Aydınlatma Ürleri Alım İşi 
	19.02.2020 10:00 

	Ankara 
	Ankara 
	Ankara 
	Ankara İl Emniyet Mlİçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Ml
	Elektrik Enerji Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binaları 
	13.02.2020 10:30 

	Ankara 
	Ankara 
	Ankara 
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 
	-

	için 2020 Yılı (01042020-31122020 tarihleri arası) Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Satın Alınması İşi Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme MlMekanik Bakım, 
	14.02.2020 10:00 

	Ankara 
	Ankara 
	Ankara 
	Elektrik Üretim A.ş Genel MlEş) Satın Alma Ve Malzeme Yetimi Daire Başkanlığı - İç Satın Alma Ml
	ÖlçKontrol Bakım ve Elektrik Bakım İşlerinin 24 ay Se İle 323 Personelle Yaptırılması Hizmet 
	20.02.2020 14:00 

	Balıkesir 
	Balıkesir 
	Balıkesir 
	Erdek Onr.des.k. Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları 
	ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİKİ 
	20.02.2020 10:30 

	Balıkesir 
	Balıkesir 
	Balıkesir 
	Valilik (Yikob-Maas İçin) İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı 
	Elektrik Enerjisi 
	10.02.2020 14:00 

	Bolu 
	Bolu 
	Bolu 
	İl Sağlık MlSağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 
	-

	Bolu İl sağlık Mlve bağlı sağlık tesisleri için Elektrik Enerjisi 
	12.02.2020 10:30 

	Diyarbakır 
	Diyarbakır 
	Diyarbakır 
	Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Ml-Dhmi) Diyarbakır Hava Alanı Ml
	Elektrik Enerjisi 
	25.02.2020 14:00 

	Diyarbakır 
	Diyarbakır 
	Diyarbakır 
	Diyarbakır Ted.blg.bşk (Msb) Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları 
	Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi (10 Kısım) 
	12.02.2020 10:00 

	Edirne 
	Edirne 
	Edirne 
	Edirne İl Emniyet Mlİçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Ml
	Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 
	20.02.2020 10:00 

	Erzincan 
	Erzincan 
	Erzincan 
	Erzincan Belediyesi Su Ve Kanalizasyon Ml
	Elektrik Enerjisi Alımı Mal Alımı İl Emn. Mdr. hizmet binaları, Polis g. noktaları ve bağlı 
	20.02.2020 10:00 

	Erzincan 
	Erzincan 
	Erzincan 
	Erzincan İl Emniyet Mlİçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Ml
	ilçelerin hizmet binalarının Polis g. noktalarının 2020 01 Nisan ayından itibaren elektrik enerjisi (kWh) alımı 
	26.02.2020 14:00 

	Erzincan 
	Erzincan 
	Erzincan 
	Erzincan Özel İdaresi Destek Hizmetleri Ml
	Erzincan İl Özel İdaresi Hizmet Binaları ve Tesislerine Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 
	-

	12.02.2020 09:30 

	Gaziantep 
	Gaziantep 
	Gaziantep 
	Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Ml, (Dhmi) Gaziantep Hava Limanı Başml
	Elektrik Enerjisi 
	20.02.2020 10:30 

	Isparta 
	Isparta 
	Isparta 
	Terizmle Madele Eğitim Ve Tatbikat Mrk.k.lığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlılar 
	Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 
	21.02.2020 10:00 

	Isparta 
	Isparta 
	Isparta 
	Isparta İl Sağlık MlSağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 
	Elektrik ve Doğalgaz Alımı 
	13.02.2020 10:00 

	İstanbul 
	İstanbul 
	İstanbul 
	Bayrampaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Ml
	Elektrik enerjisi 
	10.02.2020 10:00 


	Figure
	142 
	142 
	Şubat’20 • www.sektorumdergisi.com 

	Sekt Magazine 
	Sekt Magazine 
	İHALELER 

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

	İstanbul 
	İstanbul 
	İstanbul 
	Bge Ml1.Bge İstanbul Diğer Özel Bçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Ml
	13 Adet Karayolları Denetim İstasyonlarında Aks Kantar Bakım Onarımı, Bina, Elektrik-Elektronik Kablo Tesisat İşlerinin Yapılması, Saha Aydınlatma, Paratoner, Çevre Ve Plaka Tanıma Kameraları İşlerinin Yapılması 
	-

	13.02.2020 10:00 

	İstanbul 
	İstanbul 
	İstanbul 
	Bge Ml1.Bge İstanbul Diğer Özel Bçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Ml
	13 Adet Karayolları Denetim İstasyonlarında Aks Kantar Bakım Onarımı, Bina, Elektrik-Elektronik Kablo Tesisat İşlerinin Yapılması, Saha Aydınlatma, Paratoner, Çevre Ve Plaka Tanıma Kameraları İşlerinin Yapılması 
	-

	13.02.2020 10:00 

	İstanbul 
	İstanbul 
	İstanbul 
	Eğitim Ve Araştırma Hastanesi -Haseki Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 
	Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 
	17.02.2020 10:30 

	İstanbul 
	İstanbul 
	İstanbul 
	İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ysekretim Kurumları İstanbul Teknik Üniversitesi 
	İstanbul Teknik Üniversitesinin Enerji İhtiyacını Karşılamak Üzere Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İşi 
	11.02.2020 10:00 

	İstanbul 
	İstanbul 
	İstanbul 
	Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Ml
	2020 Yılı Muhtelif Malzeme (Elektrik, Sıhhi Tesisat, Hırdavat) 
	10.02.2020 11:00 

	İzmir 
	İzmir 
	İzmir 
	İzmir Bşehir Belediyesi Yol Ve Yeşil Alanlar Yapım İhaleleri Şube Ml
	Homeros Vadisi Rekreasyon Alanlarında Çevre Aydınlatma Yapılması 
	18.02.2020 10:00 

	İzmir 
	İzmir 
	İzmir 
	İzmir Fuarcılık Hizm Etleri Kt Ve San At İşleri Tic.a.ş. 
	Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Mal Alımı İşi 
	25.02.2020 11:00 

	İzmir 
	İzmir 
	İzmir 
	İzmir İl Milli Eğitim Ml Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 
	İzmir İl Milli Eğitim MlVe Bağlı Birimler İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi 
	11.02.2020 14:00 

	İzmir 
	İzmir 
	İzmir 
	İzmir Ted.blg.bşk (Msb) Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları 
	Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi 
	18.02.2020 10:00 

	İzmir 
	İzmir 
	İzmir 
	Kemalpaşa Belediyesi Fen İşleri Ml
	Kemalpaşa Belediyesi Fen İşleri Mlne Ocak, Profil Ve Elektrik Malzemesi Olmak Üzere 3 Kısım Malzeme Alınması İşi 
	13.02.2020 11:00 

	İzmir 
	İzmir 
	İzmir 
	Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Ml Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 
	2020 Yılı İzmir Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim MlVe Mlme Bağlı İlkokulları Ortaokulları Anaokulları İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 
	-

	17.02.2020 10:30 

	Kırıkkale 
	Kırıkkale 
	Kırıkkale 
	İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ysekretim Kurumları Kırıkkale Üniversitesi 
	Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi 
	26.02.2020 09:30 

	Manisa 
	Manisa 
	Manisa 
	Manisa Gençlik Ve Spor İl MrGençlik Ve Spor Bakanlığı Gençlik Ve Spor İl Ml
	Alaşehir İlçe Stadına Sentetik Çim Yapılması, Soyunma Odası Yapılması, 480 Kişilik Portatif Trib Yapılması Ve Saha Aydınlatma İşleri 
	25.02.2020 10:00 

	Nevşehir 
	Nevşehir 
	Nevşehir 
	Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MlDhmi) Nevşehir-Kapadokya Hava Limanı Başml
	-

	Elektrik Enerjisi 
	14.02.2020 10:30 

	Osmaniye 
	Osmaniye 
	Osmaniye 
	Toprakkale Cezaevi MlAçık Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 
	Elektrik Enerjisi Alımı 
	14.02.2020 10:30 

	Sakarya 
	Sakarya 
	Sakarya 
	Adapazarı Belediyesi Destek Hizmetleri Ml
	Elektrik Enerjisi 
	18.02.2020 10:00 

	Sakarya 
	Sakarya 
	Sakarya 
	Sakarya İl Emniyet Mlİçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Ml
	Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 
	10.02.2020 11:00 

	Sakarya 
	Sakarya 
	Sakarya 
	Sakarya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (Saski) Genel Ml
	Son Kaynak Tedarik Tarifesi İçin Elektrik Enerjisi 
	10.02.2020 11:00 

	Şanlıurfa 
	Şanlıurfa 
	Şanlıurfa 
	Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Ml-Dhmi) Şanlıurfa Hava Alanı Ml
	Elektrik 
	12.02.2020 10:00 

	Uşak 
	Uşak 
	Uşak 
	İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ysekretim Kurumları Uşak Üniversitesi 
	Uşak Üniversitesi Elektrik 
	12.02.2020 11:00 
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	İhtiyacınız olan üçüncü bir göz ✓ 
	Bir şirket büyümeyi hedefler, hedeflerini belirler, yola çıkar. .. Hedefleri doğrultusunda ilerler, güzel başarılar elde eder. .. Gece gündüz çalışır. .. çalışır ... çalışır... sıra neticeye gelir ... 
	Yapılan yatırımların neticesi, uzayan mesai sonuçları:" 
	Gelmeyen ödemeler, kırılan çekler, yetişemeyen ö,ge_ rrıgl_�_L'.. 
	Figure
	Hepsi birbirine girer, hesabını Y.ap�mazsın, adırn··atarnft�şırl,.. 
	Bütçe planı belirlenemez, yatırımlar ge'rıde kalır, Kalkınmaya yönelik çalışmalar kalır, derken ... Hepsi birbirine girer, kargaşada kalırsınız. Bu durum herkesin başına gelir.. İhtiyacınız olan üçüncü bir göz. 
	Figure
	Aldığınız riskleri analiz eder, bütçe planlarını, atacağınız adımları belirler, 
	Gelecekte karşınıza çıkacak engellerin oluşmaması için tedbirler öneririz. 
	Turgut Özal Bulvarı, Bayram Sk. İlhan Apt. 8/A Blok No:2 Büyükçekmece / İSTANBUL 
	• T 0212 88216 62 • • W 
	E hikmetbaydar@3-goz.com 
	www.3-goz.com 
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	••Kablosuz aydınlatma kontrol sistemleri. ff 
	••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. 
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