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İş Dünyasının

Kralcıları

Nurşah SUNAY

İnsan için gücü, güçlüyü sever derler. Ben
buraya ‘’ o güç ancak kendindeyse’’ şerhi
düşüp kabul edeceğim. Yoksa hiç kimse
bölüşülmeyen gücü sevmez hatta elinde
bulunduran kişi, fayda sağlayamadığı biri
ise nefret de eder.. Günümüzde bireyin
bu hastalıklı tutumu iş dünyasındaki
etkileşimlere de sirayet ediyor elbette..
Tarih boyunca olduğu gibi..

Genel Yayın Yönetmeni

Biz kraldan çok kralcıların bu türünü konu edip,
ilkesizlikleri nedeniyle, bir dönem kısa vadeli
kazanımlar sağlasalar da, bu tip hikayelerin sonunun tarih boyunca giyotinde bittiğini kendilerine hatırlatalım. Bunun çok örneğine de şahit
olduğumu ifade etmeliyim..
Kralların ülkesi işidir, işletmesidir. İyi bir ekibinin olması çok önemlidir. Bunu oturtmak zordur
ama daha da zor olan şey; bu ekibin genellikle
en liyakatsizinin, kralcılığı sebebiyle en parlak
konuma gelmesini engellemektir.. Kralcı, gerçekte öyle olmadığı halde; patronu ve cebini
en çok düşünen, işletmeye en yüksek sadakati
gösteren kişi olarak görünmeyi ustalıkla başarandır.
Bu kişi ciddi bir pozisyona getirdiğiniz müdürünüz, kurumun marka yüzünü emanet ettiğiniz
iletişimciniz ya da sadece asistanınız olabilir.
Görev, donanım, yeterlilik ve pozisyonları farklı
olsa da kralcılıkları onların ortak özelliğidir. Hemen hepsi, dışardan bakan biri için patronu annesinden bile daha çok düşünüyordur.
Peki ya gerçekte öyle mi? Bu kralcılar hakikatte
kralını mı sever, oturduğu tahtı mı?
Gücü en çok sevenlerdir muhakkak. Ve kralını
da, gücünü kendi elinde tutabildiği sürece se-
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vecektir. İyi birer manipülatör oldukları için patronu devamlı surette _telkinlerine uyarsa_ hep
fayda göreceklerine inandırarak nemalanırlar.
Bu yüzden de konu ve içerik ne olursa olsun;
patronlarının, çıkarlarını tehlikeye atacak hiçbir
ilişki içinde bulunmasın isterler. Özetle; ne kurum, ne marka ne de kralın kendisi umurlarındadır..
Belli bir oranda hakimiyet kurdukları güçten
mahrum olmak istemezler, kaybetmekten korkarlar hepsi bu..
Eğer siz bir kralcıysanız, yazıyı bu bölüme kadar
okumuş olamayacağınıza eminim. Ama siz bir
kralsanız bir gözlem ve tavsiye olarak şu notu
iliştireyim;
Şirketiniz için alacağınız her tür kararda ya da
sorumluluğunu üstlendiğiniz her adımda; meclisinizle (ekibinizle) oturun, konuşun, dinleyin
araştırın ve düşünün.. Ama kralcının duygusal
manipülasyonuna kapılmadan, son aşamada
kararı mutlaka kendiniz alın!..
İhtimaldir ki; siz kafasını kesip hikayenin sonu
giyotinde yazılmadan önce, bir kralcı ülkeyi batıracak fırsatlar da yakalayabilir..
Gelecek ay görüşmek üzere..
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Mobbing

İşyerinde Duygusal Taciz

Son zamanlarda farklı konu başlıklarında
gündeme gelen işyerinde duygusal
taciz, teknik kelime karşılığı ile mobbing
önemli konulardan bir tanesidir. Mobbing,
duygusal bir saldırı şeklidir.

Kadri DEMİR

Poldy İnsan Kaynakları Müdürü

Hedefi ise, işyerindeki kişi veya kişiler üzerinde sistematik baskı yaratarak, ahlaka uymayan
yaklaşımlarla kendilerinin iş performanslarını ve
dayanma güçlerini yok ederek, işten ayrılmaya
zorlamaktır.

Leymann, “mobbing”in, bir veya birkaç kişi tarafından, diğer kişi veya kişilere, sistematik biçimde düşmanca ve ahlak dışı uygulamalarla ortaya çıkan “psikolojik şiddet” veya “psiko-terör”
olduğunu vurgulamaktadır.

Kelime anlamı ile psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermektir.
Mobbing özellikle hiyerarşik bir yapılaşmanın
olduğu gruplarda, kontrolün zayıf olduğu kurumlarda güçlünün altta kalanlara psikolojik
yollardan baskı yapmasıdır.

Leymann, mobbingi süreç olarak beş aşamada
değerlendirmiştir :

Tarihçesi

Yönetimin yanlış yargısı ve taraflı tutumu, bu
negatif döngüyü hızlandırır. Hemen her zaman,
bunun sonunda, işten kovulma, yer değiştirme
zorlanma veya zorunlu istifa vardır.

Bu kavram duygusal taciz anlamında ilk olarak
1984’de İsveç’de “İş Hayatında Güvenlik ve Sağlık” konulu bir raporun içinde Heinz Leymann
tarafından ortaya atıldı.
İşyerinde duygusal taciz daha öncelerden beri
meydana gelmekte olan bir durum olmasına
karşın, 1984’de yazılan bu rapor için araştırmaların başladığı 1982 yılına kadar gündeme bilimsel olarak getirilmemiştir.
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Tanımlama Aşaması: Başlangıç ve önemli aşamadır. Bu aşamada, kurban; “zor”, “asi”, “muhalif”,
“öteki” veya psikolojik sorunları olan biri olarak
damgalanır.

Belirtileri, sözünüz kesilir, yaptığını iş sürekli
eleştirilir, jest ve bakışlarla ilişki kesilir, yazılı ve
telefonda tehditler ve benzeri durumlar görülebilir.

>>>
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Anlaşmazlık Aşaması: Kritik bir olayla, bir anlaşmazlıkla, karakterize edilir. Henüz mobbing
değildir fakat mobbing davranışına dönüşebilir.
Belirtileri, çevrenizdeki insanlar sizinle konuşmaz, size diğerlerinden ayrılmış bir işyeri verilir,
sizinle ilişkiye geçmeleri yasaklanır, sanki orada
değilmişsiniz gibi davranılır.
Saldırganlık Aşaması: Bu aşamada saldırgan
eylemler ve psikolojik saldırılar, mobbing dinamiklerinin harekete geçtiğini gösterir.
Belirtileri, insanlar arkanızdan kötü konuşur,
asılsız söylentiler çıkarılır, kararlarınız sürekli
sorgulanır, özgüveninizi olumsuz etkileyen bir iş
yapmaya zorlanırsınız.
Kurumsal Güç Aşaması: Yönetim, ikinci aşamada doğrudan yer almamışsa da, durumu yanlış
yargılayarak, bu negatif döngüde işin içine girer
ve kurban, örgütlü ve kurumsal bir güçle baş etmek zorunda bırakılır.
Belirtileri, sizin için hiçbir özel görev yoktur, sürdürmeniz için anlamsız işler verilir, sahip olduğunuzdan daha az nitelik gerektiren işler verilir,
işiniz sürekli değiştirilir, özgüveninizi etkileyecek şekilde işler verilir.
İşine Son Verilme Aşaması: Kovulmadan sonra,
duygusal gerilim ve onu izleyen psikosomatik
hastalıklar devam eder. Mağdur işini bırakmakla
da psikolojik şiddet baskısından kurtulamaz.
Mobbing, gelişmiş ülkelerde cinsel tacizin de
önüne geçmiş olan bir psikolojik saldırı şekli
olarak görülmektedir.
Genel olarak üst düzey yönetim kadrosu tarafından uygulanmaktadır. Araştırmalar “mobbing” mağdurlarının çoğunun otuzlu yaşlarda,
iyi eğitimli hatta yüksek lisans, doktora gibi derecelerinin olduğunu göstermektedir. Parlak
kariyeri olan bu kimseler, eski tarz yöneticiler
için bir tehdit oluşturmaktadır, bu nedenle saf
dışı bırakılmalıdır.
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Ne Yapmalıyız ?
Öncelikle “mobbing” hakkında kısa bir eğitim ile
tüm çalışanları bu kavram ve davranış şekli ile
tanışmasını sağlamalarıdır. Bir politika oluşturulup yazılı hale getirilmeli ve çalışanların katılımı
sağlanmalıdır.
Kötü bir çalışma ortamından ayrıcalıksız tüm
çalışanların korunması, duygusal tacizin tanımlanması, bu olgunun yıkıcı olduğunun resmen
ilan edilmesi, duygusal tacizin ihbar olarak kabul edilmesi konularını içerecek alt yapı oluşturulmalıdır.
Mobbing her işyerinde ve her tür kuruluşta olabilir. Uzmanlar mobbing (duygusal saldırı) sendromuna yakalanan bir kişinin topluma maliyetinin, yıllık gelirinden fazla olduğunu belirtiyorlar.
Acı olan, gelişmekte olan ülkelerde çok sayıda
çalışanın benzer durumda olması ve bunun ciddi anlamda psikosomatik rahatsızlıklara neden
olabileceğinin bilinmesidir.
Mobbingsiz günlerin sizlerle olmasını diliyorum.

•
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Aydınlatma
Ürünleri İthalatı
Ekonomi Bakanlığımız ( Ticaret Bakanlığı
) 17 Temmuz 2017 tarihli yayımladığı bir
genelge ile, ülkemize Çin’den ithal edilen
tüm ürün gruplarının TSE denetimine tabi
tutulması talimatı verdi.
Geç kalınmış ve fakat çok yerinde bir
karardı ve o gün olduğu gibi, bugünde
destekliyorum.Bu kararının alınmasındaki
temel sebep; Çin hükümetinin tutumundan
kaynaklanmaktaydı.

Ahmet SOYLU

Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü

Bakanlığımız, Çin hükümetinin ilgili birimlerine,
Çince dahil yazılar ve davetler ile, iki ülke arasındaki ticaretimizin dökümantasyon, belgeleleme kısmı başta olmak üzere,ithalat konularımızı
etraflıca masaya yatırma talepleriyle gitti.
Ancak her seferinde bu görüşme taleplerimize,
olumlu dönüş alamadık. Bizim ana sorunumuz;
Çin resmi kurumları, her hangi ürüne dair kalite belgelerini,standart süreler dışında, çok çok
erken bir ıslak imzalı belge verebilmeleriydi. Bu
belgelerde eksikler gözleniyordu. Hatalar tespit
ediliyordu.

Yıllara Göre Türkiye’nin En Büyük 15 İthalat Partneri

Çin Hükümetinin, kendileri ile yaptığımız ithalatı pervazssızca yönetiyormuş gibi bir resim vardı
ortada.
Burada İthalatımız ile ilgili bir iki data paylaşmak isterim;
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Sıra

1990

2000

2005

2010

2016

1

Almanya

Almanya

Almanya

Rusya

Çin

2

ABD

İtalya

Rusya

Almanya

Almanya

3

İtalya

ABD

İtalya

Çin

Rusya

4

Fransa

Rusya

Çin

ABD

ABD

5

S.S.C.B

Fransa

Fransa

İtalya

İtalya

6

Japonya

İngiltere

ABD

Fransa

Fransa

7

Irak

İspanya

Gizli Ülke

İran

Gizli Ülke

8

İngiltere

Belçika-L

İngiltere

Gizli Ülke

Güney Kore

9

Suudi A.

Japonya

İsviçre

İspanya

Hindistan

10

Hollanda

Hollanda

İspanya

Güney Kore

İspanya

11

İsviçre

İsveç

Güney Kore

İngiltere

İngiltere

12

Belçika-L

Çin

İran

Ukrayna

İran

13

İran

Kesinleşmemiş Ü.

Japonya

Romanya

Japonya

14

Libya

Cezayir

Ukrayna

Hindistan

BAE

15

İspanya

Güney Kore

Romanya

Japonya

Polonya

>>>
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Ancak 2016-2017 de ithatta 1 numara olan Çin’i,
2018 de Rusya geçti .

Genel anlamda teste tabi tutulan tüm ürünlerden yaklaşık %15’i testi geçemedi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde
2018 yılı içerisinde gerçekleşen toplam ithalat
223.082 milyon (223 milyar) dolar olarak gerçekleşmiş. 2017 yılı ithalat rakamı toplam 233.803
milyon dolar olarak gerçekleşmişken, 2018 yılı
ithalatımız da %4,59 azalma olmuştur.

Aydınlatma ürünleri bazında ele alındığında ise,
teste giren ürünlerin yarıya yakını testte kaldı.
Testte başarısız olan ürünlerin ithalatına izin verilmedi.

2018 yılında gerçekleştirilen toplam dış ticaret
hacmimizin 391.169 milyon dolar olduğunu düşünecek olursak, bu rakamın %57’sini ithalat giderlerimizin oluşturduğunu hesaplayabiliriz.
2018 yılında, en çok ithalat yaptığımız ülkeler
şu şekilde sıralandı:
• Rusya Federasyonu:
22.014 milyon $
• Almanya: 			
20.407 milyon $
• Çin: 				
20.719 milyon $
• ABD: 			
12.450 milyon $
• İtalya: 			
10.155 milyon $
Çin ile yaptığımız bu yüksek ithalat rakamalarını
görünce ve masaya oturmak istemeyen bir Çin
Hükümetini düşününce, aklımda, istemedende
olsa şöyle bir resim oluşuyor; sanki her üretim
atölyesinde, elinde onay kaşesi olan Çin devlet
memurları, beyan ne olursa olsun , uzatılan her
evrağa kaşeyi basıp geçiyorlarmış gibi bir durum söz konusu ki; bu durum bence hala değişmedi.
Değişen TSE denetimleri sonucunda, ülkemize
girişlerde oldu.

Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin daha
önce piyasaya sürülmüş olabileceği düşüncesiylede, Bakanlık, bu ürünlerin listesini yetkili
piyasa gözetim ve denetim kuruluşlarına iletti.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Dijital
Bakanlık Sayfasında, uygunsuz ve yanıltıcı bilgi içerdiğini düşündüğünüz ürünü ihbar edebiliyorsunuz. Aynı bakanlığın Ürün Güvenliği ve
Denetimi Genel Müdürlüğü sayfasının altında;”
TOPLATMA KARARLARI” linkinde, hangi firma
ve ürünler ile ilgili toplatma kararı alındığını
görebiliyorsunuz.
Sonuçta, devletimize, ticaretimize ve insanımıza zarar veren, yanıltan, işin etiği ve doğrusu ile
haraket etmeyenler elenmek zorundadır, elenmelidir.
Bazı ithalatçılar uygulamanın kısa süre sonra kalkacağını düşünerek ürünlerini gümrükte
beklettiği öğrenildi. Ancak, bakanlık kalitesiz ve
güvensiz ürünleri yurda sokmamakta ısrarcı. Bu
duruş devam etmeli, ediyor.
Burada, Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve
Denetimi Genel Müdürlüğü ve TSE teşekkürü
hak ediyor.

Artık Çin Hükümetinin, tabiri caizse yalan yanlış
belgelerine itibar etmeyen bir Türk Hükümeti
var. Bu tür ürünleri almıyoruz. Bu genelge sonrası, daha ilk 45 günde dahi; ülkeye ayıplı ürün
girişinde ciddi iyileşmeler kaydedildi.
Gümrükte şüpheli bir durum tespit edildiğinde,
TSE ve Ticaret Bakanlığı ürün ile ilgili test raporlarının doğrulunu kontrol ediyor. Ki son zamanlarda pek çok raporun yanıltıcı olduğu tespit
edildi ve bu raporu ibraz edenlere idari yaptırım
uygulandı.
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>>>

yazarlar

CE işareti aslında ilgili testlerin yapıldığını ve
ürünün güvenli olduğunu gösteriyordu ancak,
özellikle Çin’den gelen ürünlerin bir kısmında,
test raporlarında bazı eksiklikler olduğu hatta
güvenliği tehlikeye atacak bazı hataların bulunduğu belirtildi.Detaya inince resim dahada netleşiyor;
Kısa adı TAREKS olan Dış Ticarette Risk Esaslı
Kontrol Sistemi üzerinden elektronik ortamda
ve risk esaslı yapılan denetimler kapsamında;
2018 yılında 5, 5 Milyar civarında ürün için 2 Milyona yakın denetim başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan 1,6 Milyar ürünü içeren 300.000 ‘in
üzerinde başvuru risk analizi sonucu denetime
yönlendirilmiş; denetimler sonucunda uygunsuz bulunan 18 Milyon’un üzerinde ürünün ithaline izin verilmemiş oldu.
2018 Rakamları ürperici olan uygunsuz bulunan
belli başlı ürünler şu şekildedir:
• 3,6 Milyon oyuncak
• 3,4 Milyon ampul
• 2,3 Milyon iş eldiveni
• 1,2 Milyon şırınga,
• 1 Milyon 350 Bin adaptör/güç kaynağı/şarj cihazı
• 800 Bin duy, (779 Bin)
• 360 Bin aydınlatma cihazı (armatür, led, avize,
abajür…)
• 350 Bin serum seti (356 bin)
• 230 bin çift ayakkabı
• 200 Bin fiş ve priz, (193 Bin)
Bakanlık Yetkilileri, Aydınlatma Ürünleri pazarının bu kadar sorunlu olacağını hiç tahmin etmediklerini söylüyorlar.Kontroller sonucunda görüldü ki, aydınlatma sektörü ithalatı, en sorunlu
sektörler arasında yer aldı.
Hal böyle olunca, bu sektörün bir paydaşı olarak, üzülmemek elde değil.
Ancak sonuç olarak süreçlerin iyleşmesi; Tica-
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ret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE
gibi değerli kurumlarımızın bu sağlam ve dik
duruşları, başta ülkemiz son tüketicileri olmak
üzere hepimizin faydasınadır.
Ayıplı ürünü kendi ülkesine sokmaya teşebbüs
ederek; devletinde vergi, vatandaşından haksız
kazanç elde etmek isteyenlerin, bütün bunları
yaparken birde yerli ve milli söylemlerinin arkasına sığınmasıda başka bir ironi.
Dürüst olan, her zaman kazanır. Yanlış yapan, bir
ara kazandığını sanır.
Sektörümüzü yukarı taşımak, hak ettiği yere
ulaşmasını sağlamak hepimizin sorumluluğundadır.
Bir dahaki sayıda görüşmek dileğiyle,

yazarlar

Garanti Belgesi ve
Kapsamı

Evren YURTTAŞ

Hasar; ürünlerin nakliyesi, depolanması veya
kullanımı sırasında oluşan, kırılma, çatlama,
ıslanma ve bozulma gibi kullanıma engel ve
değer yitimine sebep olan zararların tümüne
verilen genel bir tanımlama olarak karşımıza çıkmaktadır.
Peki hasarlı ürünler için çok önemli olan garanti belgesi nedir ve garanti kapsamı hangi
durumlarda geçerlidir?

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı
ELYAK Derneği Genel Başkanı

Garanti belgesi; 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında Kanun gereğince garanti belgesi ile
satılması zorunlu olan ürünler için, vaadedilen
şekliyle ve kalitesiyle kullanımına kısmen veya
tamamen engel bulunan ve üretici tarafından
en az iki yıl için, ürünün üreticisi, tedarikçisi veya
yetkili servisi tarafından tamir edilmesi veya yenisi ile değiştirilmesi için verilen belgenin genel
adıdır.
Garanti kapsamı ise; garanti belgesi düzenlenen
ürünlerin kullanıcı hatasından veya dış etkilerden (yetkili servis hariç) kaynaklanmamak şartı
ile ürünlerin vaadedilen şekli ve kalitesiyle kullanımına kısmen veya tamamen engel bulunan
eksiklerinin veya hasarının ortadan kaldırılması
için, garanti belgesi süresi içinde ortaya çıkan
maliyetin üretici tarafından karşılandığı alandır.
Yasaya baktığımız zaman, günlük hayatımızda
kullandığımız neredeyse tüm ürünlerin garanti
belgesi düzenleme zorunluğu olduğu görülecektir. Bu bir otomobil de olabilir, bir elektrikli
cihaz, beyaz eşya veya sanayide kullanılan bir
makine de olabilir.
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Ama hayatımızda garanti belgesine en çok ihtiyaç duyduğumuz alan neresi diye sorduğumuzda birçok kişi aynı ağızdan elektrikle çalışan ürünler diyecektir.
Elektrikle çalışan ürünler, üreticileri tarafından
en çok şebeke kaynaklı problemler tarafından
hasar görürler ve doğal olarak bunu da dış kaynaklı görüp kapsam dışına alırlar. Tüketici de
gerek bilgi yetersizliği, gerek anlatım eksiklikleri, gerekse de kabulleniş ve anı kurtarma telaşıyla konunun aslında kader olmadığı konusunda kamuoyu oluşmamıştır.
Özellikle dernek faaliyet alanımız olan elektrik
yangınlarını incelediğimizde, son 10 yılda %78
gibi korkunç bir artış görmekteyiz ve bu artış
eğilimi de yakın vade de tedbir alınmadığında
hiç te azalacakmış gibi görünmüyor.
Ayrıca bu rakamlar sadece ülkemize özgü olmayıp, tüm Dünya’da teknoloji arttıkça artmaya
devam ediyor.İşte garanti belgesindeki kapsama alanı burada devreye giriyor.

>>>

yazarlar

Eğer üreticiler şebeke kaynaklı problemlere de
garanti veriyor olsaydı! Tartışmasız, ürettikleri
ürünlerin elektrik dalgalanmalarından, yıldırımdan, hatta trafo patlasa bile hasar almasından
sorumlu olacakları için tedbir alma yoluna gitmezler miydi?
Aslında bu konu ile ilgili iki tane yasa bile mevcut;
3 Aralık 2003 tarihli 25305 sayılı resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “İç tesisleri proje
hazırlama Yönetmeliği”, ki buna göre projelerde
aşırı gerilim sönümleyici kullanılmak zorunda,
21 aralık 2012 28504 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik dağıtımı
ve perakende satışına yönelik hizmet kalitesi
yönetmeliği”, ki buna göre kullanıcı hatasından
kaynaklanmayan, dağıtım şirketinin elektrik
arzında yaşan problemden dolayı zarar gören
ürünler dağıtım şirketi tarafından tazmin edilir.
Elektrik dağıtım şirketlerinin tazminat ödeme
yükümlülüğü, aslında iç tesisleri proje hazırlama yönetmeliğinde tesisatınızda aşırı gerilim
sönümleyici olmasına bağlı kılınmış. Ancak bundan ufak bir azınlık hariç ne vatandaş haberdar,
hakkını aramak için dağıtım şirketine başvuru
yapıyor, ne de dağıtım şirketi vatandaşın elektrik projesinde böyle bir tedbiri alma zorunluluğu olduğunu biliyor, çünkü başvuru ve tazminat
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ödeme rakamları gerçekleşen olayların binde
biri gibi rakamlarda.
Sanayici tarafına baktığımızda hadise tamamen
kabullenilmiş ve elektronik kartlı makinen varsa
mutlaka yanacaktır sanılmakta. Maddi hasarlar
bir şekilde karşılanmakla birlikte cari açığımıza
yıllık 2 milyar usd gibi korkunç bir yara açmakta.
Ama daha önemlisi insan hayatı, 2016 yılında
Adana’nın Aladağ ilçesinde yaşanan ve 11 yavrumuzun yanarak can verdiği elektrik kontağından çıkan yangın hadisesi hala hepimizin zihninde.
Bir otomobil üreticisi hayal edelim ve benim
ürettiğim otomobil kaza yapmıyor desin. Rekabet anında biter, çünkü sigorta maliyeti yok, garantisi var mıydı diye bakmaz kimse ve sadece
can güvenliği önemlidir orda.
Şimdi çok yakın bir vadede belki bir üretici belki tüm üretilen ürünlerin satışını yapan bir firma,
bizim ürettiğimiz ürünler yada sattığımız ürünler trafo da patlasa, yıldırım da düşse yanmıyor,
hepsi garantimizde diyecek ve Dünya çok daha
farklı bir metodoloji ile karşılaşacak.
Ne dersiniz olur mu? Oldu bile, sadece prosedürler tamamlanıyor. Çok yakında sizinle paylaşacağım.Görüşmek dileğiyle..

yazarlar

Fijital

Devrim
Evet yanlış okumadınız, “Fijital” devrim,
dijital değil... Bugünkü yazımda sizlerle son
dönemin gözde pazarlama trendi olan Fijital
Marketing ile ilgili bilgiler vermek istedim.

Alişan ÇAPAN

Günsan Pazarlama Direktörü

Endüstri 4.0’a geçilmesi beraberinde
yaşantımızın her alanında internet ve
teknolojiye odaklı bir hayat tarzı yarattı. Bu
değişim ve dönüşümden en çok etkilenenler
hali ile markalar ve markaların iletişim
stratejileri oldu.

Yapılan son araştırmalara göre Türkiye nüfusunun %69’u internet kullanıcısı ve günde ortalama 6 saat 45 dakikasının internette geçiriyor
ve bunun da yaklaşık 2 saat 53 dakikası sosyal
medyada.

Son dönemin yükselen trendi fijital pazarlama,
pazarlama derslerinde anlatılan geleneksel pazarlama karması elemanlarının dijital dünyaya
uyarlanmasını, fiziksel ile dijital deneyimlerin
birleşmesini anlatıyor.

Markaların yıllık reklam bütçelerinden en çok
payı kapan TV’ye ayrılan zaman ise yine aynı
araştırmaya göre ortalama 2 saat mertebesinde
kaldığını gözlemliyoruz.

Günümüz teknolojisi bireylerin hayatlarında çok
büyük değişimler yarattı. Bu değişimler insanların konforu adına pek çok sektör tarafından sahiplenildi ve geliştirildi. 90’larda dijital devrimin
başlaması ile markalar için yetersiz gelen geleneksel pazarlama yöntemleri dijital pazarlamaya eğilim göstermeye başlamıştı.

Dolayısıyla, markalar dijital ortamlarda varlıklarını sürdürmeye ve Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) adını verdiğimiz içinde bulunduğumuz dönemde inovatif metodlarla tüketicilerine
ulaşmaya çalışıyor.
Ancak, hedef kitlenizle sanal ortamda kurduğunuz etkileşimin fiziksel dünyada bir karşılığı
olması da gittikçe önem kazanıyor. Bu da bize
dijital ile fizikselin ayrılmadan, birleşm esini ifade eden, fijital pazarlama kavramını beraberinde getiriyor.
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Şimdilerde ise dijital pazarlama yöntemlerinin
fiziksel bir çıktısı olmadan çok da işe yaramadığını fark eden yenilikçi markalar dijital ve geleneksel pazarlama yöntemlerini harmanlayarak
fijital pazarlamaya yöneldi.
Çünkü fijital pazarlama yöntemleri ile yüksek
erişimli, erişim maliyeti düşük ve fiziksel çıktısı
olabilen tüketiciye dokunan pazarlama projeleri yaratılabilmektedir.

>>>

yazarlar

Fijital Devrim

Sosyal paylaşım ağlarında düzenlenen yarışmalar sonucunda;
• Tüketicilerin ürünle etkileşimde bulunarak hediye kazanması,
•Tüketicinin ürün geliştirme sürecine dahil olması ve bunu deneyimlemesi,
• Sanal mağazaların oluşturulması,
• Fiziksel mağazalarda dijital teknolojinin kullanılarak tüketiciye fiziksel ortamda dijital deneyimlerin yaşatılması,
fijital pazarlamanın bu alandaki en büyük çalışmalarına örnek gösterilebilir.
Başarılı global birkaç örneği sizinle paylaşmak
isterim. Örneğin Nike, Filipinler’de “Dünyanın İlk
LED Koşu Pisti” projesini hayata geçirdi. Bunun
için 200 metre uzunluğunda, ayakkabı şeklinde
LED ekranlardan oluşan bir koşu parkuru oluşturdular.
Katılımcılar, ayakkabılarında bulunan sensörler
sayesinde, yanlarında bulunan LED duvarlarda

26

www.sektorumdergisi.com

Mart March 2019

avatarları ile karşılaştılar. Katılımcılar, belirli bir
süre koştuktan sonra koşu istatistiklerini görebildiler.
Brezilyalı moda perakendecisi C&A, kıyafet askılarına gerçek zamanlı “beğeni” sayaçları taktı.
Mağazadaki müşterilerin alışveriş görüşleri ve
geri bildirimleri C&A Facebook sayfasında paylaşıldı. Nike ise spor uygulamalarına geribildirim üreten bir fitness deneyimi yarattı.
Dolayısıyla, kurum stratejisini ve iş modelini Fijital hale getirmeyen şirketler çağın gerisinde
kalacak. Markalar 2019’da da fijital pazarlama
argümanlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam ederek, geleneksel ve yenilikçi uygulamaları harmanlayabilir ise, bu oyundan kazanarak
çıkacak gibi görünüyor.
Gelecek sayı görüşmek dileğiyle..

yazarlar

Bizi Neler
Bekliyor?
Dostlarım merhaba,

Yılmaz CAYMAZ

Biliyorsunuz bu ay yerel seçimler var.
Şimdiden hayırlı olsun diyorum. 2019
yılına iyi başlamadığımız bir gerçek. Yılın
ilk çeyreğini bitirirken ne yazık ki sektörde
beklentiler istenilen düzeyde değil; bir çok
istatistikler bizlere sunulmasına karşılık bu
yılın sıkıntılı geçeceğini tahmin etmek çokda
zor olmayacaktır.

Opaş Pako Şalter Genel Koordinatörü

Daralan iç pazarda ekonomik sıkıntıların devam
edeceği sektör içinde bir çok olumsuz haberlerin duyulacağını istemesekde görür gibiyiz.
Yıla başlangıç itibariyle bir çok alanda istihdam
da azaltmalar, rölantiye alınmış üretimler, ücretsiz izne ve esnek çalışma saatlerine geçişler yaşandı ve yaşanmaya devam edilecek gibi
duruyor.
Sektör içinde kredi ve çek iskontoları ile hareket
eden birçok işletmede sıkıntılar devam edeceğini bunlarında piyasalara olumsuz etkileri olacağını görmezden gelemeyiz. Bu açıdan pembe tablo çizmekten ziyade gerçeklerle hareket
etmeliyiz.
Gerçekler biliyorsunuz bizlerin aktif yaşadıklarımızdır. İstatistikler bazen yanılabilir, bizlere istediğimiz verileri vermeyebilir
Bu yılın ilk çeyrek itibariyle daralan iç pazar ki
oran itibariyle % 50 oranı olduğu ifade edilmekte işletmelerde bir çok plan yapılmasını yada
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plan değişikliğine gidilmesini zorunlu hale getirmektedir.
Özellikle dış ticareti olmayan yada yeterli portföyü olmayan işletmelerde mali sıkıntı nakdi anlamda çok büyük sorunları beraberinde getirecektir. Bu durum işletmelerde sorunu çözecek
gibi görülse bile yurt dışındaki pazarlarda karşılaşılan rekabeti de unutmamak gerekir.
Bunlara rağmen asıl büyük sorun iç pazar dengelerinin sağlanmasıdır. Bunun için sanırım iyi
bir ekonomi programı hayata geçirilirken bir kez
daha güncellenmeli ve revize edilmelidir.
Arzın talebe dönüşümü problemlerini ortadan
kaldırmak için maliyet girdilerinin iyi hesaplanması bir kez daha alırken kazanma prensibi harekete geçirilmeli, bundan asla vazgeçilmemeli
ve giderlerin buna paralel olarak düşürülmesi
herkesin ayağını yorganına göre uzatması gerektiğini unutmaması gerekir.

>>>

yazarlar

Bu yıl stabil bir şekilde devam edecek gibi görülen piyasalarda tahminim Temmuz, Ağustos
aylarına kadar beklentiler pek gerçekleşecek
gibi gözükmüyor.
Bu yıl işletmelerin kendilerine çeki düzen vermeleri swaplarını iyi değerlendirmeleri, hedeflerini büyümeden ziyade temkinli ve tedbirli
hareket etmeleri üzerine belirlemeleri gerekecektir.
Bunları söylerken müneccim olmamıza gerek
yok. Bakın bir süreç olarak bu düşüncemi haklı
çıkaracak bir yolu birlikte görelim.
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İlk üç ayı seçimlerlerin etkisi ile durağan geçtiği
ve nisan ayının da bu durumdan etkileneceğini bir ay sonra gelecek olan Ramazan ayının ve
sonrası uzun bayram tatilinin gelmesi Kurban
Bayramı ile arada kalan sürecin kısalığı sanırım
bize Temmuz ve Ağustos aylarına hareketli gelemeyeceğimizi ortaya koyan bir zaman formülü gibi durmuyor mu?
Bu durumda galiba beklentiler başka bir bahara
kalacak gibi duruyor.
Gelecek sayı görüşmek dileğiyle..

yazarlar

Reel Sektör Dövize Karşı

Nasıl Pozisyon Almış?

Hikmet BAYDAR

TCMB tarafında 04 Şubat günü açıklanan
Kasım 2018 ayı finansal kesim dışındaki
firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri
tablosuna göre; Kasım 2018 ayında döviz
varlıkları toplamı bir önceki aya göre
düşerek 117,515 milyon USD olurken, döviz
cinsi yükümlülükleri çok az bir azalmayla
320,659 milyon USD olmuştur.

Ekonomist / CEO 3.Göz Danışmanlık

Yani neredeyse döviz cinsi varlığın 3 katı yükümlülük. Hal böyle olunca dövizdeki artıştan firmaların korunması imkansız hale geliyor. Şirket bilançolarında yer alan bu rakamlar nedeniyle, her
kur yükselişi yükümlülükleri çok daha fazla artırdığından şirketler bilanço yapıları itibariyle kur
farkı zararı yazmaktalar.
Aslında yükümlükler içerisinde yer alan krediler
280,453 milyon USD olup gelecekte oluşması
planlanan bir gelir için bugün yapılan yatırımın
maliyetini yansıtmaktadır. Dolayısıyla varlıklarda
görünmeyen hedeflenen veya potansiyel ciro girişleri bu dengesizliklere yol açmaktadır.
Ancak evdeki hesap çarşıya uymazsa, yani hedeflenen ciro sağlanamazsa o zaman mevcut kredilerin altında ezilmeleri kaçınılmaz olmaktadır.
Şidilik yüksek kur riski hala mevcut pozisyonlarından dolayı ciddi problem oluşturabilecek
seviyededir.
Burada sevindirici bir detay kısa vadede olumsuzluklara karşı reel sektör tedbirini almış görü-
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nüyor. 93,860 milyon USD döviz cinsi varlıklara
karşılık 87,261 milyon USD kısa vadeli yükümlülükleri olan reel sektörün kısa vadeli pozisyonunda 6,599 milyon USD fazlalık bulunmaktadır.
Burada açıkça görünen durum, Ciddi şekilde
kur riski almaya devam eden reel sektör, kısa
vadeli çalkantılara karşı hazırlıksız değildir. Aksine kısa vadeli yükümlülükleri de aşacak bir
döviz rezervine sahiptir. Bu durumda döviz yükümlülüklerini geri ödeyememe gibi bir sorun
görünmemekte, ancak dövizin yükselmesi durumunda bilanço pozisyonu nedeniyle fiktif kur
farkı zararı yazabilir.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

yazarlar

Ek İstihtam Sağlayan Mükellefe

Ücret, Prim ve
Vergi Avantajı
1/2/2019 ile 30/4/2019 tarihleri arasında 2018
yılında çalıştırılan işçi sayısının ortalamasından
bir fazlası yani ilave olarak alınacak işçinin
başladığı tarihten itibaren 3 aylık ücreti ile
toplamda 12 aylık (18-25 arası genç, 18 yaş
üstü kadın veya özürlü ise 18 ay) prim ve
vergileri devlet tarafından ödenecektir.

Savaş KONCA

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Şartlar Neler?
İşverenin mevcut istihdamının üzerine yeni istihdam yaratması şart.
Maaş desteği için işe alımın 1 Şubat-31 Nisan tarihleri arasında olması gerekiyor.
İşverenin, 2018 yılında, şirket çalışan sayısı açısından en düşük olduğu aydaki çalışan sayısına
ilave olarak işe alınması gerekiyor.
İşverenin, 2018 yılında toplam istihdam ortalamasının üzerinde işçe alması gerekiyor.
(Örneğin Ocak-Aralık 2018 döneminde işyerinden SGK’ya her ay 5 işçi bildirilmişse, bir kişiyi
1 Şubat tarihinde işe alan ve 6. kişi olarak istihdam eden işveren ücret desteğinden faydalanabilecek.)
İşveren, alınan her bir işçiyi 9 ay boyunca işten
çıkartamayacak.

34

www.sektorumdergisi.com

Mart March 2019

İşe alınacak kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması gerekiyor.
İşe alınacak kişinin işe alındığı aydan önceki 3
ayda 10 günden fazla sigortalılığının bulunmaması gerekiyor.
İşverene Faydası
Şubat ve Nisan arasında şartına sadık kalınması
kaydıyla 2.021 TL maaş 3 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak.
İlk üç ayda maaş avantajının yanı sıra 1.113 TL’ye
isabet eden prim ve vergi de devlet tarafından
karşılanacak
Maaş ödeme teşviki bittikten sonraki kalan 9 ay
işçinin maaşını işveren ödeyecek fakat 9 ay boyunca 1.113 TL olan prim ve vergi toplamı devlet
tarafından karşılanmaya devam edecek.

yazarlar
7103 sayılı kanunla 4447 sayılı kanuna eklenen
geçici 19 uncu maddesiyle getirilen teşvik düzenlemesi hakkında 13/7/2018 tarihli ve 129 numaralı sirkülerimiz yayımlanmıştır.

Kişi, 18-25 yaş aralığında, 18 yaşından büyük kadın veya özürlü ise bu süre 18 aya çıkacak yani
yine 3 ay maaş+vergi ve prim geri kalan 15 ay için
vergi ve prim devlet tarafından karşılanacak .
Nisan ayı akabinde mesela Haziran ayında alınan
işçi maaş teşvikinden yararlanamasa da prim ve
vergi teşvikinden faydalanabilecek .
Ayrıca, Tebliğ aslı aşağıdaki gibidir.
22 Şubat 2019 Tarihli 30694 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler
Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8. Maddesinde “1/2/2019
ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018
yılı Ocak ila Aralık ayları döneminde aylık prim
ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamesi ile 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı
bildirimi yapılan aydaki dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin
işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi
hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren
dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen
prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç
aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36
Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar
fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene
sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.” hükmü getirilmiştir.
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Yukarıda belirtilen kanunla getirilen düzenlemeyle bu teşviklere ilaveten 1/2/2019 ila
30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018
yılı Ocak ila Aralık ayları döneminde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe
alınanların, bildirdiği gün sayısının 67,36 TL ile
çarpılması sonucu bulunacak tutar (30 gün çalışan 1 sigortalı için bu tutar 2.020,8.-TL), işverenin
SGK’ya olan borçlarına, borcu yoksa 2019 Aralık
ayı dahil tahakkuk edecek prim tutarlarına mahsup edilecektir.
Bu destekten yararlanmak için, daha önceki teşvik ve desteklerden yararlanmak için gereken
şartlara ilave olarak, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları döneminde 5510 sayılı Kanun’un 4‘üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı
bildirimi yapılan aydaki dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların 2019 Aralık ayı
dahil, aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle...

>>>

yazarlar

Organik Aramalarda
2018’in Kazanan ve Kaybedenleri

Ekrem KARATAŞ

2018 bitti 2019’un ilk aylarındayız ve
internet dünyasını ilgilendiren istatistikler
açıklanmaya devam ediyor. SEO açısından
baktığımızda internetin kralı olan Google’da
acaba kimler kaybetti kimler kazandı?
Google organik sıralama sonuçlarına göre
yapılan bu çalışmada SEO’nun ne kadar
önemli olduğu bir kez daha göz önüne
çıkıyor.

Yazılım Uzmanı

Veriler Searchmetrics’ten alınmış Amerika verileridir. Fakat burada bizim dikkat etmemiz gereken kısım bu sıralamalarda Google’ın 2018 yılında yaptığı 3 güncellemenin sektörel ve içerik
bazında organik arama sonuçlarını nasıl değiştirdiğidir.
2018’in En Çok Kazananı
Tüm veriler 2018 yılının en çok kazanan sitelerinin video içeriğine sahip siteler olduğu gösteriyor. Sebebi ise çok basit. Google 2018 Haziran
ayında masaüstü arama sonuçlarında daha fazla video sonuçlarına yer verdiği bir güncelleme
yaptı.
Eskiden video aramaları için video sekmesine
tıklamak gerekirken bu güncelleme ile çıkan
sonuç sayfasında videolar direkt olarak gösterilmeye başladı.
Bu özellik şimdilik sadece masaüstü bilgisayarlardan yapılan aramalarda kullanılıyor olsa da
yakın zamanda mobil aramalarda da kullanılacaktır. Bu yeni özellik ise en çok Google’a ait
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olan dünyanın en büyük video içerik sitesi olan
Youtube’un işine yaradı. Youtube organik sonuçlarda çıkma oranını bir önceki yıla göre %79
arttırarak 2018 yılının organik aramalarda en
çok çıkan web sitesi olarak kazanan oldu.
Video sitelerinden sonra en fazla artış ise sağlık
sitelerinde karşımıza çıkıyor ki bunların bazıları
about.com’un bölünmesinden sonra ortaya çıkmış yeni web siteleri.
Bunların en başarılıları ise verywellhealth.com,
balancecareers.com ve thespruceeats.com’dur.
Diğer yandan 2018’in en çok kaybedeni ise dictionary.com oldu.
Video İçeriği Büyük Sıçrama Yaşadı ve SEO İçin
Ekstra Önem Kazandı
Google’ın 2018 Haziran ayında yaptığı algoritma
düzenlemesi Youtube’un 2018’deki başarısındaki en önemli faktör oldu. Organik sonuç görünürlüğünde %79’luk bir artışa sebep olan bu
düzenleme Google’daki video aramalarında ise
%62’lik bir azalma sağladı.

>>>

yazarlar

Bu düzenleme ayrıca sadece Youtube değil
diğer video yayıncı sitelerinde 2018’de organik
arama sonuçlarında büyük artışına da sebep
oldu. Bu web siteleri arasında fox.com, pbs.
com, bbc.co.uk ve dailymotion.com gibi siteler
bulunmakta.

tirmesine ve çareyi doktorlar yerine internette
bitkisel ve alternatif yollarda aramaya başlamasına sebep oldu. Özellikle Amerika’da ortaya
atılan “Ya Paranız Ya Yaşamınız” sloganı da sağlık endüstrisi üzerinde büyük bir etkiye sebep
oldu.

Google video alanı güncellemesini dikkate alarak web sitenize ürünleriniz veya hizmetleriniz
hakkında daha fazla video içeriği eklemeyi düşünmelisiniz. 3-4 yaşında çocukların bile Youtube’da bir kanalları varken, hiç umulmayan içerikteki videoların milyonlarca kez izlenebildiği
bir zamanda firmanızın veya markanızın Youtube’da hala bir kanalının olmaması düşünülemez.

Bununla alakası olmasa da paralel olarak Google’ın 2018 Ağustos’ta yaptığı bir düzenleme
olan Google EAT Güncellemesi ve Eylül’de bu
düzenlemeyi yenilemesi sağlık sektörü sitelerinin arama sonuçlarındaki sıralamalarında büyük değişikliklere sebep oldu.

Sağlık Sektöründeki Sitelerde Yaşanan
Dalgalanma
2018’de ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da
sağlık sektörü fazlasıyla güvenini yitirmeye ve
sorgulanmaya başlandı.
Sektörün sağlıktan daha çok paraya önem vermesi birçok kişinin doktorlara olan güvenini yi-
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Bu düzenleme hassas bilgilerdeki arama sonuçlarında yanıltıcı, zarar verecek bilgiler yerine
doğru ve gerçek bilgileri gösterebilmek üzerine
yapılan bir çalışmaydı.
Google bu düzenlemeye göre yapılan arama
sorgusu sonuçlarında içeriği oluşturan editörlerin uzmanlığı, konusundaki yetkinliği, sitenin
güvenliği gibi konularına göre bir sıralama belirliyordu.

yazarlar

Google EAT; Expertise (Uzmanlık), Authoritativeness (Yetkinlik) ve Trustworthiness (Güvenilirlik) kelimelerinin baş harfi alınarak oluşturulan
bir düzenlemedir.
Site içeriğiniz sağlık, finans veya yasal mevzuattan bahsediyorsa sizi ilgilendiren bir düzenlemedir. Mizah, eğlence gibi kategoriler bu düzenlemeden etkilenmediler.
Sağlıkla ilgili konularda yapılan yüksek arama
hacmi sebebiyle sağlık web sitelerinde çok fazla dalgalanma oldu ve bu dalgalanmanın kazananı webmd.com oldu. Kaybeden ise medicinenet.com oldu.
about.com’un Bölünme Sonrası Kazandığı Büyük Başarı
About.com bir çok konuda içeriğe sahip bir web
sitesiyken, gördüğümüz en başarılı bölünmeyi
yaparak kendi odak konularında bir çok web sitesi haline geldi.
Ana şirket dotdash.com üzerinden tüm portföyüne ulaşabilirsiniz. 2018 sektör bazlı kazananları arasında sağlıklı yaşam konusunda verywell.
com, ev ve yaşam kategorisinde thespruce.com
ve finans kategorisinde thebalance.com karşımıza çıkıyor ki tüm bu siteler about.com’un dağıtılması ile ortaya çıkan web siteleri.
Mükemmel İçerik + Kullanıcı Deneyimi = Google’da Yüksek Sıralama
SEO bir oyun ve bu oyundaki başarınız Google
arama sonuçlarındaki yerinizdir. Oyunun kurallarını da belirleyen Google.
Eğer kuralları iyi anlarsanız başarılı olmama imkanı yok diyebilirim. Kurallarda sanılanın aksine
basit ve herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir
şekilde kurgulanıyor ve şekilleniyor.
Kuralları anlayıp benimseyip o yönde hareket
ederseniz geriye sadece rekabet sorunu kalıyor
ve maalesef rekabet eskiye göre çok yüksek.
Böyle bir ortamda about.com örneği bize umut
olup yol gösteriyor.
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Dağılan bir siteden çıkan birkaç web sitesi (Bazılarının alan adları bile yenidir) konusunda uzman kişiler tarafından hazırlanmış mükemmel
özgün içerik ve kullanıcı deneyimi çok yüksek
bir tasarım ile birleşerek 2018’in organik arama sonuçlarında en hızlı büyüyen web siteleri
arasına girmeyi başarabilmişlerdir. Bu tarz web
siteleri Google algoritmasında her zaman değerlidir ve her zaman üst sıralarda çıkacaklardır.
Tüm bunları dikkate alarak özetlersek organik
arama sonuçlarında üst sıralarda yer alabilmek
için;
• Web sitenizin içeriğinin özgün, kullanıcılar için
faydalı olmasına dikkat edin.
• Web sitenizin tasarımında sizin zevkiniz değil kullanıcı deneyiminin önemli olduğunu asla
unutmayın ve hoşunuza gitmese bile kullanıcılarınızı dinleyin
• İçeriklerinizi videolar ile zenginleştirin,
• Youtube gibi video paylaşım sitelerinde marka
veya şirketiniz için kanallarınızı mutlaka açın ve
birkaç tanede olsa bile buralarda özgün videolarınızı paylaşın.
• İçeriklerinizi yazan editörlerinizin konusunda
uzman kişiler olduğunu Google’ın öğrenmesini
sağlayın.
• Sitenizin güvenli olduğunu Google’a gösterin
(SSL Sertifikası). Unutmayın Google arama sonuçlarında ilk sırada çıkan sitelerin %75’i SSL
sertifikasına sahip sitelerdir.
Bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle…

elektrik
elektrik/electric
/electric

Zorlu Enerji’nin Mühendislik
Firmasına ABD’den Ödül

Türkiye’nin en büyük jeotermal enerji santrali Kızıldere 3’ü tasarlayan mühendislik firması
Power Engineers, Amerika Birleşik Devletleri’nin Idaho Eyaleti’nde, “Amerikan Mühendislik Şirketleri Konseyi” sponsorluğunda her yıl düzenlenen “Idaho Mühendislik Mükemmellik Ödülü Yarışması’nda birincilik ödülünü kazandı.
Türkiye’nin yerli ve yenilebilir enerji alanındaki
öncülerinden Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde ekonomiye kazandırdığı Kızıldere 3 projesiyle ABD merkezli mühendislik
yarışmasında birincilik ödülü kazandı.
Amerika Birleşik Devletleri’nde “Idaho Mühendislik Şirketleri Konseyi’nin desteğiyle her yıl
düzenlenen “Idaho Mühendislik Mükemmellik
Ödülü Yarışması”nda Zorlu Enerji’nin Kızıldere 3
projesinin mühendislik firması Power Engineers,
birincilik ödülü aldı.
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Kızıldere 3’ün tasarımından başlamak üzere detay mühendislik ve devreye alma işlerini yürüten
Power Engineers’ın yapmış olduğu mühendislik
çalışmalarının yanı sıra karşılaşılan sorunlara
getirdiği yenilikçi ve hızlı yaklaşımlarının da projenin ödül almasında etkili olduğu belirtildi.
Zorlu Enerji’nin Türkiye’deki dördüncü jeotermal projesi olan Kızıldere III Jeotermal Enerji
Santrali, Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı
enerji santralleri arasında yer alıyor. Tesis, üçlü
flaş kombine çevrim jeotermal santral olup 165
MW kurulu güce sahip.

Arzu Rona;
Acil Aydınlatma Ürünleri Hakkında
Kullanıcıları Bilinçlendirmeliyiz
Arzu Rona “We should raise awareness of users about emergency lighting products”
Nurşah SUNAY: Arzu Hanım söyleşimize başlarken başarılı özgeçmişinizi okurlarımıza gururla
sunmak istiyoruz. Türkiye’nin en başarılı kadın
girişimcilerinden biri olan Arzu Rona kimdir, aydınlatma sektörüne girişi ve çalışmaları neler
oldu, anlatır mısınız?
Arzu RONA: Makina mühendisiyim. Üniversiteyi bitirdikten sonra Sabancı Center, Galeria AVM,
Toyota Adapazarı fabrikası gibi ülkenin en önemli
projelerine imza atan ve o dönemin en büyük Mekanik Tesisat Proje ve Uygulama şirketlerinden
biri olan TOKAR’da 3 yıl proje mühendisi olarak
çalışma fırsatım oldu. Sonrasında kendi işini yapma heyecanıyla, 1996 senesinde Beş A’ ya dahil
oldum.
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Nurşah SUNAY: We would like to proudly present
your successful resume to our readers as we begin our interview. Can you give further information
about yourself as you are one of the most successful women entrepreneurs in Turkey, is it possible to
explain how it happened you to get into the lighting
sector and about your works?
Arzu RONA: I’m a mechanical engineer. After graduating from the University, I had the opportunity to work
for 3 years as project engineer at TOKAR which is one
of the biggest Mechanical Installation Project and Application companies of that period that carried out
the most important projects of the country as Sabancı
Center, Galeria Shopping Mall, Toyota Adapazarı factory. Then, with the excitement of doing my own work, I
joined Beş A in 1996.

aydınlatma / lighting

Bu dönemde, bir aile şirketi olan Beş A sadece elektronik balast ve elektronik trafo üretimi
ile yoluna devam ediyordu. Ülkemizde 1999 yılı
sonrasında deprem ve yangın sebepli kayıpları en aza indirmek amacıyla yangın ve güvenlik mevzuatı tekrardan düzenlendi. Biz de ürün
gamımıza, bu ürün gruplarını da ekleyerek acil
durum aydınlatması ve acil durum çıkış yönlendirme armatürlerinin üretimine başladık.
Arzu Rona’nın kişisel hikayesini çabuk geçmeyelim… Bir takım özel eğitimler ve başarılarınızı
biliyorum. Okurlarımızla da paylaşır mısınız?

Bir işletmeyi idare edebilmek için işletemeye
çok yönlü bakabilmek gerekiyor. Bu sebep ile
mevcut eğitimimi desteklemek ve geliştirmek
amacıyla, bir arayış içindeyken karşıma çok özel
bir program çıktı. Uluslararası yatırım bankası
Goldman Sachs’ın tüm dünyada 10.000 kadına
işletme eğitimi vermek üzere başlattığı, Türkiye’de ise Özyeğin Üniversitesi’yle iş birliği yaparak, 400 kadın işletmeciye alan açtığı 10.000
Kadın Girişimci programına başvuru yaptım ve
seçildim. Bu, küçük çaplı bir MBA denilebilecek
destekleyici bir eğitim programıydı.
Üretimden, finansa, dış ticaretten, muhasebeye, bir işletmenin ihtiyacı olan birçok konuda
verilen bu eğitimde tanıştığım çok değerli hocalarımla eğitimim sonrası Beş A’nın stratejileri doğrultusunda çeşitli projeler yapma fırsatı
buldum.
Bu programdan sonra yine uluslararası denetim
ve danışmanlık hizmeti veren Ernest & Young
firmasının işlerini büyütme hedefi olan kadın
girişimcilere desteği olan EY Girişimci Kadın Liderler Programı’na seçildim. Üst düzey mentörluk desteği aldığım bu program ile iş yaşamıma
bakış açımı değiştirdim diyebilirim.
Bugün biz Beş A’da beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza faydası olabilecek her türlü eğitime
destek olmaktayız. Mühendislerimizin yüksek
lisans hatta doktora yapmalarından, beyaz mavi
yaka ayırımı yapmadan çeşitli eğitim programlarına katılmalarına, hatta kendilerine fayda
sağlayacak gelişim kitaplarının teminine kadar
eğitim ile ilgili her türlü desteği vermeye gayret
ediyoruz.

In this period, Beş A, as a family company, was only
going on its way with the production of electronic
ballasts and electronic transformers. In our country,
fire and security legislation was rearranged in order to minimize earthquake and fire losses after the
year of 1999. We have started to produce emergency lighting and emergency exit orientation fixtures
by changing our product range in this direction.
I have to skip quickly the personal story of Arzu
Rona, I know some of your special trainings and
achievements. Can you share with our readers?
In order to manage a business, it is necessary to
look at the business versatilely. For this reason,
in order to support and improve my present education I applied the 10,000 Women Entrepreneurs
program of the international investment bank Goldman Sachs launched to provide business education to 10,000 women all over the world, in Turkey
with the cooperation of Özyeğin University for 400
female entrepreneurs and I was chosen. This program was a supportive training program that could
be called a small-scale MBA.
I have had the opportunity to make various projects
in line with the strategies of Beş A after my education with my invaluable teachers I met in this training in which many subjects needed of an enterprise
ranging from production, finance, foreign trade to
accounting are given.
After this program, I was also elected to the EY Entrepreneur Women Leaders Program, which supports international entrepreneurs and women entrepreneurs with the aim of expanding the business
of Ernest & Young. I can say that I changed my point
of view in my work life with this program that I received high level mentoring support.
Today, we support all kinds of education that can
bring benefit to our friends who we work together in
Beş A. We strive to provide all kinds of educational support of our engineers from their masters and
doctoral degrees, to their participation in various
training programs without distinction of white blue
collar, and even to the provision of books that our
friends will benefit for themselves.

>>>
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Bunların sonucunun işimize yansıyacağını düşünmekle beraber, onların özel hayatlarına da
olumlu etkileri olacak bir destek olarak görüyorum. Özellikle çalışanlarımızın hayatına bu
şekilde dokunmak, öğrendiklerimi paylaşmanın
yanı sıra, değerlerim ve görevlerim konusunda
bana kendimi daha iyi hissettiriyor.

I think that the results of these will be reflected on
our business, I see them as a support that will have
positive impact on their private lives as well. In particular, touching the lives of our employees in this
way, as well as sharing what I have learned, relieves
me about my values and duties.

Arzu hanım, Beş A Elektronik olarak, güvenlik
ürünlerinize ve sektöre ilişkin bir değerlendirme yapar mısınız, ne durumdayız?

Mrs. Arzu, As Beş A Electronics, can you make an
assessment of your security products and sector,
what is our situation?

Öncelikle acil durum aydınlatmasının çok hassas ve önemli bir konu olduğunu söyleyerek
başlamalıyım. Bu ürünler, kullanıldığı yerde ihtiyaç olduğu anda insanların hayatına mal olabilme sorumluluğu taşıyan güvenlik ürünleridir.
Üstelik sadece ürünü monte etmek ile işiniz
bitti gibi bir durum söz konusu olamaz. Düzenli
bakımlarının yapılması gerekmektedir. Her biri
bataryaları ve ışık kaynakları sebebiyle yaşayan
ürünlerdir.

First of all, I should start by saying that emergency
lighting is a very sensitive issue. These products are
the safety products that bear the responsibility for
the lives of people where they are used when needed. Moreover, it is not possible you are done just
when you install the product. Regular maintenance
is required. Each one is a living product due to its
batteries and light sources.

Ürünün takılması kadar, sonrasında yapılacak
kontroller, bakımlar ve varsa arızaların giderilmesi veya değişim süreçleri takip edilmelidir.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik de ilgili bölüm aslında çok açık olmasına rağmen, uygulama ile ilgili ciddi sıkıntılar
yaşanıyor.
Örneğin; yönetmeliğe göre, acil aydınlatma,
yönlendirme; bina sahibinin ve yöneticinin veya
bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği
bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulmalıdır.
Bir binada yönetici konumdaki kişi bu ürünlerin
çalışır vaziyette olması konusunda sorumludur.
Buna rağmen, konuya hassasiyet gösteren kullanıcı sayısı maalesef çok fazla değil.
Aslında ülkemizde, yönetmelik ve mevzuatlarda tüm standartların yeterli olmasına rağmen,
uygulama ve denetleme konusundaki eksikliklerimiz sebebiyle ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle Avrupa ve Ortadoğu Bölgesinde ki ülkelerde da bu standartların yaptırımları ciddi olarak
uygulanmakta. İngiltere’de ilgili sorumluya hapis cezasına kadar uzayan ağır yaptırımlar var.
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In addition to the installation of the product, follow-up, maintenance and repair or replacement
processes should be followed. The relevant chapter
in the Regulation on Fire Protection of Buildings is in
fact very open, but we face serious problems with
the implementation.
For example; according to the above stated regulation, emergency lighting, directing should be subject
to periodic inspection, testing and maintenance required by the system specified in the relevant standards under the responsibility of the building authority to which the building owner and the manager or
the authorized person that they have transferred
their responsibilities in writing. The person who is
in the manager position in a building is responsible
for the operation of these products. Despite this, the
number of users who are sensitive to the subject is
unfortunately not much.
In fact, in our country, although all of our standards
are adequate in regulations and legislations, we are
experiencing serious problems due to our shortcomings in application and supervision. Especially
in Europe and the Middle East countries, the sanctions of these standards are being implemented seriously. There are serious sanctions in England that
extend to the imprisonment of the relevant responsible person.

aydınlatma / lighting

In the Middle East countries, the situation is much
better than in our country. In these countries, not
only emergency lighting, but also fire and safety related inspection units have been constituted. There
are specific documents exclusive to each country.
If your product is not in EU standards and there is
a lack in your test reports, you can't even apply to
these institutions.

Ortadoğu Ülkelerinde de durum ülkemizdeki uygulamaya göre çok daha iyi. Bu ülkelerde
sadece acil aydınlatma değil, yangın ve güvenlikle ilgili tüm ürünlerin denetlendiği birimler
oluşturulmuş. Her ülkeye ait özel belgeler mevcut. Ürününüz AB standartlarında değil ve test
raporlarınızda eksiklik varsa, bu kurumlara başvuru bile yapamazsınız.
Tüm raporlarınız uygun bulunup başvurunuz
tamamlandığında size özel bir sertifika veriliyor.
Ancak bu sertifikayı aldıktan sonra ülkeye ihracat gerçekleştirebiliyorsunuz. Ürünleri ülkede
satan veya uygulayan firmalar da bu kurumdan
ayrıca onaylı olmak zorunda gibi çok sıkı bir uygulama söz konusu.
AGİD üyesi, aynı zamanda yönetiminde aktif
yer alan bir isim olarak, ülkemizde yaşanan bu
aksamaların giderilmesi için, bakanlık ya da
ilgili kurumlarla bir proje hazırlanıp yürütülemez mi? Bu konuda planlanan, adım atılan çalışmalarınız olacak mı?

When all of your reports are approved and your
application is completed, you will receive a special
certificate. However, after receiving this certificate,
you can export to the country. Also there are very
strict practices such as the companies that sell or
apply products in the country also have to be approved by this institution.
As a member of the AGID, but also as an active
participant in the management, can a project with
the ministry or related institutions be prepared
and carried out to eliminate these disruptions in
our country? Do you have any planned, stepped
works on this issue?

AGID, in which I officiated as a management board
member, is the most important institution that brings
together the manufacturers in the lighting sector. As
our president Mr. Fahir Gök explained at the AGID
Traditional Meeting in the recent days where we
came together with the stakeholders of the sector
and our esteemed members of the media, we are
aiming to create working groups not only in emergency lighting but also in various other subjects in
order to carry the sector to a good place.

Benim de yönetim kurulu üyesi olarak görev
yaptığım AGİD, aydınlatma sektöründeki imalatçı firmaları bir araya getiren en önemli kurumdur. Geçtiğimiz günlerde, sektör paydaşları ve
siz değerli basın mensuplarıyla bir arada olduğumuz, AGİD Geleneksel Toplantısı’nda Başkanımız Sn. Fahir Gök’ün de açıklamış olduğu gibi
sektörü iyi yerlere taşıyabilmek adına sadece
acil aydınlatma değil diğer çeşitli konularda da
çalışma grupları oluşturulmasını hedefliyoruz.
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Acil aydınlatma çalışma grubu da üzerinde çalışılması istenen başlıklardan biri. Üreticiler, kullanıcılar ve karar vericiler bir araya gelip, neler
yapılması gerektiği hususundaki değerlendirmeleri takiben hangi adımların atılacağı netlik
kazanacak.

Emergency lighting working group is one of the
topics to be studied. After the producers, users and
decision-makers come together and assess what
should be done, then what steps should be taken
will be clarified.

Peki Beş A’ya dönersek… 2018 yılında ürünlerle
ilgili ne gibi yenilikler yaptınız, genel bir değerlendirme çerçevesinde anlatır mısınız?

So if we go back to the Beş A … What kind of innovations did you make about the products in 2018,
can you explain it within a general evaluation
scope?

2018 özellikle üçüncü çeyrekten sonra ülkemiz
için zor bir yıldı. Birtakım olumsuzluklar yaşamasına rağmen Beş A olarak hedeflerimize ulaşarak, ihracat payımızı arttırmayı başardığımız
bir yıl oldu. Bunun için mutluyuz. İçinde bulunduğumuz coğrafyadan dolayı politik ve ekonomik sıkıntılar yaşama ihtimalimiz her zaman var.
Böyle zamanlar zorlayıcı olmak ile birlikte mücadele gücümüzü artırıyor.

2018 was a difficult year for our country especially
after the third quarter. Although we had a few hitches, it has been a year that we achieved our goals
and increased our export share. We are happy for
that. There is always the possibility that we will experience political and economic problems due to
our geography that we are in. Such times are challenging as well as increasing our struggle power.

Ürün geliştirme ile ilgili sektörümüzün nereye
gittiğini takip eden bir firmayız. Sürekli yeni proje ve ürün geliştirmeye gayret ediyoruz. TÜBİTAK desteği ile yaptığımız projelerimiz ve bunların sonucunda çıkan ürünlerimiz var. Devam
eden projelerimiz mevcut. Bu proje çalışmaları
bize farklı bir çalışma disiplini kazandırıyor.

We are a company that follows where our product
development sector goes. We are constantly trying to develop new projects and products. With the
support of TÜBITAK, we have our projects and the
resulting products of these projects. We have ongoing projects. These studies on projects give us a
different working discipline.

Bir TÜBİTAK projemiz ile tamamladığımız DALI
uyumlu LED sürücü, acil aydınlatma kiti ve acil
yönlendirme armatürleri bunlardan biridir. Ürün
gömülü yazılımları ile özgün devre tasarımı yapılmıştır. Seri üretimini tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz ürün ailesi yeni teknolojiler kullanılarak daha da genişletilmektedir.

One of them is the DALI compliant LED driver, emergency lighting kit and emergency guidance luminaires that we have completed with one of our TUBITAK projects. The original circuit design was made
with the embedded software. The product family,
which we mass produce in our plants, is being expanded by using new technologies

Beş A, DALI standartlarını belirleyen ve yöneten
DALI-AG (yeni adı ile DiiA) organizasyonunun bir
üyesi olup, tasarladığımız ürünleri DALI uyumluluğunu kendi Ar-Ge Laboratuvarında yer alan
özel bir test cihazı ile garanti altına almaktadır.
Tüm testlerden başarıyla geçen ürünlerimize
DALI Logosunu uygulamaktayız.
Bunun gibi ürünlerin adreslenebilir ve kolay
kontrol edilebilir olmasına yönelik çalışmalar
yürütüyoruz. Ürünün çalışır vaziyette olup olmadığı ya da bataryasının durumunu bilgisayarınızdan kontrol edebileceğiniz otomasyon sistemleri diyebiliriz.
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Beş A is a member of DALI-AG (it’s new name is
DiiA), which sets and manages the DALI standards.
We are applying DALI Logo to our products which
have passed all tests successfully.
We conduct studies to ensure products such as
these can be addressable and easily controlled. We
can say that these are automation systems that can
be controlled from your computer whether the system is running or not or the status of the battery.

aydınlatma
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Ayrıca ürünlerimizin Ortadoğu ülkeleri pazarına
giriş için gerekli olan sertifika ve belgelendirme
süreçleriyle ilgili ciddi yatırımlarımız var.
Arzu hanım, bir inşaat grubunun karar vericisi ya
da bir proje firması satın alımcısı Beş A ürünlerini neden tercih etmeli?

Beş A, aydınlık bir gelecek için değer üretir
amacı ile çalışmaktadır. Beş A insan hayatına
değer verir ve üretimin her aşamasında bu başlığa uygun olarak, en güvenli ürünü üretmek
için çalışmaktadır. Aynı zamanda mevcut üretim
kapasitemiz bize; stok bulundurma ve hızlı teslim sürelerinde avantaj sağlar. Tüm ürün grupları kendi bünyemizde tasarlanıp üretildiği için
müşteriye özel çözüm sunabilme kabiliyetimiz
mevcuttur.

We also have serious investments in the certification and documentation processes of our products
required to enter into the Middle East countries
market.
Why should a construction group decision maker
or a project company buyer choose Beş A products?

Beş A works with the aim of generating value for a
bright future. Beş A values human life and works to
produce the safest product in every stage of production in accordance with this title. At the same
time, our existing production capacity gives us advantages in stock keeping and fast delivery times.
All product groups are designed and manufactured
within our own structure, so we have the ability to
offer a tailor-made solution.
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Projeleri için özel ürünlere ihtiyaç duyan kurumlar, istedikleri ürünün maliyet/fiyat avantajı
en uygun çözümü bulma noktasında bizlerden
tatmin edici sonuçlara ulaşmaktadırlar. Ayrıca
yedek parça ve teknik servis hizmetleri konusunda da firmamız tam donanımlıdır.

Institutions that need special products for their projects, their requests, products cost / price advantage at the point of finding the most appropriate
solution will be met from us and thus satisfying results are reached. In addition, our company is full
equipped in spare parts and technical services.

Bu güzel söyleşi için çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

I thank you very much for this wonderful interview,
and I wish good luck.

Ben teşekkür ederim. Tüm ekibinize ve okurlarınıza sevgiler... Sizi ve bizi takip etmeye devam
etsinler.

I thank you. Love to all your staff and readers... Let
them follow you and us.

KÜNYE

COMPANY ID

Firma Adı: Beş A Elektronik

Company name: Beş A Electronic

Kuruluş Yılı: 1995

Foundation Year: 1995

Faaliyet Alanı: Acil Durum Aydınlatma Ürünleri

Field Of Activity: Emergency Lighting Products

Faaliyet Şekli: Üretici

Type Of Activity: Manufacturer

İletişim Bilgileri: Çengeldere Mah. Çengeldere
Cad. No:105 Kat:2 Çavuşbaşı-Beykoz İstanbul

Contact Information: Çengeldere Mah. Çengeldere Cad. No: 105 Kat: 2 Çavuşbasi-Beykoz Istanbul

Tel: +90 216 479 66 77 (pbx)
Ürün Grupları: Acil Aydınlatma Kit Çözümleri,
Acil Yönlendirme Armatürleri, Acil Aydınlatma
Armatürleri, Led Aydınlatma Çözümleri
Yetkili Kişi: Arzu Rona

Tel: +90 216 479 66 77 (pbx)
Product Groups: Emergency Lighting Kit Solutions, Emergency Lighting Fixtures, Emergency
Lighting Fixtures, LED Lighting Solutions
Authorized Person: Arzu Rona

Çıkış Sloganı: Aydınlık bir gelecek için değer
üretiyoruz

Motto: Creating value for a bright future

Çalışan Sayısı: 50

Number Of Employees: 50

Belgeleri: TSE, TUV Rheinland, BSI, Kitemark,
ISO:9001, CE

Certificates: TSE, TÜV Rheinland, BSI,
Kitemark, ISO 9001, CE
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Aydınlatma Sektörü
AGİD Geleneksel
Yemeğinde Buluştu
Lighting Industry Meets
Over AGİD Traditional Dinner
Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği’nin her
sene düzenlediği geleneksel yemekte dernek
üyeleri, paydaş kurum ve medya temsilcileri, resmi
davetliler bir araya geldiler. Değerli paylaşımların
yapıldığı organizasyonda Yönetim Kurulu adına Sn.
Fahir Gök geçtiğimiz dönem faaliyetleri ve 2019
içinde hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi
verdi.
At the traditional dinner organized annually by the
Association of Lighting Equipment Manufacturers,
the members of the association, the representatives
of the stakeholder institutions and the media, and the
official guests met. In the organization where valuable
shares were made, on behalf of the board of directors,
Mr. Fahir Gök gave information about the past period
activities and the projects that they will put into
practice in 2019.
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Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği’nin her
sene organize ettiği AGİD Geleneksel Yemeği 5
Şubat 2019 tarihinde CVK Park Bosphorus Hotel,
İstanbul’da gerçekleşti.
Dernek üyelerinin yanı sıra paydaş kurumların,
medya temsilcilerinin ve resmi davetlilerin bir
araya geldikleri yemekte 200 kişi katılım sağladı.

The AGİD Traditional Dinner annually organized
by the Association of Lighting Equipment Manufacturers was held on 5 February, 2019 at CVK Park
Bosphorus Hotel, Istanbul.
Right along with the members of the association,
200 people participated in the dinner where the stakeholder institutions, media representatives and official guests came together.

Yönetim Kurulu adına geçtiğimiz dönem faaliyetleri hakkında bilgi veren Sn. Fahir Gök, 22 yıl
önce başladıkları yolculuğa bugün 85 üye ile devam ettiklerini ve her sene yeni üyelerin katılımı
ile güç kazandıklarını belirtti.

Informing about the activities of the previous period
on behalf of the Board of Directors, Mr. Fahir Gök
stated that they continue their journey that started
22 years ago with 85 members today and they gained power each year with the participation of new
members.

2018 yılında sektöre katkı sağlamak misyonu ile
ithalat denetimlerinden, enerji etiketlemesine,
ihracat desteklerine kadar pek çok farklı konu
başlığı altında çalışmalar yapıldığından bahseden Sn. Gök özellikle ürün güvenliği konusunun
2018 içinde en önem verdikleri konu olduğundan bahsetti.

In 2018, stating that with the mission of contributing to the sector, works have been carried out under many different topics from import inspections to
energy labelling and export subsidies, Mr. Gök also
mentioned that the issue of product safety was the
most important issue in 2018.
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Mr. Fahir Gök, who continued his speech by sharing
the information on the preparation of “Lighting Equipment Industry UR-GE Project” with the cooperation
of Istanbul Chamber of Industry and AGID, Association of Lighting Products Manufacturers, within the
scope of Communiqué on the Subsiding of Promotion of International Competitiveness (UR-GE), he
underlined the fact that this project was a first on
behalf of the sector and stated that the increase of
sector’s export figures played an important role in
2019 road map.
Again, the good news about the Manufacturing Industry Report of Electrical Lighting Equipment 2019,
which is an significant work for the sector, is ready
and will be published in a few days is shared with
all participants in the event, also information about
the activities of the commercial enterprise of the Association of Lighting Equipment Manufacturers was
given.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin
Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ (UR-GE) kapsamında, İstanbul Sanayi Odası ve AGİD, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği iş birliği ile
Aydınlatma Ekipmanları Sektörü UR-GE Projesi
hazırlığı bilgisini paylaşarak sözlerine devam
eden Sn. Fahir Gök bu projenin sektör adına bir
ilk olmasının da altını çizdi ve 2019 yol haritasında sektörün ihracat rakamlarının büyümesinin
önemli rol aldığını belirtti.
Yine sektör adına önemli bir çalışma olan Elektrikli Aydınlatma Ekipmanlarının İmalat Sanayi
Sektör Raporu 2019’un hazır olduğunu ve birkaç güne kadar da yayınlanacağı müjdesinin
tüm katılımcılar ile paylaşıldığı organizasyonda,
Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Ticari
İşletmenin de faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Aydınlatma ekipmanlarının elektronik atık olduğunu tüm katılımcılara hatırlatarak, sektörü
doğrudan etkileyen Çevre Kanunu’ndaki son
dönem değişiklikler paylaşıldı.
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Reminding to all participants that lighting equipment is electronic waste, recent changes in the Environmental Law that directly affect the sector were
shared.

dlPDEHA LED
İsmetpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Uçak Sokak No:5/A Bayrampaşa -İstanbul /TURKEY
Telefon: +90 212 576 56 58 (Pbx) Fax :+90 212 576 56 45 info@dekaled.com
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Schneider Electric, küçük
işletmelerde enerji kullanımının
izlenmesi ve gerekli durumlarda
anlık uyarı verilmesi için EcoStruxure
Facility Expert Small Business
uygulamasını sunuyor.

Schneider Electric, Kesintisiz İş ve
Enerji için EcoStruxure Facility Expert
Small Business’ı geliştirdi
Mobil cihaz üzerinden işletme içerisindeki
tüm cihazların kullanım ve arıza bilgilerinin
takip edilmesine olanak tanıyan bu sistem,
sürdürülebilir bir iş akışıyla verimlilik, güvenlik
ve kârlılık sağlıyor.
Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, restoran,
market, mağaza gibi küçük ölçekli ve hassas
üretim dengelerine sahip işletmelerde enerjinin 7/24 yönetimi ve takibi için EcoStruxure
Facility Expert Small Business uygulamasını geliştirdi. Mobil cihaz üzerinden aletlerin
açılıp, kapanması, enerji kullanımının kontrol
edilmesi ve arıza durumlarının anında bildirilmesini sağlayan bu uygulama işin kesintisiz
akmasını sağlıyor.
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Uygulamanın temeli, işletmenin elektrik panosuna yerleştirilen Schneider Electric PowerTag(kablosuz enerji sensörü)’e dayanıyor. PowerTag;
Class1 enerji ölçümü hassasiyetiyle işletmelerin enerji tüketimlerini kablosuz olarak izlenmesine imkan sağlarken tüketimlerini de daha
verimli hale getirme olanağı tanıyor.
Aynı zamanda arıza durumlarına anında müdahale etme fırsatı sunarak kârlılığı artırıyor. Veri
toplayıcıları, kontrol modülleri ve sıcaklık sensörlerinden oluşan bu yenilikçi dijital çözümün
kurulum ve konfigürasyon işlemleri bir saatten
kısa bir sürede tamamlanabiliyor.
Schneider Electric uygulama üzerinden sunduğu destek ve hizmetlerle bu çözümün başarısını
garanti altına alıyor.
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EcoStruxure Facility Expert Small Business uygulamasının işletmelere sunduğu başlıca avantajlar ise şöyle:
• Kritik yükleri izleme, 7/24 görünürlük
• Ekipmanla ilgili sorunlar veya planlanmamış
güç kaybı halinde gerçek zamanlı bildirim alma
• Ekipmanın planlandığı üzere açıldığı veya kapandığı zamanlarda bildirim alma
• Soğutucuların sıcaklığını izleme ve anormal sıcaklıklar olması halinde bildirim alma
• Günlük sıcaklık raporunu hazırlama
• Elektrik ekipmanını kontrol etme (tesis içi veya
uzaktan)
• Ekipmanın açılma/kapanma zamanlarını ayarlama (tesis içi veya uzaktan)
• Kullanımı -her bir yük tipine göre- izleyerek
enerji tüketimini optimize etme
• Belli zaman dilimleri için ekipmanın enerji tüketimini izleme ve karşılaştırma
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Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel:

Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel:

“Enerji, Elektrik ve Elektronik
Sektörleri WIN Eurasia’da Buluşacak”
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Industrial Energy Systems Eurasia, 2019’dan
itibaren yeni markası ve yenilenen geliştirilmiş konseptiyle hem katılımcıların hem de
ziyaretçilerin WIN Eurasia deneyimlerine
değer katacak. Yeni marka ile birlikte Win
Eurasia’nın odak noktası olan Endüstri 4.0
çözümlerine bir köprü kurulması hedefleniyor. 360 derece imalat sanayii için buluşma
noktası olan WIN Eurasia enerji, elektrik ve
elektronik sektörlerinde endüstriyel ve ticari
uygulamaları İstanbul’da bir araya getirecek.

Elektrik enerjisi üretim sistemleri, güç tedariki,
iletimi, dağıtımı, yönetimi ve depolanması başlıkları altında enerji sektöründeki nitelikli şirket
ve ürünleri bir araya getiren Industrial Energy
Systems Eurasia, 14 - 17 Mart 2019 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.
Geçtiğimiz yıl 146 ülkeden 75 binin üzerinde ziyaretçiyi ve 1,800 katılımcıyı bir araya getiren
fuar, yenilenen konseptiyle, Avrasya bölgesinin
en büyük imalat sanayi fuarlarından WIN Eurasia’nın en önemli parçalarından biri olacak.
EAE Elektrik, Mutlusan, Mesan Kilit gibi sektörün önde gelen firmaları bu sene de IES Eurasia
fuarında yerini alırken, Audio Akıllı Ev Sistemleri,
Bimed Teknik, Üntel Kablo, Ruha Elektrik Erin
Motor, KJ Jeneratör gibi önemli firmalar bu sene
ilk defa IES Eurasia fuarına katılacak.
Enerji verimliliği, akıllı bina sistemleri konularının daha etkin bir şekilde ön planda olacağı IES
Eurasia yeni katılımcılarıyla gücüne güç katacak.
ETMD Derneği’nin “Elektrik Tesislerinde Güvenlik ve Kısa Devre Hesapları” konulu seminerinin
Prof. Dr. İsmail Kaşıkçı’nın sunumu ile yer alacağı fuar kapsamında, aynı zamanda firmalara
özel sunumlar da gerçekleştirilecek.
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Uzun yıllardır Electrotech Eurasia adıyla düzenlenen Industrial Energy Systems Eurasia’da yer
alan çözümlerin enerji, elektrik ve elektronik
sektörlerin yanı sıra imalat sanayiinin tamamına hitap eden konu başlıklarına sahip olduğuna
dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları söyledi:

Sektörde faaliyet gösteren üreticilerin yanı sıra,
proje ve sistem entegratörlerinden servis hizmeti sunanlara kadar tüm meslek grupları fuardan büyük yarar sağlayacak.

Fuar kapsamında düzenlenecek konferans,
forum, şirket ve ürün sunumları, paneller, kurumsal faaliyetler ve özel temalı etkinlikler de
“Konvansiyonel
kaynaklardan
yenilenebi- katılımcıların kilit müşteri adaylarıyla toplantılar
lir enerjiye kadar farklı güç üretimi modelleri, yapmalarını sağlayarak sektöre hareketlilik kaenerji iletiminden depolanmasına kadar tüm tacak.”
teknolojiler bu yıl IES Eurasia’nın ana konuları
arasında yer alacak.
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Renkli Bir Ankaralı,
Çok Yönlü Bir Kişilik:

Ahmet Soylu

A Colourful Person from Ankara, a Versatile Personality:
Ahmet Soylu

Ahmet Soylu, 2003 yılından bu yana yaşamını sürdürdüğü Ankara’da, Ankara ve Ankaralılar için hizmet vermek uğraşına tüm
gayretiyle devam ediyor. Halen, Signify Lighting Aydınlatma bünyesinde, (önceki ünvanı Philips Lighting Aydınlatma) iki görevi;
Bölge Müdürü ve Kamu İlişkileri Müdürü birlikte yürütüyor.

Ahmet Soylu has been living in Ankara since
2003 and continues his efforts to provide services for Ankara and people living in Ankara.
Currently, he carries out two positions at Signify
Lighting Illumination (it’s former title was Philips
Lighting Illumination); as Regional Manager and
Public Relations Manager together.

Signify Lighting bünyesinde profesyonel iş yaşamına devam eden Ahmet Soylu; Ankara’da,
Asiad’ın (Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği) düzenlediği 30. Yıl Asiad Ankara Sevdalıları
Buluşması gecesinde “Ankara Sevdalısı” olarak
ödül aldı.

Ahmet Soylu, who continues his professional business life within Signify Lighting; received the award
of “Lover of Ankara” on the evening of 30th Asiad
Ankara Lovers Meeting in Ankara, organized by Asiad (Ankara Industrialists and Businessmen Association).

The Greenpark Otel Çukurambar’da düzenlenen, Ankara’nın önde gelen seçkin 500 iş insanının katıldığı geceye ilgi büyüktü. Gecede,
ASİAD Başkanı Sn. Eda Ersoy Tombakoğlu’nun
konuşmasının ardından, siyasiler, iş insanları,
STK Başkanları ve basın mensuplarının ödül aldığı törene geçildi.

Ankara’s prominent 500 business people attended
the night held at The Greenpark Hotel in Çukurambar and it was of great interest. After the speech of
President of ASIAD, Mrs. Eda Ersoy Tombakoğlu, the
night continued with the ceremony which politicians,
business people, NGO Presidents and members of
the press were awarded.
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Ahmet Soylu’ya Ankara Sevdalısı ödülünü,
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sn. Yalçın Topçu ve ASİAD Başkanı Sn. Eda Ersoy Tombakoğlu
birlikte takdim ettiler. Gecede, Cumhur İttifakı Ankara Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı,
Mehmet Özhaseki’de bir konuşma yaptı:

The President of the Republic of Turkey Chief Adviser
Mr. Yalcin Topçu and Asiad President Mrs. Eda Ersoy
Tombakoğlu presented together the Ankara Lover
award to Ahmet Soylu. In the night, Cumhur Alliance
Ankara Metropolitan Municipality Mayor Candidate
Mehmet Özhaseki also gave a speech:

“Ahmet Soylu ve değerli iş arkadaşları; Ankara’da, Kamuda ve özel sektörde bir çok kurumu profesyonelce aydınlatarak, şehrimize renk
ve değer katılmasını sağladılar. Çankaya Köşkü, Başbakanlık, TOBB İkiz Kuleleri, TBMM, Genel Kurmay Başkanlığı, Diyanet İşleri, Anıtkabir,
Yüksek Hızlı Tren İstasyonu, Gençlik Parkı, Kocatepe Camii gibi hemen tüm resmi kurum ve
projeler, AVM’ler, oteller, yollar, tüneller, spor
sahaları, havaalanı derken, kentte imza atmadıkları yer kalmadı. Şehirde birçok sembol yapıyı Signify (Philips) aydınlattı.”

“Ahmet Soylu and his precious colleagues by enlighting many institutions in Ankara, at the public
and private sectors, enabled to add our city colour
and value. Almost all official institutions and projects
such as Çankaya Palace, Prime Ministry, TOBB Twin
Towers, Grand National Assembly of Turkey, General
Staff Office, Religious Affairs, Anıtkabir, High Speed
Train Station, Youth Park, Kocatepe Mosque and
also shopping malls, hotels, roads, tunnels, sports
fields, airport and so on, there remained no place
that they did not put signature in the city. Signify
(Philips) has illuminated many symbol structures in
the city.

STK’ların önemini kavramış bir isim ve Ankara
için birçok STK bünyesinde aktif rol alan Ahmet
Soylu’nun yer aldığı bazı görevleri şöyledir;

As a person who understood the importance of
NGOs and who has taken an active role in many
NGOs for Ankara, some of the tasks that Ahmet Soylu has taken office are as follows;
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• EMSİAD Başkanlığı

• EMSİAD President

• TÜSİAV Üyeliği ve Başkan Başdanışmanlığı

• TÜSİAV Member and Chief Advisor of President

• ENVER Yönetim Kurulu Üyeliği

• Board Member of ENVER

• Açık Kapı Derneği Koordinatörlüğü

• Open Door Association Coordinator

•YATSİAD Kurucular Kurulu Üyeliği

• Member of YATSIAD Founders Board

• GGYD Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği

• Member of the Supreme Advisory Board of GGYD

• AGİD Kurumsal Üyeliği

• AGID Corporate Member

• KIYED Üyeliği

• KIYED Member

• ASTOP Üyeliği

• ASTOP Member

Ayrıca Ahmet Soylu’nun kendi imzasıyla çıkardığı bir Şiir kitabı da bulunuyor. Güçlü kalemiyle
yazar kimliğini de sürdüren Ahmet Soylu halen,

Elektrik, Aydınlatma ve Enerji sektörlerine yönelik hazırlanan yayınımız Sektörüm Dergisi’ndeki köşesiyle okurlarla buluşuyor. Anadolu Gazetesi Yayın Kurulu üyeliği de yapan Soylu; aynı
zamanda Ankara Üniversitesi Ankara İş Dünyası
İşbirliği Platformu’nda da yer aldı. Bugüne dek
STK, platform ve etkinliklerde birçok ödülleri
bulunan Ahmet Soylu başarılı çalışmalarına Ankara’da sürdürmeye devam ediyor.
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In addition, Ahmet Soylu also has a poetry book
published with his own signature. Ahmet Soylu, who
carries on his author identity with his strong pen, is
currently meeting with readers at his column of our
publication Sektörüm Magazine issued for the Electricity, Lighting and Energy sectors. He was also a
member of the Editorial Board of Anadolu Newspaper and was also a member of the Ankara University Ankara Business World Cooperation Platform.
So far, Ahmet Soylu, who has many awards from
NGOs, platforms and events, continues his successful works in Ankara.
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Borsan Elektrik ve Aydınlatma
Ürünleri Basın Buluşması
Borsan Electric and Lighting Products Press Gathering
15 farklı şirketle birçok farklı sektörde faaliyet gösteren ve 2.200 kişiye doğrudan
istihdam sağlayan Borsan Grup bünyesinde yer alan Borsan Kablo, 2015 İtalya’dan
satın alınıp, üretim tesisi Samsun’a taşınan Borsan Cavi, Yılka ve Borled markalarından oluşuyor.
Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu’nun üretim fonksiyonları, 2017 yılının sonunda Samsun’da konsolide edildi. Operasyonel
rekabet avantajı kazandıran bu yatırım hamlesi,
grubun kuruluş noktası olan Samsun ilinin ekonomik ve sosyal hayatına olumlu katkı sağladı.
Grubun yönetim merkezi ise İstanbul’da yer alıyor.
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Borsan Cable, which is within the structure
of Borsan Group, operates in many different
sectors with 15 different companies and
provides direct employment to 2,200 people,
its production plant purchased from Italy in
2015 and transported to Samsun, consists of
Borsan Cavi, Yılka and Borled brands

The production functions of the Borsan Electricity
and Lighting Products Group were consolidated
in Samsun at the end of 2017. This investment
move, which has brought operational competitive
advantage, has contributed positively to the
economic and social life of Samsun, the founding
point of the group. The group’s headquarters is
located in İstanbul.
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2018 Yılında Yüzde 68 İhracat Büyümesi ve 515
Milyon Tl Toplam Ciro

Export Growth By 68 Percent İn 2018 And Total
Turnover Of Tl 515 Million

Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu’nun 2018 yılı sonuçlarını değerlendiren
Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu
CEO’su Mehmet Arbek Akay, “2018 yılında 236,8
milyon TL’lik ihracat gerçekleştirdik ve toplamda
515 milyon TL’nin üzerinde ciro elde ettik.

Evaluating the results of the Borsan Electricity and
Lighting Products Group in 2018, Borsan Electricity
and Lighting Products Group CEO Mehmet Arbek
Akay said, “In year 2018, we actualised exportation
of TL 236.8 million and we achieved a total turnover
of TL 515 million.

Toplam ciro büyümemiz 2017 yılına oranla yüzde 40’ın üzerinde gerçekleşti. Yine 2017 yılına
oranla, ihracat gelirlerinde de yüzde 68’in üzerinde bir büyüme kaydettik. 2017 yılında yüzde
38 olarak kayda geçen ihracatın toplam gelirlerimiz içerisindeki payı, 2018 yılında yüzde 46’ya
çıktı” dedi.

Our total turnover growth was over 40 percent compared to 2017. We also recorded a growth of over 68
percent in export revenues compared to 2017. The
share of exports in total revenues, which was recorded as 38 percent in 2017, increased to 46 percent in
2018.”

Samsun İlinin Kablo ve Aydınlatma
Sektöründeki İlk Ar-Ge Merkezi
Öte yandan, Samsun ilinin kablo ve aydınlatma
sektöründeki ilk Ar-Ge Merkezi de Borsan bünyesinde hayata geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 29 Kasım 2018 tarihinde tescil
edilen Borsan Ar-Ge Merkezi, alüminyum iletkenli kablo üretim tesisi bünyesinde, yaklaşık
350 metrekare alanda kurulu bulunuyor.
19 Ar-Ge mühendisi ve araştırmacı personelin
görev yaptığı merkezde, Yangın Test Laboratuvarı, Aydınlatma Laboratuvarı, Metal ve Polimer
Laboratuvarı gibi bölümlerde, özel ekipman, cihazlar ve test programları kullanılıyor.
2019 Yılında İhracat Payını Artırma, İç Pazarda
Büyüme İstikrarını Sürdürme Hedefi
Türkiye’de 7 Bölge Müdürlüğü ile 81 ilde hizmet
sunan Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri
Grubu’nun, 4 kıtada 75’den fazla ülkeyi kapsayan geniş bir coğrafyaya ihracat gerçekleştirdiğini belirten CEO Mehmet Arbek Akay, 2019
yılına yönelik hedefleri şu sözlerle özetledi:

The First R & D Center İn The Cable And Lighting
Sector Of Samsun Province
On the other hand, the first R & D center in the cable
and lighting sector of Samsun province has been realized within the framework of Borsan. Borsan R &
D center, which was registered by the Ministry of Industry and Technology on November 29, 2018, is located on an area of about 350 square meters within
the aluminium conductive cable production facility.
In the center where 19 R & D engineers and researcher personnel are employed, special equipment, devices and test programs are used in departments
such as Fire Test Laboratory, Lighting Laboratory,
Metal and Polymer Laboratory.
Goal of Increasing its Share of Exports in the Year
2019, Sustaining its Growth Stability in the Domestic Market
Stating that the Borsan Electricity and Lighting
Products Group, which serves in 81 provinces with 7
regional offices in Turkey, carry out exportations to a
wide geography covering more than 75 countries in
4 continents, CEO Mehmet Arbek Akay summarized
the targets for 2019 with the words:
“Domestic sales can be expected to have a more
horizontal course due to conjunctural reasons in
2019; however, we foresee a certain growth.
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“2019 yılında yurt içi satışların, konjonktürel nedenlerle daha yatay bir seyir göstermesi beklenebilir; biz, buna rağmen belirli bir büyüme
öngörüyoruz.
2019 yılında ihracat, önceliğimiz olmaya devam edecek. Üretimimizin ihracata yönlendirilen payını yüzde 65-70’ler seviyesine çekmeyi,
iç pazarda ise katma değerli ve karlı büyüme
istikrarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Nitelikli,
sürdürülebilir, karlı büyüme; ülkemize ve paydaşlarımıza değer katma hedefiyle hareket ediyoruz.”

In 2019, exportation will continue to be our priority.
We aim to increase the share of our production directed to exports to the level of 65-70 percent, while
maintaining our value added and profitable growth
stability in the domestic market. Qualified, sustainable, profitable growth; we act with the aim of adding
value to our country and our stakeholders.”
Mehmet Arbek Akay continued as follows:“The importance of R & D and business culture-based
competitiveness, financial structure stability and
corporate productivity, as in every line of business,
will make their presence feel more because of the
conjunctural dynamics in 2019.
These are the issues that Borsan has cared all
along, and that it takes care to keep its muscles
strong. We see not only our products but also helping our customers manage their own risks and costs
as the main focus and fundamental dynamics of our
business.”

Mehmet Arbek Akay, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ar-Ge ve iş kültürüne dayalı rekabetçiliğin, finansal yapı sağlamlığının ve her iş kolunda olduğu gibi, kurumsal verimliliğin önemi, 2019’da
konjonktürel dinamikler nedeniyle kendisini
daha da fazla hissettirecek.
Bunlar, Borsan’ın öteden beri önemsediği, kaslarını güçlü tutmaya özen verdiği konulardır. Biz,
sadece ürünlerimizi değil, müşterilerimizin kendi risk ve maliyetlerini yönetmelerine yardımcı
olmayı, işimizin ana odağı ve temel dinamiği
olarak görüyoruz.”
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Kalite -Teslimat – Maliyet Performansıyla
Katma Değer Sağlıyor
Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu’nun, müşterilerinin farklı boyutta alt ve üst
yapı projelerinde, proje ortağı olarak yer aldığını
belirten Akay, “Bakır kablo, alüminyum kablo,
zayıf akım kablo, farklı sektörel gereksinimlere
göre özel olarak üretilmiş kablo ve LED aydınlatma ürünleri ile pazarın beklenti ve ihtiyaçlarına uygun bir ürün portföyüne sahibiz.
Müşterilerimizin ne istediğini en iyi şekilde anlayıp, en uygun ürün çözümünü sunuyoruz. Bu
tür bir proje ortaklığında, ürünlerin Kalitesi, projenin zamanında bitirilmesi için Teslimat ve tabi
ki rekabetçiliğin ana unsuru, adil ve avantajlı
Maliyet en önemli kriterleri oluşturuyor.
Bizim asıl ürünümüz de Kalite-Teslimat-Maliyet
performansımızla sunduğumuz katma değerdir. Bu katma değeri ve dolayısı ile sürdürülebilir ve karlı büyüme hedeflerimiz doğrultusunda
rekabetçi gücümüzü daha da ileriye taşımak
için, kendimizi, sistemlerimizi ve süreçlerimizi
sürekli geliştiriyoruz” dedi.

Takım Çalışması, İş Kültürü, Süreç ve İnsan
Odaklı İnovasyonla Değişime Liderlik
Günümüzde iş dünyasının, bilgiye ve teknolojiye erişimin yeni dinamikleriyle yeniden tanımlandığını vurgulayan Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu CEO’su Mehmet Arbek
Akay, “Birçok kurum ve kuruluş, yaşanan bu değişime ayak uydurmak için çalışıyor.
Oysa, değişime ayak uydurma çabası, değişimin
ardında kalmayı, takipçi olmayı baştan kabullenmektir. Biz değişime ayak uydurmaya değil,
değişime liderlik etmeye inanıyoruz, bunu hedefliyoruz, bunu uyguluyoruz.
Bunun için ezberlere takılı kalmadan, değişimi
ve değişim sağlayan inovatif vizyonu, kendi işimizin ana odağı ve temel dinamikleri üzerinden
planlıyoruz” şeklinde konuştu.
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Enabling Value with Quality – Delivery- Cost Performance
Stating that the Borsan Electric and Lighting Products Group takes place as a project partner in different sizes of infrastructure and superstructure projects of it customers, Akay said “We have a product
portfolio that meets the expectations and needs
of the market with copper cable, aluminum cable,
low voltage cable, cable and LED lighting products
specially produced according to different sectoral
requirements.
We understand what our customers want in the
best way and we offer the most appropriate product
solution. In such a project partnership, the Quality of
products, Delivery for the completion of the project
in time, and of course the main element of competitiveness, fair and advantageous Cost constitute the
most important criteria.
Our main product is the added value we offer with
our Quality-Delivery-Cost performance. We are
constantly developing ourselves, our systems and
processes in order to move our competitive power
forward in line with our sustainable and profitable
growth targets with this added value.”
Leadership to Change through Teamwork, Business Culture, Process and Human-Oriented Innovation
Emphasizing that today business world is redefined
with new dynamics of access to information and
technology, Borsan Electricity and Lighting Products
Group CEO Mehmet Arbek Akay stated as “Many institutions and organizations are working to keep up
with this change.
However, the effort to keep up with change is to remain behind the change, to accept being a follower from the beginning. We believe not to adapt to
change, but to lead to change, we aim to do it, we
implement it.
For this purpose, we plan change and innovative
vision that enables change over main focus of our
business and the fundamental dynamics, without
having to be attached to rotes.”
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Akay, devamla şunları söyledi: “İnovasyon kelimesi, genellikle ürünler ve üretim üzerinden
kullanılıyor. Birçok iş kolu için bu geçerli, ancak
ürün inovasyonunu bir ezber haline getirmemek çok büyük önem taşıyor.
Önümüzdeki dönemde, süreç ve sistem inovasyonları, ürün inovasyonlarının önüne geçecek,
hatta teknolojinin yaygınlaşması sürdükçe, ürün
inovasyonun getirdiği farkla giderek marjinalleşecek. Doğru kültür ve doğru süreç yönetimi,
rekabet gücü açısından en az ürün inovasyonu
ve kaynak erişimi kadar önemli olacak.
Tüm süreçlerini samimi bir şekilde değerlendirebilen, gerçekçi iş modelleri oluşturabilen,
paydaşlarıyla samimi ve güvene dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurabilen, değer üretimini sadece
kendi işi için değil, kapsayıcı bir şekilde paydaşlarının bütünü üzerinde düşünebilen firmaların
rekabette öne geçtiğini göreceğiz.
Bu nedenledir ki, bizi geleceğe taşıyan kültürel
değişimi kurgularken, takım çalışması, iş kültürü, süreç ve insan odaklı inovasyona odaklanıyoruz. Takım çalışması ve insan odaklı bir
kültürel değişim ve süreç inovasyonlarımızla,
Kalite, Teslimat, Maliyet performansımızın sürdürülebilir gelişimine, müşterilerimizin kendi işlerindeki riskleri ve maliyetleri yönetmeleri için
onlara yardımcı olmaya ve rekabet oyununu, bu
şekilde sağladığımız Katma Değer üzerinden
kurmaya odaklanıyoruz. Nitelikli, sürdürülebilir,
karlı büyümenin anahtarını burada görüyoruz.”
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Akay continued as follows: “The word innovation is
usually used through products and production. This
is true for many lines of business, but it is very important not to routinise product innovation.
In the coming period, process and system innovations will take precedence over product innovations,
and even as technology continues to profilerate,
they will be increasingly marginalized by the difference brought by product innovation The right culture and the right process management will be at
least as important product innovation and resource
access in terms of competion power.
We will see that companies who can honestly evaluate all their processes, create realistic business
models, establish friendly and trust-based sustainable relationships with their stakeholders, consider
value generation not only for their own business but
also for the whole of their stakeholders in a comprehensive way will get ahead in competition.
For this reason, we focus on teamwork, business culture, process and people-oriented innovation while
we are building the cultural change that carries us
to the future. We focus on sustainable development
of our Quality, Delivery, Cost performance with our
teamwork and people-oriented cultural exchange
and process innovations, helping our customers to
manage the risks and costs of their business, and
building the game of competition through the Added Value we provide. Here we see the key to qualified, sustainable, profitable growth.
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Can ve Mal Kayıplarının Garanti Belgesi:
Warranty Certificate of Life and Property Losses:TRIMBOX
1983 Elazığ doğumlu Evren Yurttaş, 2005 Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği mezunu bir isim. Ama onu tanıyanlar, teknik bir
mühendis olmanın ötesinde; girişimciliği, güçlü
insan ilişkileri ve sosyal yetenekleri konusunda
da hemfikirler..

Born in 1983 in Elazığ, Evren Yurttaş is a person
who graduated from Uludağ University Electronics Engineering department in 2005. But those who
know him, beyond being a technical engineer; they
also agree on his entrepreneurship, strong human
relations and social skills.

Evren Yurttaş, bu girişimci yapısının kaçınılmaz
bir sonucu olarak değerlendirdiğim Yurttaş Mühendislik’i 2007 yılında kuruyor. Elbette elektronik kartların yanmasını engelleyecek icadını da
cebine koyarak.. Aşırı gerilim sönümleyici cihaz:
Trimbox ile..

Evren Yurttaş founded Yurttaş Engineering in 2007
and I evaluate this as an inevitable consequence
of this entrepreneurial nature. Of course, he puts
the invention that prevents electronic cards from
burning in his pocket. His overvoltage suppressor
device: Trimbox.

Türk Patent Enstitüsü’nde markasını tescilledikten sonra 2010 yılında seri üretime başlayıp,
bugün Yurttaş Holding’e dönüşen başarı hikayesini yazmaya başlıyor..
2014 yılında Bursa’nın mucidi ödülünü kazanırken, yine 2014’de Türkiye’nin ilk TSE belgeli icadı, Trimbox markasıyla kayda geçiyor.

After registering his brand at the Turkish Patent
Institute, he begins mass production in 2010 and
starts off to write the story of success that turned
into Yurttaş Holding today.
Wins the “Bursa’s inventor” award in 2014, again he
is on the books with Turkey’s first TSE certified invention, Trimbox brand in 2014.

Evren bey bize biraz anlatır mısınız, nedir bu
Trimbox?

Can you tell us a little bit Mr. Evren, what is this
Trimbox?

Bir ön bilgi ile başlamamız daha doğru olur. İç
tesisleri proje hazırlama yönetmeliğinde, koruma sistemleri başlığında sistemde olması
gwerektiği belirlenmiş ürünler üçe ayrılmış; parafudr, darbe koruma düzeni ve aşırı gerilim sönümleyiciler. Trimbox, bu üçüncü başlığın, dünyadaki tek örneğidir.

It would be better if we started with a preliminary information. In the Regulation of Project Preparation
for Internal Installments, the products that should
be in the system under the title of protection systems are divided into three; surge arrester, shock
protection system and overvoltage (surge) suppressors. Trimbox is the only example of this third
heading in the world.

Parafudr varken, bir aşırı gerilim sönümleyiciye
de ihtiyacınız vardır. Fakat aşırı gerilim sönümleyici, yani Trimbox varken bir parafudra ihtiyacınız yoktur. Bu ve bundan sonra size aktaracağım tüm bilgiler çoğu teknik kişilerin ezberlerini
bozacak olsa da hepsi belgelidir.
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When you have surge arrester, you need an overvoltage suppressor. But you don’t need a surge arrester when you have an overvoltage (surge) suppressor, that is a trimbox. Although this and all the
information I will pass to you from now on will break
the moulds of most of the technical people, these
information are all documented.

>>>
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Yani olmaz öyle şey demenden önce bizden
belgesini isteyin, eğer belge sunamıyorsak eski
bilgilerinize inanmaya devam edebilirsiniz.

So ask us for the document before you say this is
impossible, if we can not submit the document, you
can continue to believe your old information.

Şöyle ki; Türkiye’de yıllarca elektrik sektöründe, ithalatçılar tarafından “parafudr aşırı gerilim
sönümleyicidir” diye lanse edildi. Halbuki parafudr, aşırı akımı topraklarken, aşırı gerilimi sönümleyici bir özelliğe sahip değildir.

That is to say; it has been touted as “surge arrester
is overvoltage (surge) suppressor” for many years
by importers in the electricity sector in Turkey. However, a surge arrester does not have an overvoltage
suppression feature while grounding the overvoltage.

Bu konuyla ilgili dünyanın önde gelen şalt malzeme üreticilerinden bir marka, bununla ilgili
sürekli olarak gelen sorular ve kafa karışıklığını
gidermek için “parafudr bu işe yaramaz” açıklaması yapan bir video yayınladı.
Parafudrun, daha net anlaşılabilmesi için artık
çoğu kişinin bildiği ve kullandığı paratoner sistemi ile benzeterek anlatmak daha iyi bir metod
olabilir. Paratoner; yapıların dış ve en yüksek yerine konularak yıldırımın herhangi bir yere vurmasını önler.
Yapı içerisindeki sistemin gereğinden fazla akıma maruz kalmasını engellemek amacıyla, çok
yüksek gelen akımı topraklar. Ama voltajı nominal seviyelere çekemez ve gerilimi sönümleyemez.
Bildiğim kadarıyla Trimbox teknik şartnamelerdeki konumuyla da özel.. Ama onu özel yapan nedir, sizin ağzınızdan dinleyelim..
Bugüne kadar dünya üretmiş, maalesef biz hep
ardından gitmişiz. Belki de bir elektronik mühendisi olarak söylüyorum, hocalarımız üniversitede bilinçaltımıza “sen üretileni doğru uygula
yeter” diye fısıldadılar. Çünkü biz 12 yıl önce piyasaya girdiğimizde en büyük tepkileri elektrik
ve elektronik mühendislerinden gördük.
Makine mühendisleri ise en büyük destekçimiz
oldu, getir uygula bu kadar emek verdiysen illa
bir işe yarar gözüyle yaklaştılar. Ve şimdi artık
bir holdingiz ve o makine mühendisleri abilerimiz haklı çıkmalarını, iyi ki sana güvenmişiz diye
teşekkür ederek karşılığını veriyorlar.

A brand of the world’s leading switchgear materials
manufacturers has published a video that explains
“surge arrester is useless” to address the ongoing
questions and confusion about it.
It can be a better method to explain the surge arrester by simulating it with the lightning rod system
that most people know and use. Lightning rod prevents the lightning from hitting any point by placing
it in the outer and the highest place of the structures.
In order to prevent the system at the structure from
being exposed to overvoltage, it grounds the veryhigh incoming voltage. But it cannot pull the voltage
to nominal levels and cannot suppress the voltage.
As far as I know, Trimbox is also special in its position in technical specifications. But what makes
it special; let’s hear it out of your mouth.
So far, the world has produced, unfortunately, we
have always followed. Perhaps I say as an electronic engineer, our instructors whispered to our
subconscious mind at the university, “It is enough
for you to apply correctly what is produced.” Because when we entered the market 12 years ago,
we saw the biggest reactions from electrical and
electronic engineers.
Mechanical engineers, however, became our biggest supporters, if you’ve been working so hard,
you’ve come to the point of doing something was
their approach. And now we’re a holding company,
and those our mechanical engineer brothers are
proved right and reciprocate by saying thank you
for we trusted in you.
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Şimdi ise bu anlamda Trimbox ile ardından gelinecek bir yol açtığımızı düşünüyorum. Artık
kamuda ve Vodafone global gibi özel sektör
şartnamelerinde kendine ait özel bir sembol ile
gösterilen bir üründen bahsediyoruz.

Now, in this sense, I think we have opened a way to
be followed by Trimbox. Now we are talking about
a product with a special symbol of its own in the
public and private sector specifications, such as in
Vodafone Global.

Belki de Kirchoff kanunları gibi, tüm dünyada
geçerli olacak şekilde bir Türk üreticisinin sembolü kullanılmaya başlandı bile. Sahadaki karşılığını çok geniş kitlelerle şu an görmesek de,
aslında bu gurur hepimizin.

Perhaps, like the Kirchoff laws, the symbol of a
Turkish manufacturer has already been introduced
to be valid throughout the world. Even though we
don’t see the response in the field right now with the
vast masses, this proud belongs to all of us.

Son cümlenizde imalı bir serzeniş hissettim..

In your last sentence, I felt an allusive reproach.

Evet maalesef.. Bunun sebebi için size bir örnek vereyim; “Trimbox yerine parafudr kullanın”
propagandası ile adeta mesai yapan, binlerce
takipçisi olan bir forumun deyim yerindeyse bir
ağabeyi, Trimbox’la ilgili anlam veremediğim bir
alerji geliştirmiş..

Yes, unfortunately. For this reason, let me give you
an example; so to speak, an older brother who
makes “Use the surge arrester rather than Trimbox”
propaganda at a forum with thousands of followers, has developed an allergy that I cannot understand about Trimbox.
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Yöneticilerimizden biri de bu yorumlara yanıtında, “Evimdeki Trimbox ürününün fotoğrafını yolluyorum, siz de evinizde parafudr kullandığınıza
dair fotoğrafınızı yollar mısınız” diye rica etmiş..
Sonuç tahmin ettiğiniz gibi. O fotoğraf elbette
gelmedi.

One of our managers responded to these comments, “I’m sending you a photo of the Trimbox
product in my home, and can you send me a photo
of the surge arrester in your home,” he asked. The
result is as you predicted. Of course that photo
didn’t come.

Peki şimdi sormak gerekmiyor mu, neden teknik
bilgiye hakim biri olarak, bizzat güvenip kullanmadığın bir ürüne, insanları satın almaları için
teşvik ediyorsun? Daha da ironik olan, tavsiye
ettiği markanın fabrikası ve çeşitli sistemlerinde de Trimbox kullanılıyor oluşundan haberinin
olmaması..

Well, shouldn’t we ask now, why do you encourage
people to buy a product that you personally not
trusted and used, as someone who has mastered
technical knowledge? What’s even more ironic is
that he is unaware that the brand he recommended uses Trimbox in their factory and in their various
systems.

Ülkemizde, tüm dünya için bir ilk olma konumunu yakalamış bir ürün meydana çıkmışken,
bu gururu hep birlikte paylaşmamız gerekirken,
neden birbirimize engel olmaya çalışıyoruz, biri
bana izah etmeli.. İnsanlar iki şeyi bıraktığında
hep beraber daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Biri gösteriş, diğeri haset..

When a product has become the first to be in our
country for the whole world, while we should share
this pride together, why we are trying to prevent
each other, someone has to explain to me. I believe
we will all be more successful when people leave
two things. One is vanity, the other is envy.

Trimbox hedef kitlesi genel bir ürün.. Tanıtım
çalışmalarında zorlanıyor musunuz?..
12 yılda 10 milyon dolara ulaşan reklam harcamalarımıza rağmen, henüz ulaşmadığımız ya da
bizi yeni duyan firmalar, kurumlar var.
Bunun nedeni, oturmuş kabul gören markalara alternatif olarak, kültürü olmayan bir ürün ile
ortaya çıkmanın ve alan açmanın ne kadar zor
olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor.
Büyük markalar sürekli olarak inovasyondan
söz eder fakat reelde, yeniliği çoğu zaman risk
olarak görürler. Oturmuş düzen bozulmasın bakışıdır bu. Ama zamanla bu önyargıları kıracak
bir üründen söz ediyoruz.
Markamızı dünyanın %70’inde tescilledik. Bugün hız kesmeden herkese dokunabileceğimiz
özellikle dijital alanlarda; bültenler, tanıtım filmleri ve reklamlarımızla görünür olmayı sürdürüyoruz.

The trimbox is a general product of the target
market. Are you having trouble with publicity?
In spite of our advertising expenditures that have
reached 10 million dollars in 12 years, there are
companies and institutions that we have not yet
reached or have just heard of us.
The reason for this is that, as an alternative to the
well-established brands, it demonstrates the fact
that it is difficult to come up with a product that has
no culture and to open space.
Major brands constantly talk about innovation, but
in real life they often see innovation as a risk. That’s
the point of view that they don’t want their established order to be spoiled. But we’re talking about a
product that will break these prejudices over time.
We registered our trademark at 70% of the world.
Today we continue to be visible with our newsletters, promotional films and advertisements, especially in digital areas where we can touch everyone
without slowing down.
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However, as you have stated, Trimbox is a product
that needs to be in every field, from industrial fields
to houses. When the field is wide, we cannot ignore
that the works to be done are unlimited and require
continuity.
While Trimbox is a product that even housewives
would want to acquire to protect their white
goods and even the safety of their families, why
do you lack on the shelves of electricians?
Mrs. Nurşah, my answer for this criticism will be as
follows: One of our company’s 10 point constitutional rules is “do not demoralize, criticize constructively”. Your question is an example of a constructive
criticism expression, and you are right.
We just started to take our place on the shelves. As
of today, there are nearly 2000 running electricians
in our portfolio. But most of them do not know what
the product is; just the customer demands that and
the electrician buys from us and sells.

Ancak sizin de belirttiğiniz gibi Trimbox, endüstriyel sahadan bir konuta kadar her alanda
ihtiyaç duyulan, olması gereken bir ürün. Saha
geniş olunca yapılacak çalışmaların da sınırsız
olduğunu ve bir süreklilik gerektirdiğini göz ardı
edemeyiz.

But now we have started a special work and we are
going to walk with 30 wholesalers step by step. And
our work will continue until we find 300 wholesalers
across the country.

Trimbox, ev hanımlarının bile beyaz eşyalarını
hatta ailelerinin güvenliğini korumak için edinmek isteyeceği bir ürünken, neden elektrikçilerin raflarında yoksunuz?
Nurşah hanım bu eleştirinize cevabım şöyle
başlasın.. Şirketimizin 10 maddelik anayasa kurallarından biri “demoralize etme, yapıcı eleştir”
şeklindedir. Bu sorunuz da yapıcı eleştir ifadesine örnek teşkil etti ve haklısınız..
Yeni yeni raflarda yerimizi almaya başladık. Bugün itibariyle 2000’ yakın cari elektrikçi var portföyümüzde. Ama çoğu ürününün ne olduğunu
belki bilmiyor, sadece müşterisi talep ediyor o
da bizden alıp satıyor.
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Ancak şimdi özel bir çalışma başlattık ve 30
toptancı ile birlikte yürümeye adım adım başlıyoruz. Ve çalışmalarımız, bu rakam ülke çapında
300 toptancıyı bulana dek devam edecek.
Can güvenliği ile temas ettiğiniz nokta da en
mühim olan kısım. Bakın, Avrupa’nın yaşanan
yangınlardaki yıllık istatistik verilerine göre; can
kaybı 4.000, yaralanmalar 70.000 ve maddi kayıp 126 milyar euro. Bu yangınlardaki kayıpların
yaşanma sebebi ise %23.7 oranıyla aşırı gerilim
kaynaklıdır.
Bir başka açıdan bakacak olursak.. Beyaz eşyadan endüstriyel ürünlere kadar, aslında üretim sanayinin garanti sürelerini de arttıracak
bir ürünle karşı karşıyayız diyebilir miyiz?
Harika bir noktaya değindiniz. Henüz bu sabah,
ekip arkadaşlarımızla biraz da espriyle bunu
konuşuyorduk. Garanti belgesi yerine Trimbox
verelim!..
Mesela siz; otomobil sektörünün aktörlerinden
biri olsaydınız.. “Benim aracım kaza yapmaz”
sloganıyla ortaya çıkıp bunu ispatlasaydınız..
Ortada rekabet diye bir şey kalır mıydı?
Bu çok büyük bir iddia.. Başarabilseydim tekel
olurdum herhalde. Tabi rakiplerim aynı avantajı
sunamadıkları sürece.
Trimbox, işte bu örnekteki rekabet bitirici avantajı sanayicimize sunuyor. Aynı şekilde beyaz
eşya üreticilerinin, bu garantiyi verebildiğini
düşünün. Ürünü ile birlikte Trimbox sunan bir
beyaz eşya markası: “Yıldırım da düşse, trafo da
patlasa benim buzdolabım yanmaz!” diyebilir.
Peki bu yönde girişimleriniz oldu mu, nasıl tepkiler aldınız?
Vestel, Arçelik, İndesit ile direk temaslarımız
oldu. Ayrıca Beko’nun Irak ithalatçısı ile de görüştük, fakat henüz sonuçlanana bir anlaşma
yok. Ama size şunu söyleyebilirim ki, bu anlaşmayı ilk yapan çok farklı bir markalamaya gidecek.
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The point you’re dealing with life safety is the most
important part. Look, according to Europe’s annual
statistics on fires, the loss of life is 4,000, 70,000 injuries and the financial loss is 126 billion Euros. The
reason for the losses in these fires is due to overvoltage with a rate of 23.7%.
If we look from another angle. Can we say that
we are actually faced with a product that will
increase the warranty periods of the manufacturing industry, from white goods to industrial
products?
You’ve made a great point. Just this morning, we
were talking with our teammates about this with a
little joke. Let’s give Trimbox instead of a warranty
certificate!..
For example, if you were one of the actors in the automobile industry. If you’d come up with the slogan
“my car won’t crash” and you proved it. Would there
be such a thing as competition?
This is a very big claim. If I could succeed, I’d be
monopoly. Unless my opponents can’t offer the
same advantage.
Trimbox, offers our industrialist the competitive advantage in this example. In the same way, consider
white goods manufacturers provide this warranty. A
white goods brand offering Trimbox with its product
will state as: “Whether lightning falls or the transformer explodes, my fridge does not burn!”
So, did you have initiatives in this direction, How
were the reactions?
We had direct contacts with Vestel, Arçelik, İndesit.
We also met with Beko’s Iraqi importer, but there
is no culminated agreement yet. But I can tell you
that the first to make this deal is going to be a very
different branding.
On the one hand let alone them making a decision;
you should sometimes prefer induction instead of
deduction.
As follows, network faults are not covered by the
guarantee throughout the world. The company,
which sells large white goods that we are currently
negotiating, is preparing to challenge with Trimbox.
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Onlar bir yadan karar vermeye dursunlar bazen
tümden gelmek yerine tümevarımı tercih etmelisiniz.
Şöyle ki; dünyanın her yerinde şebeke kaynaklı
arızalar garanti kapsamı dışındadır. Şu an görüşmelerimizi sürdürdüğümüz, büyük bir beyaz
eşya satışı yapan firma Trimbox’la meydan okumaya hazırlanıyor.
Bu firma, satışını yaptığı tüm beyaz eşyalara
kendi mağazasından alınma şartıyla, voltaj dalgalanmaları gibi şebeke kaynaklı sorunlar da
dahil olmak üzere garanti sunacak. Bu anlaşma
tamamlandığında, firmanın kendi sektöründeki
örnekliği ardından, üretici markaların sadece
seyirci konumunda kalacağını sanmıyorum.

This company will provide guarantees for all white
goods that it sells, including network-related problems such as voltage fluctuations, provided the
goods are purchased from its own store. When
this agreement is concluded, I do not think that the
manufacturer brands will be merely a spectator after the company sets an example in its own sector.
So far, we’ve always talked about the material side.
What about the casualties? This is an issue that
can cause irreversible, severe pain. When the fire is
mentioned in our country, we always discuss where
and how to escape. But what we need to focus on is
how the fire won’t break out. This is like not mounting a brake on a vehicle but warning how you’ll get
out of the window in the event of an accident.

Şu ana kadar işin hep maddi tarafını konuştuk.
Peki ya can kayıpları?.. Bu, geri dönüşü olmayan, çok ağır acılara sebep olabilecek bir konu.
Ülkemizde yangın denilince, hep nereden, nasıl
kaçmamız gerektiği konusunu tartışırız. Halbuki
odaklanmamız gereken şey, nasıl yangın çıkmayacağı olmalıydı. Bu, bir araca fren takmayıp, kaza anında bu camdan çıkacaksınız uyarısı
yapmaya benziyor.
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Evren bey, Trimbox’ı dinlerken gerçekten etkilenmemek mümkün değil. Kendi sembolüyle
gösterilen bir ürün olması dolayısıyla da sizi ve
ekibinizi ayrıca tebrik ediyorum. Söyleşiyi bitirirken, okurlarımıza son olarak neler söylemek
istersiniz?
Trimbox, aşırı gerilim sönümleyici kaynaklı
yangınların dolayısıyla can ve mal kayıplarının
önüne geçiyor. Maliyet olarak da kazanımlarıyla kıyaslanmayacak bir ürün olan Trimbox için;
sorusu olan, bilgi almak ya da denemek isteyen
herkes bizimle iletişime geçebilir.
Kalitesi, içeriği ve sektörel gücüyle beğenip
takdir ettiğim Sektörüm Dergisi ekibine ve değerli okurlarına selamlarımı iletiyorum.

Mr. Evren, when listening to the Trimbox, it is not
possible to be really affected. I also congratulate
you and your team on the fact that it is a product
with its own symbol. What would you like to say
to our readers last as we finish the interview?
The Trimbox prevents fires, thereby loss of life and
property caused by overvoltage suppressor. For
Trimbox, which is a product that is not comparable
to its cost savings, anyone who wants to ask question, get information or want to try it can contact us.
I would like to convey my greetings to the staff and
its valuable readers of Sektörüm Magazine which
I admire and appreciate the quality, content and
sectoral power.
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İnovasyon Dünyayı Değiştiriyor,
Ar-Ge’ye Yatırım Yapan Kazanıyor
Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte global
rekabet de artıyor. Kuruluşların ve markaların
artan rekabet ortamında avantaj sağlamalarının yolu da farklılaşmaktan geçiyor. Bunun için
de inovasyona ve Ar-Ge’ye yatırım yapmak gerekiyor. Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi
olarak tanımlayabileceğimiz inovasyonun, bugün olduğu gibi gelecekte de önemini koruması bekleniyor. Panasonic Eco Solutions Türkiye
olarak bizler de müşteri beklentilerini öngören
çözümler üretmek ve yenilikçi ürünleri pazara
sunmak için Ar-Ge, inovasyon ve tasarım çalışmalarını başarı ile sürdürüyoruz.

Ar-Ge merkezimizde 60’tan fazla çalışanımız
hizmet veriyor. Ar-Ge merkezimiz için ayırdığımız bütçenin ciromuzdaki yeri de Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde.
2017 yılı ilk yarısında Türkiye’de en çok patent
başvurusu yapan şirketler arasında 9. sırada yer
aldığımız düşünüldüğünde ülkemizde oldukça
iyi bir noktada olduğumuz söylenebilir.
Panasonic Eco Solutions Türkiye Ar-Ge Merkezi;
inovasyon boyutları yüksek, ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenen projeleri de gerçekleştirmeye devam ediyor.
Yer aldığımız uluslararası projelerde 60’tan fazla firma ile partnerliğimiz mevcut. Panasonic
grubuna dahil olduktan sonra, Ar-Ge merkezimiz Panasonic Ar-Ge takımları ile pek çok farklı
projeler üzerinde çalışmaya başladı.
Bunların arasında özellikle geleceğin akıllı şehirlerinin alt yapısını oluşturacak olan akıllı şebekelerin temel taşı niteliğindeki akıllı sayaçlar
ve PLC teknolojili uzaktan okuma sistemlerini
örnek verebiliriz.

Ar-Ge Bütçemiz Türkiye Ortalamasının Üzerinde
Panasonic Eco Solutions Türkiye olarak; Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da
onaylı olan Ar-Ge merkezimiz ve yetenekli insan
kaynağımız ile her ülke insanı için ayrı düşünüp
üreten hız ve donanıma sahip bulunmaktayız.
Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin, ürün çeşitliliğini inovasyon ve kalite ile buluşturabilmedeki bu hızı, global tercihlere cevap verebilme
yeteneği olarak önemli bir avantaja dönüşüyor
ve yeni ürün sunma dinamiklerimizi olumlu etkiliyor.

Bu projenin hayata geçmesi ülkemize, enerjinin
verimli kullanımı ve yönetilmesi, kayıp ve kaçakların izlenmesi gibi pek çok konuda önemli
katkı sağlayacaktır.
Teknolojik alt yapısı ile Endüstri 4.0 uygulamalarını yaşama geçiren ve sektöründe dünyanın
en iyileri arasında gösterilen endüstriyel tesislerinde yıllık 100 milyon adet anahtar ve priz
üretim kapasitesine sahip olan şirketimiz, ArGe, inovasyon ve tasarım çalışmalarını başarı ile
sürdürüyor.
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İnovatif Ürünün Önemi, Yeni Üründen Daha
Büyük
Anahtar ve priz serileri gibi doğrudan son kullanıcılara hitap eden, ev dekorasyonunun önemli
bir unsuru haline gelen ve yaşam tarzımızdaki
değişikliklerden daha çabuk etkilenen ürünlerde, yeni ürünlerle ilgili talepte ve dolayısıyla pazara sunum hızında giderek artış yaşanıyor.
Bu nedenle inovasyonu, ürün kalite ve güvenliğini, özgün tasarımları ve verimliliği yaşam
alanlarına bir arada taşıyan yenilikçi ürün ve
çözümler sunuyoruz. Ürün gamımızda yer alan
dokunmatik paneller, evinizi uzaktan kontrol etmenize imkan veren akıllı telefon bağlantıları ve
hareket dedektörleri bunlara örnek verilebilir.
Rekabette de inovatif ürünün önemi, yeni üründen çok daha büyük. Bu nedenle global rekabette avantaj sağlamak için inovasyon ve müşterilere değer sunmak şart.
Sektörümüzde İhtiyaç Duyulan Teknolojileri
En Üst Seviyede Kullanıyoruz
Şirketimiz, sahip olduğu otomasyon teknolojisi ve bu alanda konusunun uzmanı olan insan
kaynağı ile sektörünün öncü şirketleri arasında.
Bu kapsamda sektörümüzde ihtiyaç duyulan
teknolojileri en üst seviyede kullanıyoruz.
6 eksenli robotlar, robotlu enjeksiyon makineleri, tam otomatik bakalit presleri, otomatik ham
madde kurutma ve yükleme sistemleri, otomatik stacking & destacking hatları, yüksek hızlı
eksantrik presler, otomasyon montaj hatları ile
haberleşen ve enerji tasarrufu sağlayan paketleme makineleri, otomatik serigrafi makineleri,
lazer markalama sistemleri, soğutma grupları,
sayaç kalibrasyon sistemleri, SMD dizgi hatları,
otomatik raf ve depolama sistemlerinin yanı sıra
farklı süreçlere özel tasarlanmış standart olmayan özel montaj makinelerden de yararlanıyoruz.

98

www.sektorumdergisi.com

Mart March 2019

Günümüzde Müşteri İçin Her Zamankinden
Daha Çok Değer Yaratmanız Gerekiyor
Dijital dönüşümün yaşandığı günümüz koşullarında, müşteri için her zamankinden daha çok
değer yaratmanız gerekiyor. 2013 yılında başlattığımız ve yaklaşık iki yıl süren, sektöründe belki
de Türkiye’de ilk olan, monitoring adını verdiğimiz Endüstri 4.0 projemiz ile montaj ve enjeksiyon bölümlerindeki makinelerimizin OEE
değerlerini anlık olarak izliyor ve elde ettiğimiz
verileri ERP sistemimize aktarıyoruz.
Bunu gerçekleştirebilmek için öncelikle ekip
olarak makinelerimizin PLC, HMI gibi sahadan
data toplayabileceğimiz ekipmanlarını, serverımız ile haberleştirdik.

elektrik /electric

Gerekli donanım ve yazılım çalışmalarından
sonra sahadan otomatik olarak topladığımız
üretim, duruş, arıza, ıskarta, duruş nedeni, istasyon bilgisi gibi binlerce datayı raporlayabiliyoruz.
Çalışanlarımızın Fikirlerine Büyük Önem
Veriyoruz
Yukarıda da ifade ettiğim gibi içinde bulunduğumuz çağ, rekabet koşullarını hızla değiştirmeye devam ediyor.
İnovasyon ise bu rekabetçi ortamda avantaj
sağlama, fark yaratma ve yeni değerler üretme
adına her geçen gün önem kazanan bir kavram.

Bu nedenle faydaları ölçülebilen değerler üretmek ve rekabet avantajı sağlamak amacıyla
özel projeler yürütüyor, çalışanlarımızın fikirlerine büyük önem veriyoruz.
Amacımız, inovatif fikirlerin daima üretilmesi ve
tartışılması, böylelikle yenilikçiliğimizin sürdürülebilirliği için inovasyonun bir kurum kültürü
olarak kuruluşumuzun DNA’sına yerleşmesi.
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IIoT Tabanlı Akıllı Fabrikaların İnşa
Süresi Kısalıyor ve Verimlilik Artıyor
Endüstriyel açık ağ çözümleri sunmak üzere
geliştiren CC-Link IE TSN, gigabit bant genişliğini “Zaman Duyarlı Ağ” teknolojisiyle birleştiriyor.
Ethernet tabanlı entegre ağ CC-Link’in dünya
genelinde yaygınlaşması için faaliyet göstererek bu teknolojiye uyumlu ürün üreticilerini ve
kullanıcılarını aynı çatı altında toplayan CLPA
(CC-Link Partner Association), mevcut CC-Link
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IE’ye dayalı yeni nesil bir ağ olan “CC-Link IE TSN”nin geliştirildiğini açıkladı.
CC-Link IE TSN’nin endüstriyel haberleşme
sektörünün geleceğe yönelik taleplerini karşılamak için geliştirildiğini ifade eden CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, bu yeni teknolojinin
fabrikalardaki iletişim ve kontrol süreçlerinde
performans ve fonksiyonelliği güçlendirdiğini
belirtti.

elektrik /electric

CC-Link IE TSN’nin operasyonel teknoloji ve IT
entegrasyonunu sağlamak için IEEE Ethernet
ile ilgili ek standartları içeren Zaman Duyarlı
Ağ (TSN: Time Sensitive Network) teknolojisi ile
desteklendiğini bildiren Bizel, bu teknolojinin
geliştirme metotlarının çeşitlendirilmesi sayesinde farklı türde ekipmanlar için esnek uygulamalara imkan tanıdığını vurguladı.
CC-Link IE TSN’nin internet protokolü ve kontrol
iletişim teknolojisini kullanarak bilgi iletişimlerinde karma kullanıma geçilmesini sağladığını
belirten Bizel, tüm bu özellikler sayesinde IIoT
tabanlı akıllı fabrikaların inşası için harcanan zamanın azaltılması ve verimliliğin arttırılmasının
hedeflendiğini söyledi.

yon alanında dünyanın ilk ve tek gigabit hızında
çalışan açık endüstriyel haberleşme platformu
olarak Sanayi 4.0 uygulamaları için ideal çözüm
sunduğunu belirten Tolga Bizel, şu bilgileri paylaştı;
“Bugün dünya genelindeki yüzlerce otomasyon
ekipmanı üreticisinin sunduğu 1.400’den fazla
sertifikalı CC-Link uyumlu ürün bulunuyor. CCLink teknolojisi, güvenilir haberleşme için tüm
veri bağlantı katmanı ve taşıma katmanını ele
alan ve cihazlar arasındaki haberleşmeyi sağlayan bir ASIC kullanımına dayanıyor.

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) sistemlerinin son yıllarda uygulama aşamasına gelmesiyle birlikte genel amaçlı ethernet iletişimi
sağlayan farklı cihazların kullanımı konusunda
artan bir talep olduğu gözleniyor.
Yüksek fonksiyonlu hareket kontrolü ekipmanları ile farklı türlerdeki ekipmanlara ilişkin protokol uygulaması taleplerinde de artış yaşanıyor. Bu talepleri karşılamak amacıyla yeni bir
endüstriyel haberleşme ve iletişim platformu
olan “CC-Link IE TSN”nin geliştirildiğini belirten CLPA (CC-Link Partner Association) Türkiye
Müdürü Tolga Bizel, yeni teknolojinin mevcut
CC-Link IE’nin performansını ve fonksiyonlarını
önemli ölçüde iyileştiren bir ağ modeli olarak
öne çıktığını ifade etti.
CC-Link IE TSN’nin “Zaman Duyarlı Ağ” (TSN:
Time Sensitive Network) teknolojisi ile desteklendiğini söyleyen Bizel, bu yeni uygulamanın
IIoT tabanlı akıllı fabrikaların inşası için harcanan
zamanı azaltmak ve verimliliği arttırmak konu-

sunda iddialı olduğunu vurguladı.
Dünyanın İlk Ve Tek Gigabit Hızında Çalışan
Endüstriyel Haberleşme Platformu

Merkezi Japonya’da bulunan CLPA’nın temel teknolojisi olan CC-Link IE’nin otomas-

CC-Link endüstriyel networkler ile verimli fabrika ve proses otomasyonu sağlamak amacıyla
kontrol ve üretim verilerini yüksek hızda iletiyor.
Bu yüksek hızlı haberleşme, farklı tedarikçilerden sağlanan çok sayıda otomasyon cihazını
tek bir kablo üzerinden birbirine bağlıyor.
Geleneksel endüstriyel kontrol ağları ile yalnızca bir üreticiye ya da az sayıda üreticiye ait saha
cihazlarının kurulumu yapılabilirken, CC-Link
gibi açık ağlarla bu sayı yaklaşık olarak 300’e
ulaşabiliyor.”
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Uygulamanın Fonksiyon ve Kapsamı Genişletildi
CC-Link IE’nin ilk 1Gbps Ethernet tabanlı açık
endüstriyel ağ olarak 2007 yılında hayata geçirildiğini söyleyen Bizel; sözlerine şöyle devam
etti; “CC-Link IE genel giriş/çıkış kontrolü olarak
başladıktan sonra CC-Link IE TSN ile birlikte hareket ve emniyet kontrolü de eklenerek uygulamanın fonksiyon ve kapsamı genişletildi.
Zaman paylaşımı metoduyla farklı protokolleri
birleştiren standart Ethernet’in geliştirilmiş versiyonu olan Zaman Duyarlı Ağ (TSN) teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık
ağı olan CC-Link IE TSN, üst düzey IT sistemiyle
entegre edildiğinde ve diğer açık ağlarla bir-
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leştirildiğinde dahi üretim iletişimi katmanında
gerçek zamanlı iletişim sağlayan TSN teknolojisini destekliyor.
Makine kontrolü ve bilgi iletişimlerinin tek bir
Ethernet kablosunda entegrasyonuna imkan
tanıyan TSN teknolojisi, standart Ethernet cihazlarıyla esnek sistem konfigürasyonunun
gerçekleştirilmesini sağlıyor.
TSN gerçek zamanlı kontrol gerektiren kontrol
iletişiminde deterministik mesajlaşma sağlarken, genel Ethernet ile bilgi iletişimini gerçekleştirerek büyük çaplı endüstriyel ağ sistemlerini hayata geçiriyor.
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Genel üretim sisteminin kontrolünü etkilemeden IT sistemiyle iletişime imkan tanıyan TSN,
bir üst katmandaki IT sistemiyle sorunsuz iletişim sağlayarak IIoT sistemi ve Edgecross ile işbirliği yapan bir uç nokta bilişim sisteminin kurulmasını destekliyor.”
CC-Link IE TSN protokolüyle gerçekleştirilen
yüksek hızlı kontrol iletişiminin, ekipman ve sistem çevrim süresini azaltarak verimliliği ciddi
ölçüde arttırdığını anlatan Bizel, “Yüksek hassasiyetli hareket kontrolü üretim kalitesini yükseltiyor.
Çok sayıda standart Ethernet cihazını, genel I/O
kontrolünü, hareket fonksiyonlarını ve güvenlik
iletişimi fonksiyonlarını tek bir ağ üzerinde birleştiren standart, sistem yapısının sadeleştirilmesini ve genel maliyetlerin azaltılmasını sağlıyor. Geliştirilen özellikler, kontrol dışı iletişimle
(geçici veri) birleştirilen yüksek hızlı ve büyük
kapasiteli kontrol iletişiminin (çevrimsel veri)
karışımını mümkün hale getiriyor.
1Gbps bant genişliği bu ikisinin bir arada sunulmasını sağlıyor ve ağ hatalarının nedeninin tespit edilmesini kolaylaştırıyor. Bir üretim sahasını
kontrol eden ve izleyen sistemin yanı sıra üretim
sahasında bilgileri toplayan ve analiz eden sis-

temin geliştirilmesini basitleştiren teknolojinin
farklı sektörlere fayda sağlaması hedefleniyor”
dedi.
Gerçek Zamanlı Kontrol İletişimi Artık Daha Güvenli
CC-Link IE TSN’nin zaman paylaşımı metodu
olarak TSN Ethernet iletişim teknolojisi kullandığını ifade eden Bizel, gerçek zamanlı kontrol
iletişiminin güvenliğini sağlarken aynı zamanda
IP iletişimiyle uç cihazlardan bilgi toplanmasına
imkan tanıdığının altını çizdi.
Yeni teknolojinin SNMP ile uyumlu genel amaçlı Ethernet teşhis araçlarının kullanılması sayesinde daha kolay ağ teşhisi sağladığına dikkat
çeken Bizel; “Uyumlu cihazların zaman senkronizasyonu ile sorunların nedeni kolaylıkla tespit
edilebiliyor. İletişim performansı iyileştirilen CCLink IE TSN, 31.25μs’den daha iyi olduğu belirlenen, sınıfının en iyi hareket kontrolü operasyon
çevrim süresinin sunulmasına olanak tanıyor.
Yüksek ve düşük performanslı cihaz iletişiminin
ayrılması, tüm ağ istasyonları ve genel olarak sistem için optimum performans seviyesinin elde
edilmesini sağlıyor. ASIC ve diğer cihaz tabanlı
donanım ve yazılım geliştirme metotları sunan
yeni sistem, hem 1Gbps hem de 100Mbps’yi
destekliyor” diyerek sözlerini tamamladı.
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Borsan, Samsun
Teknoloji Buluşmaları
Fuarında İlgi Odağı
Oldu
Borsan Became the Focus of
Interest in Samsun Technology
Meetings
Samsun’un kablo ve aydınlatma sektöründe ilk,
toplamda ise 3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tescilli
Ar-Ge Merkezi’ni, 2018 yılında bünyesinde faaliyete
geçiren Türkiye’nin önde gelen yerli sermayeli
sanayi kuruluşu Borsan, Samsun Teknoloji
Buluşmaları Fuarı’nda yerini aldı.
Turkey’s leading national capital industry company
Borsan that launched in-house the first R & D
Center in Samsun’s cable and the lighting sector
and the third in total with Industry and Technology
Ministry proprietary in 2018, took its place at Samsun
Technology Meetings Fair
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Türk sanayisinin yerli sermayeli öncü kuruluşu
Borsan, Samsun ilinin kablo ve aydınlatma sektöründe ilk, toplamda ise 3. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Ar-Ge Merkezi’ni, 2018 yılı Kasım ayında faaliyete geçirdi.

Borsan, the pioneer company of Turkish industry
with domestic capital, launched the first of the cable
and lighting sector in Samsun province and the third
in total of the Ministry of Industry and Technology R
& D Center in November 2018.

Yangın test Laboratuvarı, Aydınlatma Laboratuvarı, Metal ve Polimer Laboratuvarı gibi bölümlerde, özel ekipman, cihazlar ve test programlarının kullanıldığı, yaklaşık 350 metrekare alanda
kurulu Borsan Ar-Ge Merkezi’nde, 19 Ar-Ge mühendisi ve araştırmacı personel görev yapıyor.

19 R & D engineers and research personnel are employed in the Borsan R & D Center, which is located on
an area of approximately 350 square meters, where
special equipment, devices and test programs are
used in departments such as Fire Testing Laboratory, Lighting Laboratory, Metal and Polymer Laboratory.

Samsun’a yeni bir Ar-Ge Merkezi kazandıran
Borsan, 15-16 Şubat 2019 tarihleri arasında, Orta
Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğinde
ve Samsun Teknopark ev sahipliğinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda
düzenlenen “Teknoloji Buluşmaları Fuarına” da
katıldı.

Borsan, which has brought a new R & D center to
Samsun, participated in the “Technology Meetings Exhibition” organized in the Multi-Purpose Hall
of Samsun Metropolitan Municipality under the
support of Middle Black Sea Development Agency
(OCA) and hosted by Samsun Technopark between
15-16 February 2019.
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Samsun’un ve ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan Borsan, yeni Ar-Ge
Merkezini ve burada gerçekleştirilen çalışmalarının yanı sıra, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) ile ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalar
hakkında bilgi aktardı.
Fuarda ayrıca, Borsan Elektrik ve Aydınlatma
Ürünleri Grubu markaları Borsan Kablo, Borsan
Cavi, Yılka ve Borled’in ürünleri de tanıtıldı.
Borsan’ın, rekabetçi gücünü daha da ileriye taşımayı, ithal ikamesi sağlamayı ve katma değerli ürünlerle ülke ekonomisine katkılarını artırmayı hedeflediğini dile getiren Borsan Elektrik
ve Aydınlatma Ürünleri Grubu CEO’su Mehmet
Arbek Akay, “Ar-Ge Merkezimiz, daha yüksek
rekabet gücü, yeni pazarlar, ulusal ve uluslararası pazardan daha yüksek pay almak, ayrıca
teknolojik temeli ve katma değeri yüksek yeni
ürünler tasarlamak ve üretmek hedefiyle, yeni
ürün geliştirme ve proses geliştirme faaliyetlerine odaklanacak.
Bunun yanı sıra, Borsan’ın Samsun’da öteden
beri aktif olduğu üniversite-sanayi iş birliğini
artırmayı, akademik bilgilerin sanayideki saha
uygulamaları ve ürün sonuçlarına katma değer
yaratmasını sağlamayı ve üniversite akademisyenlerinin saha ve teknoloji ile ilgili bilgi ve tecrübelerini güncelleştirip, zenginleştirmeyi de
amaçlıyoruz” dedi.
Akay, Ar-Ge Merkezi hedefleri arasında, Borsan’ın rekabet gücünün sürekliliğine katkı sağlayacak şekilde, kalite artırıcı, maliyet düşürücü
ve ürün teslimat sürelerini kısaltıcı çalışmalar
yapılacağını da sözlerine ekledi.
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Borsan, which is one of the leading industrial institutions of Samsun and our country, conveyed information about the new R & D center and the studies
carried out there, as well as the works carried out
jointly with Ondokuz Mayıs University (OMÜ).
In addition, Borsan Electric and Lighting Products
Group brands Borsan Cable, Borsan Cavi, Yılka and
Borled’s products were also introduced at the fair.
Expressing that Borsan aims to move its competitive power even further, to provide import substitution and to increase its contribution to the national
economy with value added products, Mehmet Arbek
Akay, CEO of Borsan Electricity and Lighting Group
stated that “Our R & D Center will focus on new product development and process development activities with the goal of higher competitive power, new
markets, getting higher shares in national and international markets, and designing and producing new
products with high added value and technological
base.”
Besides this, we aim to increase the university-industry cooperation in which Borsan has been active
since before now in Samsun, to enable academic
knowledge to create value for field applications and
product results in the industry, and to update and
enrich the knowledge and experience of University
academicians about the field and technology.”
Akay added that among the R & D center targets
there will be studies to increase quality, reduce cost
and shorten product delivery times in order to contribute to the continuity of the competition power of
Borsan.
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Arçelik’ten Başoğlu Kablo’ya

Gümüş Küre Ödülü
Silver Globe Award From
Arçelik To Başoğlu Kablo
Arçelik tarafından her yıl düzenlenerek
gelenekselleştirilen Arçelik A.Ş. Yardımcı
Sanayi Performans Ödülleri 22 Şubat
tarihinde Fenerbahçe Arena’da düzenlenen
tören ile sahiplerini buldu.
Arçelik Co. Ltd. Supporting Industry Performance Awards which has been traditionalized by the annual organisation of
Arçelik were presented to the winners with
a ceremony held on 22 February at Fenerbahçe Arena.
Yatırımlar, başarı ve enerji verimliliği olmak üzere üç ana kategoride ödül alan başarılı sanayiciler ve Arçelik yönetim kadrosu gecede yerini
aldı.

Successful industrialists and Arçelik management staff, who received awards in three major
categories, including Investments, Success and
Energy Efficiency, took their place in the night.

Performans bazlı değerlendirmelerde, yardımcı sanayicilerin yıl içerisindeki verimlilik, kalite,
işbirliği ve finansal yeterlilik gibi bir dizi kriteri
puanlandı.

In performance-based assessments, a number of
criteria were scored, such as productivity, quality,
cooperation and financial competence of supporting industrialists throughout the year.

Elektrik sektörünün lider firmalarından Başoğlu
Kablo, başarı ödülleri kategorisinde, 2017-2018
Gümüş Küre’yi almaya hak kazandı.

Başoğlu Kablo, one of the leading companies in
the electricity sector, was entitled to receive the
2017-2018 Silver Globe prize in the category of
achievement awards.

Başoğlu Kablo adına ödülü alan, Genel Müdür
Tolga Başoğlu; kaliteli ve güven veren bir hizmet anlayışının, Arçelik gibi bir marka ile yıllarca
birlikte üretmenin kilit noktası olduğunu söyledi.
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General Manager Tolga Başoğlu, who received
the award on behalf of Başoğlu Kablo, said that
quality and assuring service concept is the key
point of producing together with a brand like
Arçelik.
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Since 1980, Başoğlu Kablo has been serving in
many sectors such as construction, household
appliances, lighting, iron steel and glass industry,
automotive, rail transportation, mining, electricity
and machinery, and is the first company in Turkey
to manufacture American UL approved silicone
and PVC cable.
1980 yılından bu yana, inşaat, beyaz eşya, aydınlatma, demir çelik ve cam sanayi, otomotiv,
raylı taşımacılık madencilik, elektrik ve makina
gibi birçok sektöre hizmet veren Başoğlu Kablo,
Amerikan UL onaylı silikon ve PVC kablo imalatını yapan Türkiye’deki ilk firmadır.

Started the production of “Photovoltaic (Photovoltaic)” Cable that is used in Solar Energy Systems
under the brand “BAŞOĞLU SOLARATM” and certified the products with TÜV certificate.

Güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan “Fotovoltaik (Photovoltaic)” Kablo üretimine “BAŞOĞLU SOLARATM” markası altında başlamış ve
ürünlerin TÜV sertifikası ile de belgelendirmiştir.
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Soğuklarda Kombiye Dikkat
Pay Attention To Combi Boiler In Cold Weather
Anlık elektrik kesintilerinde, kombilerde hasar
oluşabileceğini söyleyen Trimbox CEO’su Evren Yurttaş, “Anlık elektrik git-gellerinde daha
sık rastlanan voltaj dalgalanmaları ve elektronik kart yanmaları için aşırı gerilim sönümleyici
kullanmanız yeterlidir. Bu sayede kış soğuk havaların kabusu kombisiz kalma riskiniz ortadan
kalkar” dedi.
Soğuk havaların tekrar ülke gündemine gelmesiyle birlikte gözler hemen kombi ile ısınan milyonlarca evde ısınma problemine çevrildi. Doğalgaz fiyatları başta olmak üzere, nasıl tasarruf
yapılacağı gibi birçok konu her gün tekrar tekrar
işleniyor.
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Expressing “In the event of sudden power failures,
damage to the combi boilers can occur,” Evren Yurttaş, CEO of Trimbox, said that “For the voltage fluctuations and electronic card burns that are more
common in the event of sudden power failures it is
enough for you to use overvoltage (surge) suppressor. In this way, you will eliminate the risk of being
without combi boiler that is the nightmare of cold
weather in winter.”With the cold weather coming
back to the agenda of the country, the eyes has
been directed immediately to heating problem in
millions of homes heated with combi boilers. Natural gas prices, especially, many issues such as how
to save are being handled every day over and over
again.

>>>
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Anlık elektrik kesintilerinde kombinin hasar görebileceğini dile getiren Trimbox CEO’su Evren
Yurttaş, “Birçok kişinin başına gelen ve özellikle
soğuk havalarda kombi ile ısınan evlerde başka
bir ısıtma teknolojisi bulunmuyor.
Ayrıca kombi banyo içinde çoğu evde tek ısıtma
teknolojisi konumunda. Kombinin hangi sıcaklıklarda devreye girmesi, suyu ne zaman devir
daim etmesi gibi özellikleri ayarlayan kombinin
beyni diye tabir edilen elektronik kartı elektrikle
çalışmakta ve voltaj dalgalanması yaşandığında
yanabilmektedir.” dedi.
Aynı zamanda elektronik mühendisi olan Yurttaş, “Bir mühendis olarak söylüyorum; Özellikle
teknik bilgisi yetersiz elektrikçiler tarafından regülatör önerilmesi de ayrıca bir problemi daha
beraberinde getiriyor.
Regülatör, eksi 90, +50V aralığında sürekli enerji
düşüklüğü veya yüksekliği gibi durumlarda gereklidir ve bu gereklilik, doğalgaz bulunan yerler genellikle şehir merkezi ve trafosu oturmuş
yerler olduğu için değildir.
Kombi kartı yanarken, birde regülatör yanması
için ekstra bedel ödemeniz gerekebilir” ifadelerini kullandı.
“Anlık elektrik git-gellerinde daha sık rastlanan
voltaj dalgalanmaları ve elektronik kart yanmaları için aşırı gerilim sönümleyici kullanmanız
yeterlidir” diyen Yurttaş, “Bu sayede hem kış
soğuk havaların kabusu kombisiz kalma riskiniz
ortadan kalkar, hem de evinizdeki diğer elektrikli cihazları yıldırım, trafo patlaması, nötr kopması gibi tüm aşırı gerilimlere ve voltaj dalgalanmalarına karşı korumuş olursunuz.
Sizin de başınıza gelmeden önce aşırı gerilim
sönümleyicinizi almanızı, bu sayede özellikle
voltaj dalgalanmalarına bağlı yangın riskinizi de
ortadan kaldırmanızı tavsiye ederiz” şeklinde
konuştu.
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Stating that combi boiler could be damaged in the
event of an instantaneous power outage, Trimbox
CEO Evren Yurttaş said “There is no other heating
technology in homes that are heated with combi
boiler and many people face combi boiler failures
especially in the cold weather.”
Combi boiler is also the only heating technology in
most houses’ bathrooms. The so-called brain of the
combi boiler, the electronic card that sets the functions such as at which temperatures the combi boiler will be activated, when it will circulate the water,
works with electricity and when voltage fluctuations
occur it can be burned.”
Yurttaş, who is also an electronic engineer, pointed out that: “I talk as an engineer; In particular, the
suggestion of a regulator by electricians who has incompetent technical knowledge also brings about
a problem.
The regulator is required in cases of continuous
energy decrease or increase in the range of minus
90, + 50V, and since the places where natural gas
is usually located in the city center and have long
established transformer, this is not a necessary requirement.
Besides a burned combi boiler card you will also
have to pay extra for a burned regulator.”
“It is enough to use an overvoltage suppressor for
the voltage fluctuations and electronic card burns
that are more common when electric power comes
and goes instantaneously,” said Yurttaş, “Thus you
can both avoid the risk of being without combi boiler and also you can safeguard the other electrical
devices in your home against lightning, transformer
explosion, all kinds of overvoltage and voltage fluctuations such as rupture of neutral.
We recommend to you to obtain an overvoltage
suppressor before it happens to you and eliminate
your fire risk especially due to voltage fluctuations.”
he quothed.

aydınlatma / lighting

Minimalizmi Hayatınızın
Her Alanına Taşıyabilirsiniz..
You Can Carry Minimalism To
Every Part Of Your Life
Evlerde rahat ve huzurlu bir ortam yaratan
dekorasyonlar ön plana çıkıyor. Son yıllarda
popülerliği artan minimalist mekanlar da
bu etkiyi yaratmayı sağlıyor.
The decorations that create a comfortable
and peaceful environment in the houses
come to the fore.
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Yalınlık ve huzur vadeden minimalist yaklaşım; dekorasyonda büyüğünden küçüğe birçok
detaya sade ve yalın bir hava
getiriyor. Günsan, minimalizmi
hayatının her alanına taşımak
isteyenlere özel sade ve şık tasarımıyla Eqona metalik serisini
sunuyor.
Yaşam ortamlarına yalınlık ve
huzur vadeden minimalist yaklaşım; fazlalıklardan kurtularak,
minimum seviyede kullanılan
mobilya ve aksesuarlarla, yaşam
alanlarına sade ve yalın bir hava
getiriyor.

Kaliteli ve yenilikçi ürünler üreten Günsan, yaşam alanlarında
bu havayı estirmek isteyenlere
Eqona metalik serisini öneriyor.
Metalik beyaz, gümüş, füme,
metalik bej, mocha ve metalik
siyah olmak üzere altı çeşit metalik renk seçeneği sunan seri,
stil sahibi sade ve şık bir tarzı benimseyenlere hitap ediyor. Son
yıllarda popülerliği artan minimalist akıma uyumlu olduğu kadar konfor sağlamasıyla da yaşam kalitesini artırıyor.

Minimalist spaces, which have become popular in recent years,
also create this effect. The minimalist approach, which promises
simplicity and tranquility, brings a simple and plain atmosphere
in decoration to many details from big to small. Günsan offers
the Eqona metallic series with its simple and elegant design for
those who want to carry minimalism in every area of their life.
The minimalist approach that promises plainness and tranquility to living environments brings a simple and plain air to the living spaces by getting rid of the excess stuff and with the furniture
and accessories used at the minimum level.
Producing high quality and innovative products, Günsan recommends the Eqona metallic series to those who want to blow this
air in their living spaces.
Offering 6 sorts of metallic color options, including metallic
white, silver, smoke-coloured, metallic beige, mocha and metallic black, the series addresses those who are shabby chic and
adopt a simple and chic style. This series increases the quality
of life by complying with the minimalist trend whose popularity
increases in recent years as well as by providing comfort.
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Sadece Güvenlik Hizmeti Sağlamıyor,
Aynı Zamanda Güven Veriyoruz
“We Not Only Provide Security Services, but also Give Confidence”

Gülcihan KARATAŞ: Hüseyin bey, MTA Elekronik hangi sektörlere hangi hizmetleri sunuyor,
bize firmanızdan bahseder misiniz?

Gülcihan KARATAŞ: Mr. Hüseyin, MTA Electronics offers services to which sectors, please tell us
about your company?

Hüseyin TIĞTEPE: MTA Elektronik Teknolojileri
olarak, elektronik ve güvenlik sistemleri sektöründe uzman ve deneyimli kadromuzla, tüm
zayıf akım alanlarında hizmet veriyoruz. Üstlendiğimiz projelerde bizim için asıl olan; hızlı ve
çözüm odaklı mühendislik yaklaşımıyla müşteri
memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır.

Hüseyin TIĞTEPE: As MTA Electronic Technologies,
we provide service in all low voltage areas with our
expert and experienced staff in the electronic and
security systems sector. The main thing for us in the
projects we undertake is to keep customer satisfaction at the highest level with a fast and solution oriented engineering approach.
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Bu projelerde, sürecin en başından en sonuna kadar her aşamasında bulunuyor, doğru ve
hızlı proje desteğinden, uygun sistem ve komponentlerin seçimine, sistemlerin eksiksiz ve
zamanında sağlanmasına ve devreye alınmasını takiben satış sonrası servis hizmetlerini de
kapsayacak şekilde bir hizmetler bütünü sunuyoruz.
Bugüne kadar yalnızca yurtiçinde değil, başta Gürcistan, Almanya, Hindistan olmak üzere
yurtdışında da birçok prestijli projeyi başarıyla
tamamladık. Hızla gelişen sektörümüzde, meslek ilkelerinden taviz vermeden profesyonel ve
çözüm odaklı hizmet vermeyi ve marka imajımızı koruma yönündeki hedeflerimizi sürdürmeye
devam edeceğiz.
Bunu sağlamak adına; müşterilerimizin değişen
ve gelişen gereksinimlerini karşılayabilecek çeşitlilikte ürün, teknik destek, satış sonrası diğer
hizmetlerimizle memnuniyetlerini en üst düzeye çıkartabilmek için çalışıyoruz.
Hangi sektörlere yönelik çalışıyorsunuz?
Ürün gamınızda neler var?
Güvenlik Sistemleri ve Bilişim sektörü başlıca çalışma alanlarımız. Hizmet alanlarımız ise;
CCTV, IP Network Kamera Sistemleri, Yangın
Algılama Sistemleri, Geçiş Kontrol Sistemleri,
Network Altyapı Hizmetleri, Fiber Optik Altyapı
Hizmetleri, Otopark Kontrol Sistemleri, Yeni Nesil Yüz Tanıma Sistemi, Seslendirme ve Anons
Sistemleri’nden oluşuyor.
MTA Elektronik Teknolojileri olarak hizmet alanlarımızda çok çeşitli resmi ve özel kurumlara,
projelere hizmet verdik. Aynı zamanda DAHUA
Security proje partneri olmamız nedeniyle, güvenlik çözümlerinde, DAHUA markalı ürünlerin
tercih edildiği projeler kısmında bulunan kamu
ve özel sektör temsilcilerinin tüm uygulama ve
mühendislik hizmetleri de üstleniyoruz.

In these projects, we attend all of the processes from
the very beginning to the very end; we offer a complete set of services comprising the services ranging
from the right and fast project support, to the selection of appropriate systems and co mponents, to the
complete and timely delivery of the systems, and to
the after-sales services following start-up.
To date, we have successfully completed many prestigious projects not only in Turkey but also abroad,
especially in Georgia, Germany and India. In our rapidly developing sector, we will continue to provide
professional and solution-oriented service without
making concessions of our professional principles
and maintain our goals to protect our brand image.
To ensure this; we strive to maximize our customers’
satisfaction with our wide range of products, technical support, after-sales services that can meet the
changing and evolving needs of our customers.
Which sectors do you work for? What’s in your
product range?
Security Systems and Information Technologies (IT)
sectors are our main fields of study. Our service areas are; CCTV, IP Network Camera Systems, Fire
Detection Systems, Access Control Systems, Network Infrastructure Services, Fiber Optic Infrastructure Services, Parking Place Control Systems, Next
Generation Face Recognition System, Voice and Announcement (Public Address) Systems.
As MTA Electronic Technologies, we have provided
services to various public and private institutions
and projects in our service areas. Since we are also a
DAHUA Security project partner, we also undertake
all application and engineering services of public
and private sector representatives in the projects
where DAHUA branded products are preferred in security solutions.
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Partnerliğini yapmış olduğumuz DAHUA Teknolojileri, sektörümüzde Ar-Ge çalışmalarına en
büyük bütçeyi ayıran firmaların başında geliyor.
Yakalanan bu kalite, bize bir güç, dolayısıyla
sorumluluk da yüklüyor. MTA olarak, DAHUA
ve markamızın başarısını sürdürebilmek için,
sahada karşılaştığımız problemi de çok hızlı bir
biçimde ileterek, Ar-Ge faaliyetlerine katkıda
bulunuyoruz.
Sektörde yaşadığınız zorluklar ve bunlara yönelik çözüm önerilerinizi paylaşır mısınız?
Güvenlik sektörü yaşanan firma sirkülasyonu
sebebiyle bir türlü taşların yerine oturmadığı
zor bir sektördür. Bunun da başlıca sebebi döviz kurlarına entegre biçimde yürüyen bir sektör
olmamız.
Kur dalgalanmaları uzun vadeli yatırımlar, pazarlama stratejileri belirleme noktasında karar
alma süreçlerine olumsuz etki ediyor. Sürekli
bir risk ile karşı karşıya olduğunuz bir sahada iş
yapmaya çalışıyorsanız işiniz pek de kolay değil.
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The DAHUA Technologies, which we make partnership with, is one of the companies that allocates the
largest budget to R & D activities in our sector. The
quality that is captured gives power to us, therefore lays burden on us as well. As MTA, in order to
continue the success of DAHUA and our brand, we
are contributing to R & D activities by conveying the
problem we encountered in the field very quickly.
Can you share your challenges in the sector and
solution suggestions for these challenges?
The security sector is a difficult sector since
everything has not yet fallen into place due to the
company circulation. The main reason for this is that
we are a sector that is integrated in exchange rates.
Exchange rate fluctuations have a negative impact
on decision-making processes in determining longterm investments and marketing strategies. If you
are trying to do business in a field where you are facing a constant risk, your work is not easy.
I think that the point to solve these issues is to improve the quality of service and to establish trust
in the security products and companies. The most
painful situation we currently live in as a sector

güvenlik / security

Sanırım bu noktanın çözümüne yönelik yapılması gereken şey, hizmet kalitesini arttırmak ve
güvenlik ürünleri, firmalarına olan güveni tesis
edebilmektir. Şu an sektör olarak yaşadığımız
en sancılı durum belli bir çizgiyi yakalamış firmaların henüz yeterince kökleşmemiş olmasından kaynaklanıyor. Dengelenme için zamana,
bu zamanı geçirirken de doğru adımlar atarak
marka değerimizi arttıracak işler yapmaya ihtiyacımız var.
Hüseyin bey, bu güzel sohbet için teşekkür ediyor başarılarınızın sürmesini diliyoruz. Okurlarımıza yönelik eklemek istedikleriniz var mı?
Sektörüm Dergisi elektrik, aydınlatma ve güvenlik sistemleri sektörlerinde, yıllardır en kaliteli yayını, en tarafsız biçimde sunarak, sektörel tüm gelişmeleri yakından takip ettiğimiz bir
mecra. Bu bağlamda takipçiniz olan tüm değerli okurlara selamlarımı iletiyorum.

stems from the fact that the companies that have
caught a certain line have not yet become established. We need time for balancing and do things
that will increase our brand value by taking the right
steps while passing this time.
Mr. Hüseyin, thank you for this nice chat and we
wish you continued success. Do you have anything to add for our readers?
Sektörüm Magazine is a medium where we closely
follow all developments in the sector by presenting
the best quality publication in the electricity, lighting
and security systems sectors in the most objective
manner for many years. In this respect, I express my
greetings to all of the esteemed readers who follow
you.
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Pronet 5.000 Kişiye Sordu,
4 Yeni Güvenlik Paketi Hazırladı
Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, en son teknolojiye sahip hizmetler sunan yeni
güvenlik paketlerini kullanıma sundu. Pronet tarafından tüm Türkiye’de, 5.000 kişi
ile yüz yüze gerçekleştirilen tüketici davranışları pazar araştırması sonuçlarına göre
oluşturulan paketler, gelişmiş güvenlik çözümleri sunuyor. Pronet, yeni paketlerinde
aynı gün teknik servis, özel müşteri hizmetleri hattı gibi servisleriyle kullanıcı
beklentilerini odağına alarak geniş bir ihtiyaç yelpazesine cevap veriyor
Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, yeni
güvenlik paketlerini kullanıma sundu. Tüm Türkiye’de, 5.000 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen
tüketici davranış araştırması sonuçlarına göre
hazırlanan güvenlik paketleri, tüketici ihtiyaçları
esas alınarak hazırlandı.
Hizmetlerinin odak noktasına kullanıcılarını koyan Pronet, kullanıcıların değişen beklenti ve
taleplerine yenilikçi çözümlerle cevap vermeye
devam ediyor. Farklı odak gruplar üzerinden
gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre,
kullanıcıların büyük bölümü farklı güvenlik sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Her ihtiyaca farklı
paketler sunan Pronet, özel müşteri hizmetleri hattı, aynı gün teknik servis gibi yenilikçi çözümler sunuyor.
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Fotoğraf Çekerek Hırsızı Korkutan Dedektör
Elektronik güvenlik sistemleri sektöründeki en
son yenilikleri takip ederek son teknolojik gelişmeleri kullanıcılarına sunan Pronet, hareketi
algılayan görüntülü hareket dedektörü ile hem
ev hem de iş yerlerinde caydırıcı bir etki oluşturuyor. Dedektör, herhangi bir hareket algıladığında arka arkaya seri bir şekilde çektiği fotoğrafları, kullanıcının cep telefonuna ve eğer
istenirse Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, yeni güvenlik paketlerini kullanıma sundu.
Tüm Türkiye’de, 5.000 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen tüketici davranış araştırması sonuçlarına göre hazırlanan güvenlik paketleri, tüketici
ihtiyaçları esas alınarak hazırlandı.

güvenlik / security

Hizmetlerinin odak noktasına kullanıcılarını koyan Pronet, kullanıcıların değişen beklenti ve
taleplerine yenilikçi çözümlerle cevap vermeye
devam ediyor. Farklı odak gruplar üzerinden
gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre,
kullanıcıların büyük bölümü farklı güvenlik sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Her ihtiyaca farklı
paketler sunan Pronet, özel müşteri hizmetleri hattı, aynı gün teknik servis gibi yenilikçi çözümler sunuyor.
Fotoğraf Çekerek Hırsızı Korkutan Dedektör
Elektronik güvenlik sistemleri sektöründeki en
son yenilikleri takip ederek son teknolojik gelişmeleri kullanıcılarına sunan Pronet, hareketi
algılayan görüntülü hareket dedektörü ile hem
ev hem de iş yerlerinde caydırıcı bir etki oluşturuyor. Dedektör, herhangi bir hareket algıladığında arka arkaya seri bir şekilde çektiği fotoğrafları, kullanıcının cep telefonuna ve eğer
istenirse Pronet Alarm Haber Alma Merkezi’ne
gönderiyor. Bu sayede, kullanıcı alarm durumunu cep telefonundan görüntülü olarak kontrol
edip doğrulayabiliyor. Harekete duyarlı dedektör fotoğrafları çekerken, ardı ardına patlattığı
flaşlar sayesinde ilave caydırıcılık sağlıyor.
Sabotaja Karşı Üstün Koruma
Herhangi bir sabotaj durumunda çalışmayı sürdüren sistem, hem GPRS ağ hem de internet
bağlantısıyla kurduğu çift kanallı iletişim sayesinde uyarı sinyalini Pronet Alarm Haber Alma
Merkezi’ne ulaştırıyor.
Anti-Jamming özelliğine sahip sistem, olası bir
jammer saldırısında çalışmayı sürdürerek sabotaj sinyalini Pronet Alarm Haber Alma Merkezi’ne gönderiyor.
Parçalansa Bile Çalışan Sistem: Smash&Crash
Hırsız ya da saldırgan tarafından parçalansa
bile Alarm Haber Alma Merkezi’ne sinyal göndermeye devam eden sistem, alarm halinde
kullanıcının cep telefonuna ve talep durumun-
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da Alarm Haber Alma Merkezi’ne fotoğraf göndererek alarm durumunu görüntülü doğrulama
özelliğine de sahip.
Farklı kullanıcı ihtiyaçlarından yola çıkarak, en
iyi müşteri deneyimi sağlamak için özelleştirilen paketler ev ve iş yeri kullanıcıları için: Pronet
Güvenlik Paketi, Plus Paket, Plus Gold ve Plus
Platinum Paket olarak 4 ana grupta toplanıyor.
Sunduğu yenilikçi güvenlik çözümleriyle sektördeki liderliğini devam ettiren Pronet, tüm eviş yerleri paketleri için ek pakette Panik Butonu
uygulaması, ek güvenlik paketi olarak da gaz
kaçağı, su baskını ve yangın alarmı gibi seçenekler sunuyor.
Alarm Sistemlerine Daha Çok İhtiyaç
Duyulmaya Başlandı
Araştırma sonuçlarının kullanıcıların farklı paketlere ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini vurgulayan Pronet Pazarlama ve İş Geliştirmeden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ediz Habip,
“Güvenlik sektörünün geleceğini şekillendirecek tüketici davranışları pazar araştırması sonuçları sektöre dair önemli ipuçları veriyor.
Tüm Türkiye’de 5.000 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen araştırma, geniş bir tüketici skalasını
da içinde barındırıyor. Teknolojik olanakların
artmasıyla güvenlik sektörü de bir dönüşüm
yaşıyor, özellikle son yıllarda interaktif ürün kullananların sayısında belirgin bir artış var.
Yeni müşterilerimiz arasında akıllı güvenlik çözümlerini tercih edenlerin oranı %70 seviyesine
ulaşmış durumda” diyor.
Kullanıma sundukları paketlerin sektörde bir
ilk olduğunun altını çizen Ediz Habip, “Pronet,
sektörde faaliyet gösteren firmalar içinde ürün
gamı en geniş olan şirket, kullanıcılarımızdan
gelen talepler doğrultusunda alternatif paketler hazırlayarak onların beklentilerine cevap
verdik” şeklinde sözlerine devam etti.
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Aydın’daki İnşaat Projelerine
Günsan İmzası
Günsan’s Signature on the Construction Projects in Aydın
Geniş ürün portföyünü Türkiye’nin dört bir yanına ve 50’den fazla ülkeye ulaştıran Günsan,
inşaat sektörüne kaliteli, güvenilir ve uygun
fiyatlı çözümler sunuyor. Anahtar & priz ve alçak gerilim ekipmanları alanındaki geniş ürün
portföyüyle, inşaat sektörünün çözüm ortağı
olan Günsan Elektrik, Aydın’da Armada Prestige, Arke Kotan, TNR Villa ve Zeyko İnşaat Green
Park olmak üzere dört farklı inşaat projesinde
yer aldı.

Delivering its wide product portfolio to the four corners of Turkey and more than 50 countries, Günsan
offers high quality, reliable and affordable solutions
to the construction sector. Günsan Electric, a solution partner of the construction sector with its wide
product portfolio in switch & socket and low-voltage
equipment, took part in four different construction
projects in Aydın including Armada Prestige, Arke
Kotan, TNR Villa and Zeyko Construction Green
Park.

Anahtar priz ve elektrik aksesuarları alanındaki 17 bin parçalık ürün portföyüyle birçok kamu
projesi ve prestijli konut projelerinde yer alan
Günsan Elektrik, son iki yılda gayrimenkul projelerinde önemli adımlar attı.

Günsan Electricity, taking part in many public projects and prestigious housing projects with its 17
thousand-piece product portfolio in the field of
switch sockets and electrical accessories, has taken
important steps in real estate projects in the last two
years.

Geçtiğimiz yıl dünya kamuoyunda ses getiren
projeler arasında öne çıkan İstanbul Havalimanı’nın aydınlatma kontrolünü üstlenen Günsan
Elektrik, 2019 yılında da referans projelerine
tüm hızıyla devam ediyor.

Günsan Electricity, which undertook the lighting
control of Istanbul Airport, that was one of the prominent projects in the world in the last year, continues
its reference projects in full speed in 2019 as well.

Son olarak Aydın’da yer alan Arke Kotan Projesinde 120 daire, Zeyko İnşaat Green Park’da 160
daire ile TNR Villa projesinde 30 villanın anahtar ve priz ürünlerini sağlayan Günsan’ın 60 bin
ürünü kullanıldı.
Günsan Elektrik Satış Direktörü Vedat Yazar,
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Son iki yılda
özellikle gayrimenkul alanında önemli adımlar
attık.
Büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin yanı sıra,
ses getiren projelerde yer alıyoruz.

Finally, providing the switch and socket products of
120 flats in Arke Kotan Project located in Aydın, 160
flats in Zeyko Construction Green Park and 30 villas
in TNR Villa project, Günsan’s 60 thousand products
were used in these projects.
Günsan Electricity Sales Director Vedat Yazar said in
his statement on the subject: “In the last two years
we took important steps, especially in the field of
real estate.
In addition to large-scale real estate projects, we
take part in sensational projects. Istanbul Airport is
a good example of this.
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Geçtiğimiz yıl parçası olduğumuz İstanbul Havalimanı da buna güzel bir örnek. 2019 yılı itibariyle de bu çalışmalarımız daha da hız kazandı.
Türkiye’nin dört bir yanındaki konut ve inşaat
projelerinde ürünlerimiz yer alıyor.

As of 2019, our works have gained even more speed.
Our products are available in residential and construction projects all over Turkey. Lastly, nearly 60
thousand of our products were used in the housing
projects in Aydın.

Son olarak Aydın’daki konut projelerinde 60
bine yakın ürünümüz kullanıldı. Ürün portföyümüzde yer alan alçak gerilim tesisatı ekipmanları olan elektrik anahtarı, priz, grup priz, şalt
malzemesi, kompakt şalter, kaçak akım röleleri,
sigorta kutuları ve aksesuarları ile projeler için
referans olmaya devam edeceğiz”dedi.

We will continue to be a reference for projects with
low voltage installation equipment as electrical
switch, socket, group socket, switchgear material,
compact switch, residual current circuit breakers,
fuse boxes and accessories in our product portfolio.
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Lamp 83’ten Era Yapı İle
Leziz Projeler
Delicious projects with Era Yapı
From LAMP 83...
LAMP 83, pastane & café sektörünün önde
gelen uygulama firmalarından Era Yapı ile
beraber, başarılı projelere imza atmaya
devam ediyor.
LAMP 83 continues to make successful
projects with ERA Yapı, one of the leading
shopfitter companies in the Bakery & Café
sector.

Yaklaşık on yıldır Era Yapı’nın aydınlatma çözüm
ortağı olan LAMP 83, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki pastane, café, fırın ve restoran projelerinde, gıda aydınlatmasına uygun özel LED çözümleri ile beraber, lezzetli yiyeceklere albeni
katmaya devam ediyor.

LAMP 83, which has been the lighting solution partner of Era Yapı for nearly a decade, continues to add
attractiveness to delicious foods, thanks to its special LED solutions suitable for food lighting in bakery,
café, patisserie and restaurant projects in different
regions of Turkey.

LAMP 83, Era Yapı ile son dönemde İstanbul
Acıbadem’de yer alan Fırın Anatolia, Hamurdan
Fırın & Café ve Görgülü Pastane’sini aydınlattı.

Together with Era Yapı, recently LAMP 83 have illuminated the “Bakery Anatolia” , “Hamurdan Bakery
& Café” and “Görgülü Patisserie” which have been
located in Istanbul Acıbadem.
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LAMP 83’ün yüksek enerji verimliliğine sahip
ürünleri, Era Yapı ile gerçekleşen projelerde,
gıda aydınlatması için özel olarak tasarlanmış
kamaşma önleyici aksesuar, filtre veya LED
çipleri ile kullanılıyor. Acıbadem’de gerçekleştirilen üç projede, Silver, Dayled, Sign, Art ve
R-Flex ürün ailelerinin, bu şekilde özelleştirilmiş
versiyonları kullanıldı.

LAMP 83’s very high energy efficient products are
used in projects of Era Yapı and these products are
including glare-free accessories, filters or LED chips
designed specifically for food lighting. In these three
projects at Acibadem, such customized versions of
Silver, Dayled, Sign, Art and R-flex products were
used Evaluating their work with LAMP 83,
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LAMP 83 ile yaptıkları çalışmaları değerlendiren
Era Yapı Kurucu Ortağı Mimar Fırat Erdem, aydınlatma tasarımında dikkat ettikleri hususları
‘Tasarımın en önemli unsuru olan aydınlatmayı
ve bir mekanın ışığını tasarlarken, aydınlık düzeyinin homojen olmasından kaçınarak, ürüne ya
da esere kattığımız değeri ve ustalığı kullanıcıların da fark edebilmesini sağlıyoruz’ şeklinde
özetledi.
Uzun yıllar boyunca LAMP 83’ün gıda filtreli özel
ürünleriyle çok canlı görüntüler ve başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Fırat bey, LAMP 83’ün
özel LED çözümleri hakkında ‘Son dönemde
enerji tüketimi ve ısınma/ısıtma sorunları karşısındaki avantajları ile beraber, filtresiz olarak
doğrudan istediğimiz renk düzeyini sağlayabilen yeni LED çiplerini kullanmaya başladık ve
sonuçlarından gayet memnunuz.’ yorumunu
yaptı.
Teknik altyapısı ve hizmet kalitesiyle LAMP
83’ün güvenilir bir çözüm ortağı olduğunu belirten Mimar Fırat Erdem, sözlerini ‘LAMP 83’ün
yaptığı Ar-Ge çalışmaları sayesinde, yeni teknolojilerden haberdar olup, bu teknolojileri güvenilir bir kaynaktan temin edebilmenin avantajını
ve gücünü uzun süredir kullanıyoruz. Şimdiye
kadar bize kattıkları için LAMP 83’e teşekkür
ederken, gelecekte daha iyi projelere, birlikte
imza atacağımıza inanıyoruz.’ diyerek noktaladı.

Era Yapı’ s founding partner Architect Mr. Fırat Erdem
summarized the points they paid attention to in the
lighting design as follows: “When designing lighting,
which is the most important element of design , we
avoid the homogenous level of light, thus enabling
users to notice the value and craftmanship that we
add to the product or to the work.”
Mr. Fırat stated that, for many years they have received very vivid perception and successful results with
food filtered & customised products of LAMP 83. He
also praised the results of LAMP 83’s special LED
solutions: “Recently, with the advantages of energy consumption and against heating problems, we
have started to use new LED chips that can provide
the color level we want directly, without filters and
we are very pleased with the results”
Mr. Fırat expressed that, LAMP 83 is a reliable solution partner thansk to its technical infrastructure
and service quality. He concluded his comments
as “Thanks to the R & D work done by LAMP 83,
we have long been aware of new technologies and
have the advantage & power to provide these technologies from a reliable source. We thank LAMP 83
for their valuable contribution to us so far and we
believe that we will create better projects together
in the future”.
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Assan Elektronik’ten
Mobilya Sektörüne Yönelik Çözümler
Kalite beklentisini bir adım öteye taşımayı amaçlayan Assan Elektronik, üstün üretim
tecrübesinden güç aldığı ileri teknolojisiyle, mobilya sektörünün ihtiyaçlarına yanıt
vermeye başladı.
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LED teknolojisini eşsiz tasarımlarla buluşturan
Assan Elektronik, mobilya aydınlatma teknolojisinde standartları yeniden belirliyor. İsteğe
bağlı ebatlarla piyasaya sürülen cam raf aydınlatma ürünleri, yüksek parlaklık imkanı sunuyor.

Assan’ın elektronik alanındaki 38 yıllık tecrübesi, mobilya aydınlatma sektöründe de kendini
gösteriyor. Assan Elektronik; hareket algılayıcı
sensör modülleri, USB şarj üniteleri, gömme
spot, ince spot, okuma lambaları ve kontrol üniteleri gibi ürünleri kalitesinden ödün vermeden
müşterilerinin beğenisine sunuyor.
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12. Ulusal Aydınlatma
Kongresi
12. National Lighting
Congress
Değerli Sektör Paydaşlarımız, Aydınlatma Türk
Milli Komitesi olarak “aydınlatma sektöründe
araştırma, tasarım, uygulama ve üretim gibi değişik alanlarda çalışan kişileri bir araya getirmek,
karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlamak”
amacıyla 1996 yılından beri “Ulusal Aydınlatma
Kongresi’ni düzenlemekteyiz.
Hepimizin bildiği gibi aydınlatma, farklı uzmanlık alanlarından oluşan disiplinler arası bir çalışma konusudur. Aydınlatma alanında, akademi
ve özel sektörde farklı uzmanlıklarla çalışan
kişiler olarak hepimizin ortak hedefi aydınlatmanın konusuna özel tasarlanmış, aydınlatma
tekniğine uygun, nitelikli aydınlatmaya ulaşmaktır. Bu bağlamda bu yıl 12.’sini düzenlediğimiz kongremizin ana teması “Türkiye’de Nitelikli
Aydınlatma” olarak belirlenmiştir. Konuya ilişkin;
Aydınlatmada Eğitim ve İnsan Kaynağı, Nitelikli
Aydınlatma İçin Tasarım, Dünya Standartlarında
Tasarlanmış Üretim, Aydınlatmada Satış ve Tüketici Bilinci olmak üzere dört ana oturum başlığı oluşturulmuştur. Bu oturumlar, ATMK’nın
temsilcisi olduğu CIE’nin bölümlerine ilişkin konularda sunumlu bildiri ve sunumlu posterlere
açıktır.
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Our distinguished Sector Stakeholders, as Lighting Turkish National Committee we have been
holding “National Lighting Congress” since 1996
“in order to bring together people working in various areas such as research, design, application
and production in the lighting sector and to provide mutual information and experience transfer.”
As we all know, lighting is an interdisciplinary subject of study comprised of different fields of expertise. As the people working in different fields of
lighting, in academia (universities) and the private
sector, our common goal is to reach the qualified
lighting suitable for lighting technique that specially designed for the subject of illumination,. In this
context, the main theme of our congress that we
held annually for 12th time is determined as “Qualified Lighting in Turkey”. Regarding the theme;
four main session topics have been established:
Education and Human Resources in Lighting, Design for Qualified Lighting, World-Class Designed
Production, Sales in Lighting and Consumer Awareness. These sessions are open to paper presentations and presentation posters on topics related
to sections of the CIE to which ATMK is the representative.

aydınlatma
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Kongre süresince aydınlatma alanında çalışan bilim insanlarını ve sektördeki; araştırma,
tasarım, uygulama ve üretim gibi farklı sahalarda çalışan temsilcilerini bir araya getirerek,
Türkiye’de Nitelikli Aydınlatma konusunu,
güncel uygulamalar ve geleceğe ilişkin önerilerle ortak bir platformda detaylı olarak irdeleme ve tartışmak amacıyla sizi “12. Ulusal
Aydınlatma Kongresi ve Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı’na davet
etmekten büyük onur duyuyoruz.
Katılımınız ve katkılarınız ülkemizde aydınlatmanın geleceği açısından değerli olacaktır.
Kongre için katılımcı ya da izleyici olarak başvurular aşağıdaki link aracılığı ile kabul edilmektedir.
http://12uak.atmk.org.tr
İstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve
Elektrik Malzemeleri Fuarı | 18-21 Eylül 2019
paralelinde.
12. Ulusal Aydınlatma Kongresİ
18-19 Eylül 2019 İstanbul Fuar Merkezi
Salon 10 Yeşilköy - İstanbul

We are honored to invite you to the National
Lighting Congress and the International Lighting and Electrical Equipment Fair in order to
examine and discuss the “Qualified Lighting in
Turkey” theme in detail on a common platform
with current practices and suggestions for the
future by bringing together in the congress the
scientists working in the field of lighting industry;
employee representatives working in different
fields such as research, design, application and
production.
Your participation and contributions will be valuable in the future of lighting in our country.
Applications for Congress as participants or
spectators are accepted via the link below.
http://12uak.atmk.org.tr
İstanbulLight International Lighting and Electrical Equipment Fair | Parallel to September 1821, 2019
12th NATIONAL LIGHTING CONGRESS
September 18-19, 2019 Istanbul
Expo Center Hall 10 Yeşilköy-Istanbul
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USB’li Şarj Prizi Hayatı
Kolaylaştırıyor Hem Zaman
Hem Enerji Tasarrufu Sağlıyor
Şehir hayatının hızlı temposunda, değişen ihtiyaçlara
hitap eden ürünleri kullanmak artık gereklilik haline geldi.
At the rapid pace of city life, it has become a necessity to use products that
cater to changing needs.
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Products that adapt to daily life conditions and save
time with their features are almost being a savior.
Standing out with its smart products in switch and
socket sector Günsan’s Eqona USB charge socket is
one of its products that makes life easier.

Günlük hayat koşullarına uyum sağlayan
ve özellikleriyle zaman kazandıran ürünler adeta birer kurtarıcı oluyor. Anahtar ve
priz sektöründe akıllı ürünleriyle öne çıkan
Günsan’ın Eqona USB’li şarj prizi hayatı kolaylaştıran ürünlerden biri.
Günlük hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline gelen elektronik cihazların, kolay şarj edilebilir olması da giderek daha
fazla önem kazanıyor. Evlerimizin yanı sıra
restoran ve kafe gibi bulunduğumuz her
ortamda elektronik cihazlarımızı kolaylıkla
şarj edebiliyor olmamız rahatlık sağlıyor.
Hızlı Şarj İmkanı Büyük Kolaylık Sağlıyor
Yenilikçi ve hayat kolaylaştırıcı ürünleriyle dekorasyonda fark yaratan Günsan, bu
alanda kullanıcılara pek çok alternatif sunuyor. Çalışma odaları, ofis, kişisel alanlar
ve workstation’lar gibi elektronik cihazların
sıklıkla şarj edildiği alanlarda tercih edilebilecek Eqona USB’li şarj prizi ile gündelik
hayata pratik çözümler getiriyor.

Electronic devices, which became an indispensable part of our daily lives, are becoming more and
more important in terms of their easy charge feature. In addition to our homes, we can easily charge
our electronic devices in every place that we are in,
such as at restaurants and cafes and this provides
convenience.
Fast Charging Facility Provides Great Convenience
Making a difference in decoration with its innovative
and life-enhancing products, Günsan offers many
alternatives to users in this area. The Eqona USB
charger brings practical solutions to everyday life
with the choice of working rooms, offices, personal
areas and workstations where electronic devices are
often charged.
Charging 2 devices simultaneously with 2 USB ports
and 2.1 A capacity, the socket enables quick charging of mobile phones, tablets, digital camera and
similar electronic devices in a practical way. With
the feature to charge directly via cable without the
adaptor, the socket offers a much more practical
operation thanks to its phone holder frame.

2 USB girişi ile aynı anda 2 cihazın şarj edilmesi ve 2.1 A kapasitesi sayesinde hızlı şarj
imkânı sunan priz; cep telefonları, tablet,
dijital kamera benzeri elektronik cihazların
pratik bir şekilde şarj edilmesini sağlıyor.
Adaptöre gerek kalmadan doğrudan kabloyla şarj edebilme özelliğine sahip priz,
telefon tutucu çerçevesi sayesinde çok
daha pratik bir kullanım sunuyor.
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Panasonic’ten Yeni Nesil
Yangın Algılama Santralleri
New Generation Fire Detection
Switchboards From Panasonic

Profesyonel yangın algılama sistemleri ve güvenlik çözümleri ile dünya standardında koruma vadeden Panasonic, yangın alarm sistemlerinde de üstün kalite ve teknoloji sunuyor.

With its professional fire detection systems and
safety solutions, Panasonic promises world-class
protection and offers superior quality and technology in fire alarm systems.

Bugün binalar için önlenebilir felaketlerin başında yangınlar geliyor. Olası yangınlar için binalarda Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği gereği, yangın algılama sistemleri kurulması
ise zorunlu. Bu noktada güvenilir sistemleri tercih etmek önem taşıyor. EBL512 G3 ve EBL128
model yangın algılama santralleri, güçlü Panasonic teknolojisini yansıtıyor. EN54 Standartlarını karşılayan yeni nesil yangın alarm sistemleri,
binalara güven katıyor.

Today, fires come at the top of preventable disasters
for buildings. Fire detection systems are mandatory
for possible fires in buildings as required by the Turkish Fire Protection Regulations. At this point, it is important to choose reliable systems. The EBL512 G3
and EBL128 model fire detection switchboards reflect the powerful Panasonic technology. New generation fire alarm systems that meet EN54 standards add safety to buildings.

Yanlış Alarm Vermeden Erken ve Güvenli
Algılama

The Panasonic EBL512 G3 and EBL128 fire detection
swithboards are suitable for all buildings with features such as unique functionality, self-adaptation
and being interactive that work together with sensors which adapt to the environment. Each seperate
analog smoke detector in the system adapts to the
environment.

Ortama uyum sağlayan dedektörlerle birlikte
çalışan benzersiz işlevsellik, kendini uyarlama ve interaktif olma özellikleriyle Panasonic
EBL512 G3 ve EBL128 model yangın algılama
santralleri tüm binalar için uygun. Sistemdeki
ayrı ayrı her bir analog duman dedektörü çevreye uyum sağlıyor.
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Her bir analog dedektörün hassasiyeti, kendisinde meydana gelen kontaminasyona ya da
partiküllere rağmen sabit kalıyor. Uzun vadeli
değişiklikler, örneğin için için yanan bir ateşin
kısa vadeli değişikliklerinden ayrılıyor.
Çünkü akıllı alarm, için için yanan ateşleri algılamak üzere özel algoritma kuruyor. Ürünlerin,
kendini uyarlama işlevi, elektroniklerdeki ve
algılama haznesindeki doğru normal koşuldan her türlü sapmayı algılıyor. 440x dedektörleriyle ileri öğrenme işlevi sayesinde ise
dedektörler gerçek çevreye en uygun alarm
algoritmasını uyarlıyor.
Uyarlama işlevi, gerçek bir yangının algılanmasında güvenilirliği artırmak için sistemdeki
bir, iki ya da daha fazla sayıdaki dedektörden
alınan bilgileri kullanıyor.
Son teknoloji dedektörler; kontrol ve gösterge
paneli donanımına, tesis duman oluşumu ve/
ya da ısı değişiklikleri hakkında doğru ve gürültüsüz bilgi veriyor. Ayrıca dedektörler, manuel çağrı noktaları ve bağımsız programlanabilir, kişiye özel belirli işlevler için genel giriş ve
çıkış birimleri COM devrelerine bağlanabiliyor.

The sensitivity of each analog detector remains
constant despite the contamination or particles ingenerating in itself. Long-term changes are separated from the short-term changes, for instance, of
a smouldering fire.
Because the smart alarm sets up a special algorithm to detect smouldering fires. The self-adaptation function of the products detects any deviations
from the correct normal condition in the electronics
and in the perception chamber. Thanks to the advanced learning function with 440x detectors, the
detectors adapt the most suitable alarm algorithm
to the real environment.
The adaptation function uses information obtained
from one, two, or more detectors in the system to
increase reliability in the detection of a real fire.
State-of-the-art detectors provide accurate and
noiseless information to the control and instrument
cluster equipment on smoke occurrence and/
or temperature changes. Moreover, the detectors
can be connected to the general input and output
units COM circuits for manual call points and independently programmable, customised specific
functions.
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Prosegur’dan Gece ve Gündüz
İş Yerini Koruyacak Çözümler
İş yerleri ve işletmeler hanelerden daha fazla hırsızlık tehdidine maruz kalabiliyor. Alarm
güvenlik hizmetlerinde lider marka Prosegur, iş yeri sahiplerine olası tehditlere karşı
kişiselleştirilmiş güvenlik hizmeti almalarını öneriyor. İş yeri alarm güvenliğinde gece görüş
kameralı hareket dedektörü ve masa altı panik butonu ürünleriyle Prosegur, iş yeri ve
işletmeleri gece ve gündüz her an koruyor
Workplaces and business facilities can be exposed to burglary threats more than households. Prosegur,
the leading brand in alarm security services, advises workplace owners to receive personalized security
services against potential threats. With its night vision camera motion detector and under-desk panic
button products in the workplace alarm security, Prosegur guards the workplaces and business
facilities day and night at any time.

148

www.sektorumdergisi.com

Mart March 2019

güvenlik / security

Paha yönünden daha fazla ürüne sahip iş
yerleri günümüzde hırsızlık vakalarına sıkça
maruz kalıyor. İş yeri sahipleri için hırsızlık
gibi can ve mal kaybına sebep olabilecek
durumlarda çalışanların güvenliği de hem
hukuksal hem hayati açıdan öncelik taşıyor.
İş yerlerinde ve işletmelerde sıkça yaşanan
hırsızlık vakaları için kapsamlı alarm güvenlik
hizmeti almak da şart oluyor.
Kullanıcı profillerinin ihtiyaçlarına bağlı olarak kişiselleştirilmiş güvenlik hizmeti sunan
Prosegur, gece görüş kameralı hareket dedektörü ve masa altı panik butonu gibi ürünlerle iş yeri sahiplerinin 7/24 güvende olmalarını sağlıyor.
Gece Görüş Kameralı Dedektörle Uzaktan
Kontrol İmkanı
İş yeri güvenliği en az hane güvenliği kadar
büyük önem taşıyor. İş yeri sahipleri de olası
tehditler karşısında hem kendilerinin hem de
çalışanlarının can güvenliğini korumakla yükümlü hale geliyor.
Hırsızlık gibi iş yerlerinde sıkça yaşanan tatsız vakaların önlenmesinde caydırıcı etkileri
bulunan alarm sistemleri de görüntü kaydı
olmaksızın tek başına yeterli olmayabiliyor.
Prosegur, Gece Görüş Kameralı Hareket Dedektörü ile ekstra bir ücret ödemeden kapsamlı ve eksiksiz bir güvenlik hizmeti sunuyor.
Hareketi algıladığı anda görüntü kaydını devreye alan dedektör, kablosuz özelliğinin yanı
sıra elektrik ve internet kesintilerinden etkilenmeyerek, sahip olduğu UPS sistemi ile 72
saat boyunca hizmet vermeye devam ediyor.

Workplaces with more expensive products are
frequently exposed to burglary cases today. For
the owners of the workplaces, the safety of employees in cases such as theft that may lead to loss
of life and property is a priority both in legal and
vital terms. It is also essential to obtain comprehensive alarm security service for frequent burglary cases encountered in workplaces and business facilities.
Prosegur offers personalized security service based on the needs of the user profiles, and enables
business owners to be safe 24/7 with products
such as night vision camera motion detector and
under-desk panic button. As soon as it detects the
motion, the detector activates the image recording
and continues to provide service for 72 hours with
its UPS system, which is not affected by electricity
and internet interruptions alongside with its wireless feature. Business owners can view the image
of any threat on the Smart App thanks to Motion
Detector with Night Vision Camera. Thanks to the
Night Vision Camera Motion Detector, the image
of the threat can be accessed within seconds via
the Prosegur Smart App.
Remote Control Facility With Night Vision
Camera Detector
The safety of the workplace is as important as
the safety of households. Business owners are
becoming obliged to protect their own and their employees’ life safety against possible threats.
Alarm systems, which have deterrent effects in
preventing unpleasant cases frequently experienced in business places such as theft, may not be
sufficient alone without Image Recording. Prosegur offers a comprehensive and complete security
service at no extra cost with Night Vision Camera
Motion Detector.
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İş yeri sahipleri, herhangi bir tehdidin görüntüsünü Gece Görüş Kameralı Hareket Dedektörü
sayesinde Smart App üzerinden diledikleri zaman diledikleri yerden görüntüleyebiliyor. Gece
Görüş Kameralı Hareket Dedektörü sayesinde
tehdit anının görüntüsüne Prosegur Smart App
üzerinden saniyeler içerisinde ulaşılabiliyor.
Masa Altı Panik Butonu İle İş Yerinde Tam Koruma
İş yerlerinde özellikle az kişi ile çalışılan işletmelerde yalnız kalındığında silahlı soygun gibi
vakalar can güvenliğini de tehdit edici unsur
arasında yer alıyor.

Full Protection At Work With Under-Desk Panic
Button
In the workplaces, especially when being alone in
enterprises where few people work, cases such as
armed robberies are among the factors that threaten the safety of life. Nowadays, theft scenarios that
take place in the workplace also create a need for
personalized and increased security services.
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Günümüzde iş yerlerinde yaşanan hırsızlık senaryoları da kişiselleştirilmiş ve artırılmış güvenlik hizmeti gereksinimini doğuruyor. İş yeri
sahiplerinin güvenlik ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sağlayan lider alarm markası Prosegur,
masa altına monte edilebilen ‘Panik Butonu’
hizmetiyle iş yerinde yalnız kalınan her an, kişilerin güvende hissetmelerini amaçlıyor.
Masa altında sessiz modda çalışan Prosegur
Panik Butonu; maruz kalınan hırsızlık, alan ihlali,
tehdit gibi durumlarda kolluk kuvvetlerini yönlendirerek kişilerin güvenliğini sağlıyor.
Kullanıcı panik anında butona basarak alarm izleme merkezlerindeki görevlilere sessiz sinyal
gönderiyor. Prosegur tarafından, kişinin tehdit
altında olduğu tespit edilerek, iş yerinin koordinat ve adresine ilgili birimin yönlendirilmesi
sağlanıyor. Böylece herhangi bir acil durumda,
hatırlanamayan tüm numaralara Prosegur Panik Butonu ile erişilebiliyor.
İş yeri ve çalışanların güvenliği için alarm hizmetinin kritik bir unsur olduğunu belirten Prosegur Türkiye Pazarlama Müdürü Eser Baykuş
“İş yeri sahibi müşterilerimizin profillerini incelediğimizde; en önemli ihtiyacın gece görüş
kameralı hareket sistemi ve masalarının altında
her an ulaşabilecekleri sessiz panik butonu olduğunu görüyoruz.
Özellikle olası vakaların deşifresi için gece görüş kameralı hareket dedektörü oldukça etkili
sonuç veriyor. Üstelik asılsız alarmların da önüne geçiyor. Olası kişisel tehditlerin de yaşanabileceğini göz önünde bulundurduğumuzda,
masa altına entegre edilebilen Panik Butonu ile
de güvenliği artırıyoruz.

Prosegur, the leading alarm brand that provides
comprehensive solutions to the security needs of the
business owners, aims to make people feel safe at
every moment they stay alone in the workplace with
the ‘Panic Button’ service that can be installed under
the desk.
Prosegur Panic Button, operating under the desk at
silent mode, provides security for the people by directing the law enforcement officers in cases of exposures such as theft, area violation and threat.
The user sends a silent signal to the officers at the
alarm monitoring centers by pushing the button at
the moment of panic. By determining that the person is under threat, Prosegur ensures that the relevant unit is directed to the coordinate and address
of the workplace. Thus, in any emergency, any number that cannot be recalled can be accessed via the
Prosegur Panic Button.
Stating that the alarm service is a critical element
for the safety of workplaces and employees, Prosegur Turkey Marketing Manager Eser Baykuş said
that “When we examine the profiles of our business
owner customers, we see that the most important
needs are the night vision camera movement system and the silent panic button, which they can reach at any moment under their desks.
In particular, the night vision camera motion detector is very effective for the detection of possible cases. Moreover, it also prevents false alarms. When
we consider that possible personal threats may occur as well, we also increase security with the panic
button which can be integrated under the desk.
Thus, with the Prosegur Night Vision Camera Detector and Under-Desk Panic Button, we provide complete protection for the safety of both employees and
workplaces.”

Böylece, Prosegur Gece Görüş Kameralı Hareket Dedektörü ve Masa Altı Panik Butonu ile
hem çalışanların hem de iş yerlerinin güvenliğinde tam koruma sağlıyoruz” dedi.
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ISE Fuarı’na katılan Mitsubishi Electric,
kontrol odaları için son teknoloji video wall
ve ekran sistemlerini tanıttı
Mitsubishi Electric participated in ISE Fair and
introduced its advanced technology video
wall and monitor systems for control rooms

Mitsubishi Electric’ten
Yeni Profesyonel LCD Ekran Serisi
New Professional LCD Screen Series from Mitsubishi Electric
Görsel veri sistemleri alanındaki köklü
deneyimi ışığında inovatif ürünler geliştiren
Mitsubishi Electric, Amsterdam’daki ISE
2019 Fuarı’nda yedi yeni profesyonel LCD
ekran eklenen genişletilmiş profesyonel
ekran serisi 4Diamond Grid serisini tanıttı.
Markanın en yeni DLP ve LED kontrol odası
çözümleri de fuarda sergilendi.
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Developing innovative products under
the guidance of rooted experience in
visual data systems, Mitsubishi Electric
introduced professional screen series
extended with seven new professional LCD
screens 4Diamond Grid in ISE 2019 Fair in
Amsterdam. The brand’s new DLP and LED
control room solutions were also introduced
in the fair.
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Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde IP tabanlı kontrol odalarının taleplerine karşılık vermek için aynı ölçüde hızlı çözümler üretilmesi
kritik önem taşıyor.

In today’s world where technology rapidly grows, it
is critical to design solutions just as fast in order to
respond to requests of IP-based control rooms. At
this point,

Bu noktada teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric, sistem entegratörlerine üstün uygulama
çeşitliliğinin yanı sıra gelecekteki sistem değişikliklerine adapte edilebilen ekran kontrol
platformları içeren bir ürün serisi sunuyor.

Mitsubishi Electric provides a new product range
with screen control platforms that can be adapted
to future system changes as well as leading application variety for system integrators.

Görsel veri sistemleri alanındaki inovatif çözümleriyle dikkat çeken Mitsubishi Electric, tamamı
karmaşık sorunlara hızlı ve güvenilir çözümler
sunmak için geliştirdiği donanım işlemcileri,
yerel IP, yazılım ve en yeni uç hesaplama mimarilerinden oluşan özel çözümlerini Amsterdam’da 5-8 Şubat tarihleri arasında düzenlenen
ISE 2019’da sergiledi.

Drawing attention with its innovative solutions in the
field of visual data systems, Mitsubishi Electric introduced its special solutions consisting of hardware
processors, local IP, software and cutting edge calculation architectures aimed towards solving complicated problems rapidly and reliably in ISE 2019
between the dates of 5-8 February.
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Kontrol odası uygulamaları için özel olarak tasarlanan ve direkt görüş imkanı sunan LED ekranı geliştiren ilk şirket olma özelliğini taşıyan
Mitsubishi Electric, ISE 2019’da ikinci modeli
olan 1.25 mm VS-12NP180’in lansmanını gerçekleştirdi.
Bu yeni modelin, üstün yüksek çözünürlük performansı ve birçok ileri özelliği sayesinde zorlu
kontrol odası uygulamaları için öne çıkan bir seçenek olması hedefleniyor.
Çalışma Ömrü 100 Bin Saate Çıkarıldı
Dünya genelinde çok sayıda kontrol odası için
tercih edilen Mitsubishi Electric, kontrol odası
ekranlarında güvenilirlik kadar uzun ömür ve
uygun maliyetin de önemli olduğu bilinciyle
hareket ediyor.
Çalışmalarını bu kapsamda geliştiren marka, en
popüler modellerinden biri olan 60HS12 Slimcube’un 7/24 esasıyla bakım gerektirmeyen çalışma ömrünü 100 bin saate çıkardı.
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With the title of first company to develop LED screens specially designed for control room applications with direct view capabilities, Mitsubishi Electric
launched its second model, 1.25mm VS-12NP180 in
ISE 2019.
This new model is expected to be a shining option
for control rooms with its high resolution performance and several advanced features.
Service Life İncrease To 100 Thousand Hours
Preferred by numerous control rooms around the
world, Mitsubishi Electric knows that long service life
and affordable cost are just as important as reliability of screens in control rooms.
Conducting researches in this direction, the brand
increased 7/24 work basis, non-maintained service life of one of its most popular products called
60HS12 SlimCube up to 100 thousand hours.

aydınlatma / lighting

Standart bir kontrol odası olmadığına, her bir
projenin benzersiz ve özel zorluklar barındırdığına inanan marka, sistem entegratörlerine bu
zorlukların üstesinden gelecek araçlar sunmak
amacıyla 4Diamong Grid serisini yedi yeni LCD
ekranla genişletti.
Bu yeni seri, uygun maliyetli ve çok amaçlı çözümlerle genişletilen üstün kaliteli kontrol odası ekran sistemlerini içeriyor.
15 Yıl Boyunca 7/24 Aralıksız Çalışan Küpler
Mitsubishi Electric’in fuarda sergilediği bir başka üstün teknoloji ürünü WE120 DLP video wall
küpleri ise 130 bin saat çalışma ömrüne sahip
oluşuyla öne çıkıyor.
Marka bu sayede rutin bakım işlemi gerektirmeden 15 yıl boyunca 7/24 aralıksız çalışan projektörler sunuyor. Toplam sahip olma maliyeti
dikkate alındığında günümüzde daha uygun
maliyetli bir DLP sistemi alternatifi bulunmuyor.
Özel olarak kontrol odası çözümlerine odaklanan tek büyük ekran üreticisi konumunda olan
Mitsubishi Electric, bu alanda üstün performansıyla dikkat çekiyor.
Şimdiye dek dünya genelinde 89 binin üzerinde
DLP cube kurulumu yapan marka, iç güvenlikten toplu taşımaya kadar dünyanın en kritik uygulamaları için özel sistemler geliştiriyor.

Believing that there is no standard control room and
that each project bears its own unique and special
challenges, the brand extended 4Diamond Grid series with seven new LCD screens in order to provide
tools to overcome such challenges.
This new series includes high quality control room
screen systems extended with multi-purpose and
affordable solutions.
7/24 Working Cubes For 15 Years
Another advanced technology product Mitsubishi
Electric introduced in the fair, WE120 DLP video wall
cubes stand out with their 130 thousand hours service life.
The brand manages to provide projectors that can
run for 15 years, 7/24 without maintenance. With
total cost of ownership considered, there is no other DLP system alternative that is more affordable.
Being the only large screen manufacturers focused
specifically towards control room solutions, Mitsubishi Electric draws attention with its high performance in the field.
Having installed over 89 thousand DLP cube all
around the world, the brand develops special systems for world’s most critical applications, ranging
from interior security to public transport.
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Uzaktan Kontrol Edilen Endüstriyel Makineler

Tehdit Altında

Radyo frekans (RF) teknolojisi çeşitli endüstriyel makineleri kontrol etmek için uzun
zamandır kullanılıyor. Ama RF iletişim protokollerindeki yetersiz güvenlik, üretimin sabote
edilmesinden sistemlerin kontrollerinin ele geçirilmesine ve izinsiz erişimlere kadar büyük
sorunlara yol açabiliyor.
Endüstriyel makineleri kontrol etmeye yarayan
radyo frekanslı (RF) kumandalar, günlük hayatta kullanılan uzaktan kumandalara benziyor.
Her cihazda istenileni yerine getirecek komutu
radyo dalgalarıyla gönderen bir verici (TX) bulunuyor. Gönderilen komutlar da diğer cihazdaki alıcı (RX) tarafından harekete dönüştürülerek bir garaj kapısını açıyor ya da bir yükün
vinç ile kaldırılmasını sağlıyor. Bununla beraber
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endüstriyel cihazlarda kullanılan kumandaların
kritik güvenlik açıkları bulunuyor.
Siber güvenlik çözümlerinin global lideri Trend
Micro’da görevli araştırmacılar, inşaat alanlarında ve fabrikalarda kullanılan vinçler gibi büyük
boyutlu makinelerin kontrollerinde bulunan zayıflıklar sonucunda dışarıdan erişim sağlanabildiğini keşfetti.

güvenlik / security

Gerçekleştirilen farklı saldırı çeşitleri sonucunda operatörler, acil durdurma düğmesine
(e-stop) basmalarına rağmen kontrol altındaki
makine çalıştırılabildi.
Endüstriyel uzaktan kumandalara kolaylıkla sızılabilmesinin nedeninin on yıllardır değiştirilmeden kullanılan kendilerine has RF protokollerine dayanması olduğu belirtiliyor. Endüstri
4.0 ve ardından endüstriyel nesnelerin internetinin (IIoT) günlük operasyonlarda daha fazla
kullanılmaya başlanması, bu tür büyük boyutlu
makinelerle çalışan sektörlerde de güvenliğe
daha fazla ihtiyaç duyulmasına neden oluyor.
Trend Micro araştırmacıları RF ile kontrol edilen cihazların yakınında bulunan bir saldırganın

radyo trafiğini yakalayabildiğini, verileri istediği
gibi değiştirebildiğini ve kendi isteğine bağlı komutlar üretebildiğini de keşfetti.
Saldırgan, pille çalışan ve bozuk para büyüklüğündeki basit bir radyo vericisiyle endüstriyel
makinelerin kontrolünü fazla zorlanmadan ele
geçirebiliyor.
Ayrıca araştırmacılar RF kullanan garaj kapısı
uzaktan kumandalarının endüstriyel uzaktan
kumandalara göre daha iyi güvenliğe sahip olduğunu da fark etti.
Endüstriyel cihazlardaki RF teknolojisi ile farklı
amaçlara yönelik saldırılar düzenlenebiliyor:
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Sabotaj
Üretim tesisinin işlevine göre sadece zarar vermek için kullanılabileceği gibi diğer işletmelere
ve hatta üretilen ürünün tüketicilerine kadar varan zararlara da yol açılabiliyor.
Örneğin bir inşaat alanındaki olay firmaya aylar
kaybettirebilir. Bir fabrikadaki olay ise uzun süreli bir kesintiye, bunun giderilmesi için harcanacak yüksek meblağlara ve üretilecek üründe
ortaya çıkabilecek problemlere yol açabilir.
Hırsızlık
Büyük alanlarda kablolu bağlantı ile işlerin yürütülmesi çeşitli zorluklara neden olabileceğinden, otomatik işleyen limanlar ve terminallerde
endüstriyel RF teknolojisi kullanılıyor. Saldırganlar yükleme operasyonlarına sızarak nakledilmekte olan ürünleri çalabilir. Bu tür bir girişim
sonunda ellerine geçecek para, saldırganları
daha da heveslendirir.
Fidye
Siber suçlulara göre ellerine geçecek para,
göze alınacak risk kadar büyüktür. Bu yüzden
de saldırı seviyelerini yükseltebilirler. Saldırgan
bir arıza yaratarak üretim tesisine sürekli olarak
zaman ve para kaybettirebilir, bunun durdurulması için de fidye isteyebilir.
Endüstriyel RF cihazlarının yenileme maliyetlerinin daha yüksek olmasına rağmen son kullanıcılara yönelik ürünlerle karşılaştırıldığında çok
daha uzun kullanım süreleri bulunuyor.
Bu güvenlik açıklarının uzun yıllara yayılabileceğini gösteriyor. Ancak bu cihazlardaki güvenlik açıklarının kapatılması mümkün.
Trend Micro araştırmacılarının görüştüğü bazı
üreticiler gerekli önlemleri aldıklarını ve yazılım
güncellemelerini bile hazırladıklarını belirtiyor.
Bazı üreticiler de bulunan güvenlik açıklarının
gerekli önlemleri uygulayan yeni nesil cihazları
etkilemeyeceğini söylüyor. Ancak genel olarak
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yamalama konusunda bir çekince var. Bunun
nedeni de işlerin kesintiye uğramasından dolayı
zarara uğranacak olması.
Üretici firmaların uzun dönemde bu sorunu
çözmek için özel RF protokollerini kaldırıp açık
ve standartlara dayalı protokollere odaklanması gerekiyor.
Bazı üreticiler yavaş yavaş da olsa 2.4 GHz bandına geçiyorlar böylece müdahale girişimlerini
azaltırken mesafeyi de sınırlıyorlar. Düşük Enerjili Bluetooth da artık standart bir seçenek haline geliyor.
Düşük Enerjili Bluetooth gibi standart ve açık
protokollerin benimsenmesiyle güvenlik seviyeleri artarken üreticilerin sırtında bir yük olan
özel RF protokollerinin tasarlanması ve entegre
edilmesi işi de ortadan kalkmaya başlıyor.
Sistem entegratörleri olarak adlandırılan kullanıcılar da sanal engelleme özelliklerine sahip
cihazlar seçmeliler.
Böylece kumanda belli bir mesafenin dışına
çıktığında endüstriyle makineler işlemez hale
gelecektir. Bu özellik her ne kadar zafiyetleri ortadan kaldırmasa da saldırganın cihaza oldukça
yakın olmasına böylece de herhangi bir saldırı
sırasında saldırganın kolaylıkla yakalanmasına
imkan verir.
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Zyxel ’den Türkiye’nin Yeni
Nesil Mühendisi Kızları
Projesine Destek

Doğa Koleji Acarkent Kampüsü’nde Z kuşağı ile buluşan Zyxel, genç kızları mühendislik
alanında eğitim almaya teşvik etti. “Geleceğin Türkiye’si Mühendis Kızlarımızın Omuzlarında
Yükselecek” temasıyla bir etkinlik düzenleyen Zyxel, yakın gelecekte bilgisayar ağlarının
öneminin artacağına; ağ mühendisliği ve yapay zekâ alanında kadın mühendis açığının ise
çok fazla olacağına dikkat çekti.
Eğitim alanında kurumsal sosyal sorumluluk
projelerine ağırlık veren Zyxel, “Türkiye’nin Yeni
Nesil Mühendis Kızları Projesi” için kolları sıvadı. İstanbul’da çeşitli liselerde düzenleyeceği
seminerlerle, genç kızları ağ mühendislik alanında eğitim almaya teşvik edecek olan Zyxel
Türkiye Yöneticileri, projenin ilerleyen aşamalarında devlet üniversitelerinde elektrik- elektronik, bilgisayar ve endüstri mühendisliği alanında eğitim gören öğrencilere burs ve staj imkânı
da sunacak. Zyxel Marka ve Pazarlama Müdürü
Özden Aliyagiç Uyar, geçen sene pilot uygulama kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi ve

Gedik üniversitesi ile projeye start verdiklerini,
2019 yılı itibarıyla ise liseleri de projeye dahil ettiklerini açıkladı.
Uyar sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz yıl,
üniversitelerde mühendislik eğitimi alan öğrencileri mezun olduktan sonra ağ mühendisliği, yapay zeka, yazılım mühendisliği, siber güvenlik gibi iş kollarına yönlendirmiştik. Bu sene
ise ilk olarak Doğa Koleji Acarkent Kampüsü
bünyesinde eğitim alan öğrencileri projemize
dahil ettik. Onlara bir nevi mentorluk da yapmak istiyoruz.

Mart March 2019

www.sektorumdergisi.com

159

elektrik /electric

3 Boyutlu Baskının Elektronik
Üretimde Sektörlere Faydaları
CDT’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika temsilciliğini
üstlendiği, Nano Dimension tarafından üretilen
DragonFly 2020 Pro, katmanlı üretim yoluyla
elektronik ürünler geliştirebilmeyi mümkün
kılarak farklı sektörlerde pek çok yeniliğin
öncüsü oldu.
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DragonFly 2020 Pro 3D yazıcı, savunma sanayiinden havacılığa, otomotivden tüketici elektroniğine, telekomünikasyondan sağlığa kadar
pek çok sektörde elektronik ürün tasarımında 2
boyutlu düşünceden 3 boyutlu düşünceye geçişi sağladı.

elektrik /electric

3 boyutlu baskı sistemleri; savunmadan sağlığa, uzay-uçak endüstrisinden otomotive kadar
birçok farklı sektöre yön veren teknolojilerin
en önünde yer alıyor. CDT Genel Müdürü Alpay
Göğüş, DragonFly 2020 Pro’nun sektörler için
sunduğu birbirinden farklı yenilik ve faydaları
hakkında bilgiler verdi.
Uzay-Uçak Endüstrisinde Hızlı Prototipleme
3D Baskı ile Mümkün
Uzay-Uçak sektöründe yaşanan tasarım zorluklarını çözmek için en doğru yöntemin çok
katmanlı üretim teknolojileri olduğu tartışılmaz.
Havacılık sektöründe üretim yapan mühendisler için inovasyonu mümkün kılan DragonFly
2020 Pro, minyatürleştirme ve özelleştirmenin
yanı sıra hassas ve hafif parçaların üretiminde
sağladığı kolaylıklar sayesinde tasarım mühendislerinin vazgeçilmezi haline geliyor.
DragonFly 2020 Pro hızlı prototipleme, yenilikçi
devre tasarımı ve geliştirilmiş performans sunarak tasarımların test edilebilmesini sağlıyor
beraberinde süreç hızlanıyor ve maliyetler azalıyor.
Savunma Teknolojilerinde Kritik Evreleri Yönetmek Çok Daha Kolay
Sınıflandırılmış savunma sanayisi dünyasında,
ürün gizliliği, üretim bağımsızlığı, hızlı ürün yinelemesi kritik öneme sahip. Piyasaya sunulma
süresiyle ilgili yaşanan baskı savunma üreticilerini ihtiyaç halinde kullanıma hazır, gerektiğinde
de hızlıca yenilerinin üretilebildiği Endüstri 4.0’a
uygun çözümler ortaya çıkarmaya yöneltiyor.
DragonFly 2020 Pro sahadaki birden fazla prototipin yeniden üretimini tasarım zorluklarını çözerek mümkün kılıyor.
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Tüm Dünyada Kullanımı Hızla Artan BIM’in
Türkiye’de Yaygınlaşması Yolunda Önemli Bir Adım
İnşaat sektörünün tüm paydaşları ‘buildingSMART Türkiye’yi kurdu. Bir projenin, en başından sonuna kadar bir bütün olarak ele alındığı bütünsel yapı tasarım yaklaşımı olan
BIM’in, artık Türkiye’de de sistemli bir şekilde kullanılmasının önü açıldı.
İnşaat sektörünün en önemli teknolojik gelişimlerinden biri olan BIM (Building Information Modelling) yani Yapı Bilgi Modellemesi’nin
Türkiye’de kullanımının daha da yaygınlaşması
amacıyla, sektörde rol alan tüm paydaşlar tarafından önemli bir adım atıldı.
Türkiye inşaat malzemeleri sektörünün çatı örgütü Türkiye İMSAD’ın ev sahipliğinde bir araya
gelen mimar, mühendis, müteahhit, teknik müşavir, yazılımcı, danışman, akademisyen ve inşaat malzemesi sanayisi temsilcilerinden oluşan
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proje ortakları; yapı endüstrisinde sayısal dönüşümün öncüsü ‘buildingSMART Türkiye’nin kuruluş sürecini başlattı.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de inşaat
sektörü dijitalleşmede diğer sektörlerin çok gerisinde kalıyor.
İnşaat sektöründe dijital dönüşüm sürecinin en
önemli teknolojik örneklerinden biri olan BIM,
Endüstri 4.0 ve dijitalleşme çağında inşaat sektörünü geleceğe taşıyor.
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Günümüzde tüm sektörler teknolojideki gelişmelerle kendini yenileme ve geliştirme imkanı
bulurken, inşaat sektörünün de bu gelişmelere
ayak uydurması, geleceği yakalaması için elzem görünüyor.
21’inci yüzyılda inşaat sektörü tasarım ve projelerinde yüzyıllardır kullanmakta olduğu 2-boyutlu (2D) pafta kullanımın ötesinde, artık proje verileriyle beraber 3-boyutlu (3D) modelleri
kullanarak yeni bir sürece geçiş yapıyor.
Artık yapılar eskinin üretim yöntemleri ile değil,
inşaat sonucunun görülebildiği üç boyutlu modelleme sistemleri ile yapılıyor. BIM, buildingSMART Türkiye temsilciliği ile inşaat sektörünün
tüm alanlarında yaygınlaşacak.
Tüm dünyada hızla yayılan BIM ile inşaat ve
yapı sektörü; hız, verimlilik, sürdürülebilirlik ve
artırılmış ekip çalışması avantajlarına kavuşuyor. Dolayısıyla BIM’in önemi, hem yurtdışındaki
projelerdeki gereksinimler hem de Türkiye’de

sektörün bu yönde evrilmesi doğrultusunda her
geçen gün artıyor.
Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde ilk üç sıra
içinde yer alan Türk müteahhitlerin daha fazla
değer yaratması adına istihdam, malzeme ve
projelerin de birlikte hareket etmesi için özel
sektörün yanı sıra kamu kuruluşlarının da BIM
uygulamalarına yönelik desteğinin sağlanması
gerekli görünüyor.
Bu noktadan hareketle müteahhit, müşavir ve
yazılım sektörü temsilcileri ile akademisyenler
bir araya geldi ve inşaat malzemesi sanayisinin
çatı örgütü Türkiye İMSAD’ın İnşaat sektörünün
en önemli teknolojik gelişimlerinden biri olan
BIM (Building Information Modelling) yani Yapı
Bilgi Modellemesi’nin Türkiye’de kullanımının
daha da yaygınlaşması amacıyla, sektörde rol
alan tüm paydaşlar tarafından önemli bir adım
atıldı.
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Mimarlar, müteahhitler, taahhüt firmaları, teknik
müşavirler, yazılım firmaları, danışmanlar, inşaat
malzemesi üreticileri, akademisyenler ve uzmanlardan oluşan buildingSMART Türkiye Çalışma Grubu, 200’ün üzerinde üyesiyle, Henry
Ford’un
“Bir Araya Gelmek Başlangıç, Bir Arada Kalmak
Gelişim, Bir Arada Çalışabilmek Başarıdır”
Prensibinden Yola Çıktı
Bir yandan standartların oluşturulması, rehber
dokümanların hazırlanması, ürünlerin yer alacağı dijital BIM Kütüphaneleri oluşturulması

gibi konularda çalışmalar yürütülürken, diğer
yandan temsilciliğin resmi hale gelmesi için temaslarda bulunuldu.
Bu çalışmalar sonucu 25 Ekim 2018 tarihinde
buildingSMART Türkiye Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Çıtıpıtıoğlu, Çalışma
Grubu Sekreteri Müge Sümerol ve Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal, buildingSMART-International Home of Open BIM İcra
Kurulu Başkanı Richard Petrie ile Londra’da bir
araya gelerek buildingSMART Türkiye temsilciliğinin kurulması için resmi başvurusunu gerçekleştirdi.
Küresel Standartlar, Ulusal Standartlar Olarak
Kabul Ediliyor
Londra’daki görüşmede buildingSMART’ın en
önemli misyonunun açık ve paylaşılabilir sosyal altyapının toplumsal, çevresel ve ekonomik
faydaların kazanılması açısından dünya çapında ticari ve kurumsal süreçlere uygulanabilirliği
konusunda farkındalık yaratmak olduğunu belirten Richard Petrie, “BIM konusunda uluslararası standartların oluşturulmasında işin tam ortasındayız. Tedarikçilerin çoğu bu standartların
uygulanmasına önem veriyor. Sektörde küresel
boyutta standartları belirledikten sonra ulusal
standartlar olarak kabul edilmesini sağlıyoruz.
Biz Türkiye’de bu alanda hızlı gelişmeler olacağına inanıyoruz” dedi.
5 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen buildingSMART-International Yönetim Kurulu’nda
yapılan başvuru değerlendirildi ve “buildingSMART Türkiye Chapter-in-formation” yapılanması onaylandı.
2019 yılı itibarıyla Standartlar ve Yayınlar Çalışma Grubu, Teknoloji Çalışma Grubu, Proje Geliştirme Çalışma Grubu, Eğitim Çalışma Grubu
ile İletişim, Tanıtım ve Üyelik Çalışma Grubu da,
belirlenen yol haritaları doğrultusunda faaliyetlerine başlıyor.
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2018 Yılı İhracat Şampiyonları
Belli Oldu
Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) 2018 yılı İhracat Başarı Ödülleri, 15 Şubat
Cuma akşamı sahiplerini buldu. 2018 yılında 11,5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan
Elektrik-Elektronik sektörlerinde ihracat şampiyonluğunu göğüsleyen firmalara ödülleri
takdim edildi.
Elektrik ve Elektronik sektörlerinde faaliyet
gösteren ihracat şampiyonlarının ödüllendirildiği 2018 TET İhracat Başarı Ödül Töreni, 15 Şubat Cuma günü Zorlu Center Raffles Hotel’de
gerçekleşti. TİM Başkanı İsmail Gülle, TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan ve sektör
temsilcilerinin katıldığı törende Türkiye geneli
elektrik ve elektronik sektöründe en çok ihracatı gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi.
Elektrik - Elektronik Sektörünün 2018 İhracatı
11,5 Milyar Dolar
2018 yılında 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşen
Elektrik-Elektronik sektör ihracatı Türkiye ihracatının yüzde 7’sini oluşturuyor. Sektör, Türkiye’nin 2023 hedefine önemli katkı sağlıyor. Ödül
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töreninde sektör temsilcilerine teşekkürlerini
sunan TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven
Uçkan, “2018 yılında TET olarak sektörümüzün
yurt dışı pazarlarda güçlü bir konuma gelmesi
için birçok faaliyet gerçekleştirdik.
Üyelerimiz ile birlikte ihracat hedeflerimize ulaşabilmek için elimizdeki tüm imkanları seferber
ediyoruz. 2018 yılında 168 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamına
ulaştık.
Sektörümüz 11.5 milyar dolar ile ilk 5 sektör içerisinde yer aldı. Her yıl olduğu gibi 10 milyon doların üzerinde ihracat yapan firmalarımızı onur
listemizde sergiliyoruz
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Geçtiğimiz yıl 97 firma bu yıl 110’un üzerine çıktı.
Sektörümüzün özellikle uzak pazarlarda daha
fazla ihracat yapabilmelerini sağlamak için 2018
yılında 8 olan ticaret heyeti sayımızı 2019 yılında
12’ye çıkardık. 2018 yılının ülkemiz adına globalde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmasını hedeflemiştik. Bu yılki ihracat rakamlarımızda
geçen yıla oranla yaklaşık 836 milyon dolarlık
bir artış kaydedildi. 2019’un tüm sektör paydaşları ve ülkemiz açısından verimli bir yıl olarak
geçmesini diliyor, ödül alan sektör temsilcilerini
can-ı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ödül töreninde konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail
Gülle “Bugün bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Elektrik-Elektronik sektörü büyük önem taşıyan
ihracat kalemlerinden biri. Son 50 yıllık dönemde dünyadaki en önemli teknolojik gelişmeler
bu sektörde yaşandı.
Türkiye’de de bu alanda ciddi adımlar atıldı, atılmaya da devam ediliyor. Ülkemiz bu yolda çok
yol aldı. 2018 yılı ihracat rakamlarımıza göre ihracatımızın kilogram birim fiyatı 1.30 dolar seviyesinde. Elektrik-elektronik sektörü ise ihracatta 3.6 dolarlık kilogram birim fiyatı ile Türkiye
ihracatının 3 katı seviyesinde. Sektörde 2018 yılında 100 doların üzerinde fiyatı olan 146 kalem
ürün ihraç ettik. Bu ürünlerden 17 tanesi 1.000
doların üzerindeydi.
Sektörde 2018 yılında 224 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 143 ülkeye çamaşır makinesi, 140
ülkeye bulaşık makinesi, 80 ülkeye de kamera
ihraç ettik. Bu değerli büyük başarıların mimarı
olan elektrik-elektronik sektörünü kutluyorum.
TİM olarak tüm sektörlerimizle 2019 yılında bir
değişim yılı içerisindeyiz. Türkiye’nin geleceği
ihracatta. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden
biri olan elektrik-elektronik sektöründen daha
fazla ihracat bekliyoruz” dedi.

Elektrik-Elektronik Sektörü İhracat Şampiyonu:
Vestel
Türkiye Geneli Elektrik-Elektronik sektöründe
2018 yılında en çok ihracat yapan firma Vestel
oldu. Sektörde en çok ihracat gerçekleştiren
ikinci firma Arçelik olurken, üçüncülüğü BSH Ev
Aletleri aldı.
Sektörün alt kategorilerinden olan Beyaz Eşya
sektöründe en çok ihracat yapan firmalar sırasıyla Arçelik, BSH Ev Aletleri ve Vestel oldu. Diğer bir alt kategori olan Elektronik sektöründe
en çok ihracat yapan firmalar ise Vestel, Arçelik
ve Electricfil Ünifil Otomotiv şeklinde sıralandı.
Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları kategorisinde en çok ihracat gerçekleştiren firma Siemens oldu. Aynı kategoride ABB Elektrik ikinci,
Eltaş Elektrik ise üçüncülük ödülünü aldı. Kablo
sektörünün ihracat şampiyonu Nexans Türkiye
oldu. Kablo sektöründe en çok ihracata imza
atan ikinci firma Atom Kablo, üçüncü firma ise
Pamukkale Kablo oldu.
Çalıştayda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle
“İhracatçılar olarak bizler, cephenin en önündeki savaşçılarız. Türkiye’nin ticaret diplomasisinin
saha neferleri olarak, ülkemize kazandırdığımız
her 1 doların ne kadar önemli olduğunun da bilincindeyiz.
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Bununla birlikte, ihracatımızın kırdığı rekorlar,
doğal olarak beraberinde yeni ihtiyaçlar da doğurmaktadır. Kısaca, ihracat yaşayan bir organizmadır, büyüdükçe, yükseldikçe, karşısına her
gün çözülmesi gereken yeni sorunlar çıkmaktadır” dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegeler Çalıştayı’nın ikincisi İstanbul’da gerçekleştirildi.
TİM Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Çalıştay’a, Türkiye’nin farklı bölgelerinden
TİM üyesi 83 bin ihracatçıyı temsilen 450 delege katıldı.
Geniş bir katılımın olduğu Çalıştay’da TİM yönetimi, ihracatçıların sorunlarını dinledi, bakanlara
aktardı. Hükümet yetkilileri ise projeksiyonlarını
ve ihracatçılardan beklentilerini paylaştı.
İhracat Yaşayan Bir Organizmadır, Büyüdükçe
Yeni Sorunlar Çıkmaktadır
TİM Başkanı İsmail Gülle konuşmasında “İhracatçılar olarak bizler, cephenin en önündeki savaşçılarız.
Türkiye’nin ticaret diplomasisinin saha neferleri
olarak, ülkemize kazandırdığımız her 1 doların
ne kadar önemli olduğunun da bilincindeyiz.
Bununla birlikte, ihracatımızın kırdığı rekorlar,
doğal olarak beraberinde yeni ihtiyaçlar da doğurmaktadır. Kısaca, ihracat yaşayan bir organizmadır, büyüdükçe, yükseldikçe, karşısına her
gün çözülmesi gereken yeni sorunlar çıkmaktadır” dedi.
Finansman konusunda özellikle Eximbank sayesinde çok önemli bir mesafe kat edildiğini
söyleyen Gülle;
“Ancak, bu durumu ticari bankalarda maalesef
göremiyoruz. Aksine diğer bankalarda, kredi faizlerinde artış, teminat küçültmesi gibi uygulamalarla karşılaşıyoruz.
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Bugün devletler bile önemli projelerin finansmanında özkaynaklara ilaveten finansman kullanıyorken ihracat yapabilmek için çırpınan ihracatçımızın finansmana erişim ihtiyacı ortada
demektir.
Zira 10 Ağustos’ta Türkiye ekonomisinin maruz
kaldığı ekonomik saldırı, ihracatın finansmanının önemini bir kez daha ortaya koydu.
Yüksek faizler, önümüzdeki en önemli engel
olmasına rağmen, kamu bankalarının ihracata
destekleri takdire şayan.
Ancak sermayelerinin güçlendirilmesi büyük
önem taşıyor. İhracata verdiğiniz desteklerin
Eximbank ve kamu bankaları kanalıyla artırılması, bankacılığın tamamına cesaret verecektir” şeklinde konuştu.
İhracatçılar Olarak Hiçbirimizin Kısa Yoldan
Zengin Olma Hayali Yok
İhracata aktarılan her kaynağın, istihdam, verimlilik, katma değer ve en önemlisi kar yarattığına dikkat çeken TİM Başkanı şunları söyledi:
“İhracatçılar olarak hiçbirimizin kısa yoldan zengin olma hayali yok.
Aksine, daha çok çalışma, alın terimizi kazanca
dönüştürme çabasındayız. Buna karşı önümüzdeki en büyük engel, maliyet enflasyonu.
Buna yenilmememiz için maliyet enflasyonu ile
karlılık arasındaki ilişki iyi dengelenmeli. Kar korunmalı ki, bu karlılık üretimi, istihdamı ve ihracatı sürdürülebilir kılsın.”
Gülle, ayrıca teşvik sisteminin küresel markaları
daha kolaylıkla satın alabilecek şekilde ihracatçıları desteklemesi, firmaların KDV imkanına kavuşması, yeşil pasaport hakkının 2 yıldan 3 yıla
çıkarılması,
Türkiye’nin lojistik ve ticaret üssü olması için
gerekli adımların atılması ve Gümrük Birliği’nin
güncellenmesi çalışmalarına tekrar hız verilmesinin beklentileri arasında bulunduğunu söyledi.
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En Güçlü Olduğumuz Ürünlerde Henüz
Keşfetmediğimiz Çok Pazar Var
TİM olarak Güçlü Altyapı, Güçlü İnsan Kaynağı,
Güçlü İhracat, Güçlü Ekonomi ve Güçlü Türkiye
olmak üzere ‘5G Yol Haritası’ oluşturduklarını ve
misyonun ise “Dış ticaret fazlası veren Türkiye”
olarak belirlediklerini kaydetti.
‘Yeni Vizyon, Yeni Yol Haritası’ sloganıyla ‘İhracat
2019 Raporu’nu yayınladıklarına değinen Gülle
şunları söyledi:
“Bu doğrultuda, vizyonumuzu ve misyonumuzu
hayata geçireceğimiz yol haritası ve stratejileri
oluştururken, 360 derece katılım ve paylaşımı
hedefledik.
Hazırladığımız raporun ise dış ticaret analizi bölümünde, dünyada en çok ithalatı yapılan 200
ürünü ele aldık ve bunlardan 47’sinde rekabet
avantajına sahip olduğumuzu gördük.
Güçlü olduğumuz bu ürünler arasında yer alan
15 farklı üründe, 33 farklı pazara henüz girememişiz.
47 ürünün 41’inde Kanada, dünyanın en büyük
ithalatçıları arasında yer alıyorken, bu ürünlerin
9’unda Kanada pazarında hiç yokuz.
ABD ve Avustralya’ya 4’er ürünü, Suudi Arabistan’a 3 ürünü İtalya, İspanya, Rusya 1’er ürünü
hiç satamıyoruz.
Bu hesaplamalar alt alta konulduğunda, şunu
görüyoruz: Eğer bu potansiyeli değerlendirebilirsek, İhracatımızı katlayacağımız çok açık.
47 üründe 50 milyar doları 75 milyar dolara ve
sonrasında 100 milyar dolara taşıyacak yol haritamızı hızla şekillendiriyoruz.
Bu çalışmayı çok daha detaylı yaparak, ilk 1000
içerisinde rekabetçi olduğumuz 285 ürüne ilişkin raporumuzu da yakın bir zamanda açıklayacağız.
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Intexcoin CEO’su ve Blockchain Teknolojileri
Uzmanı Erdoğan Köse
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Yapay Zekanın İnsan Hayatına
Olumlu Etkileri
Son günlerin en çok konuşulan teknolojisi “Yapay Zeka”, insan hayatına
büyük avantajlar ve kolaylıklar getirecek. Yapay zeka hakkında yapılan
birçok tanım var ve henüz ortak bir ifadeye ulaşılmış değil. Yapay zeka
genel olarak, insandan bağımsız hareket eden bilgisayar sistemleri,
makineler ve robotların yazılımlar aracılığı ile insanı taklit edebilmesi
olarak adlandırılıyor.

Teknolojik gelişmeler, yapay zekanın türevleri olan otonom sistemleri, makine öğrenimi ve
nöral öğrenme sistemlerini daha da geliştiriyor.
Bu gelişmeler çok daha ilginç sonuçları da beraberinde getirecek bir teknolojinin ilk adımları
olarak görülüyor. Aslında insanoğlu yapay zeka
teknolojisi ile hızla sanallaşırken kendine ileride
başa çıkamayacağı bir rakip de üretiyor.

Gözle görülemeyecek kadar küçük robotları
yutacağız ve onlar içimizde sorunlu yere ulaşarak tedavi edecekler.”

Intexcoin CEO’su ve Blockchain Teknolojileri Uzmanı Erdoğan Köse, yapay zekanın insan
hayatına olumlu getirileri ile ilgili şunların altını
çizdi: “Yapay zeka insan kaynağı da dahil tüm
kaynakların optimum kullanılmasını sağlıyor ve
daha da etkili olacak.

Eğitimde de tıpkı sağlıkta olduğu gibi kişiye
özel eğitim programları yapılarak eğitim kalitesi
ve istenilen sonucun daha hızlı alınması sağlanacak.

İnsan kaynaklı tüm hata ve aksaklıkların önüne geçecek. İnsanı ilgilendiren her alanda çok
önemli çözümler sağlayacak. Dünyanın ve evrenin anlaşılmasında çözemediğimiz problemleri hızla çözeceğiz. Yeni teknolojik keşiflere
bağlı yeni ürünler hayatımıza girecek. Örneğin;
sağlık sektöründe hasta takibi ve hastalıkların
teşhisi ile çözümleri konusunda hata payını en
aza indirecek. Kişiye özel analiz ile kişiye özel
ilaç ve tedaviler mümkün olacak. Hatta hastalanma ihtimalimizi analiz ederek önceden tedbir
almamızı sağlayacak..

Yapay zekanın otonom sistemlerde, fabrikalarda kullanıldığını ve önemli ölçüde verimlilik
artışı sağladığını belirten Erdoğan Köse: “Sürücüsüz araçların yavaş yavaş hayatımıza girmesinde en önemli pay yine yapay zekanındır.

Sanal asistanlar hayatımıza çoktan girdiler. Haber sunmaktan tutun da şiir ve şarkı sözü yazan,
resim yapan robotları duymuşsunuzdur.
Ağır doğa koşullarında, madenlerde, denizlerin
altında hatta Ay ve yakında Mars’ta sürekli, hatasız çalışarak üretim yapabilecek yapay zeka
destekli robotlar sayesinde üretim kapasitemiz
artacak.
Bütün bu gelişmeler faydaları sayılamayacak
kadar çok alanda insanın hayatını kolaylaştıracaktır. Bu örnekler çoğaltılabilir, askeri teknolojiden, üretimden, satış pazarlama ve medyaya
kadar tüm hayatın yeniden organize edilmesinde yapay zeka kullanılacak” dedi.
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TRİO KABLO

VAROL GRUP

KAYRA AYDINLATMA

Trio Kablo İhracat Sorumlusu
arıyor; Zayıf Akım Kabloları imalatı
yapan firmamıza,kablo sektöründe
tecrübeli,ihracat prosedürlerine
hakim,portföyü olan İhracat
Sorumlusu alınacaktır.İlgilenen
adayların info@triokablo.com
adresine CV göndermeleri rica
olunur.Başvurular gizli tutulacaktır.

Ankara Akyurt bölgesinde
bulunan fabrikamızda çalışacak
25-40 yaş arası teknik servis
elemanı alınacaktır

Elektrik aydınlatma sektöründe
çalışmış, ofis içinde ve internet
üzerinden satış yapacak, alınan
siparişin takibini yapabilecek,
Beyoğlu ve çevresinde ikamet
eden maaş aralığı asgari maaş+prim
ile çalışacak, Office programlarını
iyi derecede kullanılabilen,
sosyal medyayı aktif olarak
kullanabilen, bay veya bayan. Bay
adaylar için askerliğini yapmış
takım arkadaşları arıyoruz.

İnsan Kaynakları / 0212 222 4647

Hakan VAROL / 0312 847 52 13

Abdullah YILDIZ / 0212 243 46 76

DAMLA TEKNİK

ONUR ELEKTRİK

ELEKTROMARKETİM

En az meslek lisesi ve dengi
okulların elektrik bölümünden
mezun endüstriyel cihazlar bakım
onarımı için çalışma arkadaşları
arıyoruz. Pano makine imalat ve
yetkili servislerde çalışmış olanlar
tercihli olacaktır. Yerimiz İkitelli Sanayi
Bölgesi’nde olup iş yerimiz Turgut
Özal metro istasyonuna yakındır

B sınıfı sürücü belgesine sahip,
SRC belgesine sahip, Dakik, enerjik,
titiz, sorumluluk sahibi ve ifade
yeteneği kuvvetli, Dikkatli ve özenli,
Sabırlı ve güvenilir, İstanbul şehir
trafiğine ve güzergahlarına hakim
şoför arayışımız bulunmakta.
Şahsi olarak iş yeri adresimize
gelinerek yapılan başvurular
değerlendirmeye alınacaktır.

Üniversitelerin elektrik mühendisliği
ya da elektrik-elektronik Mühendisliği
- bölümlerinden mezun Satış
deneyimi olan, MS Office programlarını
etkin olarak kullanabilen, aktif araç
kullanabilen, erkek adaylar için askerlik
engeli bulunmayan, Firmamızı ziyaretleri
esnasında en iyi şekilde temsil
edebilecek, eleman alınacaktır. Online
olan başvurular değerlendirilecektir.

Hayrettin YILDIRIM / 0212 671 19 29

Gökhan HACIOĞLU / 0212 858 07 70

Emre ÖZSOY / 0850 811 71 10

SEKMAN ELEKTRİK

TOMSAN ENDÜSTRİ

MERSES ELEKTRONİK

Giresun-Rize TEDAŞ işleri için
askerliğini yapmış tecrübeli elektrikelektronik mühendisi aranıyor.

Elektrik pano montajından anlayan
Tecrübeli Askerliğini yapmış
Ümraniye İmese ulaşım sorunu
olmayan tecrübeli eleman aranıyor

1994 yılından bu yana elektrik,
elektronik ve haberleşme sektöründe
hizmet vermekte olan firmamızda
görevlendirilmek üzere elektrik
teknisyeni veya teknikeri elemanı
ihtiyacımız vardır. en az lise
mezunu elektrik işinden anlayan
yaptığımız iş için deneyimli yada
deneyimsiz elemanlar alınacaktır

Sabri SEKMAN / 0422 324 20 55

Fikret TOMAR / 0216 313 31 45

Soner YILMAZ / 0232 250 92 11

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

MEGAPOL GÜVENLİK

ÖZGÖR MİMARLIK

Güvenlik Kamera sistemlerinde
çalışacak uzman ekip arkadaşları
aranmaktadır. Askerlik hizmetini
yapmış yada en az 3 yıl tecilli Seyahat
engeli olmayan Aktif araç kullanabilen
Tercihen elektrik - elektronik
bölümlerinden mezun Tercihen
sektörde en az 2 yıl tecrübeli Kablo
ve kanal döşemesinde deneyimli
Ekip Arkadaşları aranmaktadır.

Elektrik Elektronik Alanında
Tecrübeli en az meslek lise mezunu
olan Mühendisler alınacaktır.
Yatılı yerimiz mevcuttur.

Selçuk AYTAN / 0232 433 07 24

Enes KOÇAK / 0212 417 05 70

Osman YAMA / 0850 850 25 80

MARKALED AYDINLATMA

İKON TİCARET

TANLIGHT AYDINLATMA

En az Ticaret Meslek Lisesi Mezunu
Muhasebe alanında 5 yıl tecrübeli
Askerliğini tamamlamış
Bay Aktif araç kullanabilen Tercihan
Bayrampaşa ve çevresinde ikamet
eden Çalışma arkadaşları arıyoruz

Firmamız elektrik ve aydınlatma
sektöründe faaliyet göstermektedir.
Sosyal medya aracılığı ile veya birebir
satış için Bilgisayar kullanabilen Satış
kabiliyeti olan Disiplinli sorumluluk
bilen arkadaşlarla görüşmek istiyorum.
Maaş + SSK + Yemek + Prim

Bayrampaşa topçularda aydınlatma
armatürleri üretimi yapan
firmamıza solid ve autoced bilen
çalışma arkadaşı arıyoruz

Metin ERKAN / 0212 438 50 58

Zeki AKTAŞ / 0212 293 17 18

Kadir TAN / 0212 237 63 94

DETAY AYDINLATMA

GLOBAL ENERJİ

GATEK AYDINLATMA

Endüstriyel LED aydınlatma armatürleri
üreten firmamızda yurt dışı işlerimizi
takip edecek ve yurt dışı müşteri
portföyümüzü arttıracak İhracat
uzmanı takım arkadaşı aramaktayız.

Aydınlatma ürünleri imalatı yapan
firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere
elektronik devre tasarımı yapabilecek
elektronik mühendisi aramaktayız

Lisans mezunu Ofis ortamında
çalışacak Takım çalışmasına
yatkın Microsoft programlarına
hakim Etkin iletişim becerilerine
hakim Enerjik hedef ve sonuç
odaklı Tercihen Netsis programı
kullanan Tercihen Adobe illstrator
Indesign ,Photoshop programlarını
kullanabilen Bayan adaylar aranıyor

Veysi AYKAL / 0212 220 48 70

Nurettin BAYKURTALP / 0352 231 11 31

Ramazan KALYON / 0236 233 01 24

Satış departmanımıza, güvenlik
kamerası vb. güvenlik ürünlerinin
tanıtımını ve satışını yapabilecek,
pazarlama, çağrı merkezi ve tele satış
alanlarında tecrübeli, temel bilgisayar
ve internet kullanım bilgisine sahip
bayan müşteri temsilcileri alınacaktır.
Hafta İçi 09:00-18:00 Cumartesi
09:00 - 14:00 Net Asgari Ücret +
SGK + Prim + Yemek + Yol En Az 1 yıl
tecrübe sahibi eleman arıyoruz

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

TARİH

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ
Genel Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca “Serbest Piyasadan Elektrik 14.03.2019 15:00
Enerjisi”

Adana

Adana

Adıyaman

Adıyaman

Devlet Hastanesi-Adıyaman Sağlık Bakanlığı Bakan
Yardımcılıkları

Serbest Piyasadan Aktif Elektrik Enerjisi Alımı

Adıyaman

Adıyaman

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Yükseköğretim Kurumları Adıyaman Üniversitesi

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İşi

Ankara

Ankara

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Yükseköğretim Kurumları Orta Doğu Teknik
Üniversitesi

2019 Yılı Elektrik Enerjisi Alımı

12.03.2019 10:00		

Ankara

Ankara

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Tesisler Ve İkmal Dairesi Başkanlığı

240kW Güneş Enerjisi Santrali (Montaj Dahil)

22.03.2019 10:00		

Ankara

Ankara

Ankara Ted.blg.bşk (Msb) Milli Savunma Bakanlığı
MSB Bağlıları

Isıtma, Soğutma, Havalandırma Grupları Ve Bu Gruplara Ait Otomasyon
Sisteminin Bakım Ve Onarımı

14.03.2019 10:30		

Ankara

Ankara

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı

Milas Eğitim Ve Sosyal Tesisinin On İki Aylık Özel Güvenlik

22.03.2019 11:00		

Ankara

Ankara

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı

14.03.2019 11:00		

Ankara

Ankara

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
(DHMİ) Satın Alma Ve İkmal Dairesi Başkanlığı

Siber Güvenlik Yazılım Lisanslarının Yenilenmesi ile ilave Lisans

11.03.2019 11:00		

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Balıkesir

Balıkesir

Ayvalık Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü- İçişleri
Elektrik Enerjisi
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

18.03.2019 14:00		

Denizli

Denizli

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim
Kurumları Pamukkale Üniversitesi

2019 Yılı Doğalgaz Enerjisi

12.03.2019 10:00		

Elazığ

Elazığ

Bölge Müdürlüğü-9.Bölge Elazığ Diğer Özel
Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

DSİ 9 Bölge Müdürlüğü Elektrik Enerjisi Mal Alımı

12.03.2019 10:00		

Erzincan

Erzincan

Valilik İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı

Elektrik Enerjisi Alımı

12.03.2019 10:00		

Eskişehir

Eskişehir

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.S.K.İ.
Genel Müdürlüğü

6 Kısım Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

Gaziantep

Gaziantep

Kayacık Sulama Birliği

Özel Güvenlik Hizmeti

İstanbul

İstanbul

Bölge Müdürlüğü-14.Bölge İstanbul Diğer Özel Bütçeli
DSİ 14 Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Tesislerinin Elektrik Enerjisi
Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

11.03.2019 10:30		

İstanbul

İstanbul

İstanbul Su Kanal İdaresi İski Genel Müdürlüğü

11.03.2019 10:00		

İstanbul

İstanbul

Bölge Müdürlüğü-14.Bölge İstanbul Diğer Özel Bütçeli
DSİ 14 Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Tesislerinin Elektrik Enerjisi
Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
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Elektrik Üretim A.ş Genel Müdürlüğü(Eüaş) Satın Alma
Ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı - İç Satın Alma
Müdürlüğü
Elektrik Üretim A.ş Genel Müdürlüğü(Eüaş) Satın Alma
Ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı - İç Satın Alma
Müdürlüğü

Mart March 2019

(Symantec)

11.03.2019 10:00

15.03.2019 10:30		

Soma Termik Santralı ve Koordinasyon İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı
olan 28 kişi ile 2 yıl süreli özel güvenlik hizmet alımı işi

13.03.2019 14:00		

Kılıçkaya HES İşletme Müdürlüğü idari bina ve sosyal site ile bağlı
Çamlıgöze HES Başmühendisliği ihtiyacı olan 20 kişi ile 2 yıl süreli özel
güvenlik hizmeti

12.03.2019 14:00		

İdaremize Güneş Enerjili Ve Elektrikli Su Kalite Kontrol Teknesi Alımı İşi

12.03.2019 14:00		
15.03.2019 11:00		

11.03.2019 10:30		
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İzmir

İzmir

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü

İzmir

İzmir

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne ait araçlara Taşıt Tanımalı Otomasyon
Sistemi ile Akaryakıt Ürünleri alımı, deniz araçlarına akaryakıt alımı
ve dağıtımı işi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne ait araçlara Taşıt Tanımalı Otomasyon
Sistemi ile Akaryakıt Ürünleri alımı, deniz araçlarına akaryakıt alımı
ve dağıtımı işi

İzmir

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Ve Yeşil
Alanlar Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü

BUCA ADATEPE MEZARLIĞI İSTİNAT DUVARI AÇIK KANAL VE AYDINLAT- 11.03.2019 10:00
MA YAPTIRILMASI

İzmir

İzmir

Bölge Müdürlüğü-2.Bölge İzmir Diğer Özel
Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

DSİ 2 Bölge Müdürlüğü Elektrik Enerjisi Alımı

İzmir

İzmir

İzmir Fuarcılık Hizm Etleri Kültür Ve San At İşleri Tic.a.ş. “Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Mal Alımı İşi”

İzmir

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Ve Yeşil Alanlar Yapım
İhaleleri Şube Müdürlüğü

BUCA ADATEPE MEZARLIĞI İSTİNAT DUVARI AÇIK KANAL VE AYDINLAT11.03.2019 10:00
MA YAPTIRILMASI

İzmir

İzmir

Akıllı Yaşlı Bakım Sağlık Hizmetleri Ve Otomasyon
Sistemi Alımı

Öğrenci İşleri Otomasyon Yazılım Alımı

14.03.2019 10:30

K.MARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

12.03.2019 10:00

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan
Yardımcılıkları

Kars

Kars

Kayseri

Kayseri

Kayseri

20.03.2019 14:00
20.03.2019 14:00

26.03.2019 10:00

19.03.2019 11:00

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire
2019 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İŞİ.
Başkanlığı

12.03.2019 14:00
14.03.2019 15:00

2019 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alım İşi

Elektrik Malzemesi alımı

Kayseri

12.Hv.ulş.ana Üs K.l Milli Savunma Bakanlığı
Msb Bağlıları

SERBEST PİYASADAN 4 KISIM 4 ABONELİK 9 AYLIK ELEKTRİK ENERJİSİ
ALIMI

12.03.2019 10:00

Kırklareli

Kırklareli

Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim
Kurumları Kırklareli Üniversitesi

2019 Yılı Elektrik ve Mekanik Bakım İşletme

25.03.2019 11:00

Kilis

Kilis

Kilis Belediye Başkanlığı

Solar Aydınlatma Direği

13.03.2019 14:00

Manisa

Manisa

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Elektrik Makina Ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığ

Elektrik Şalt Malzemesi Alım İşi

Samsun

Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesi Trafik İşleri
Dairesi Başkanlığı

Trafik Güvenlik Ekipmanları İle Trafik İşaret Levha Ve Direklerinin
Montaj – Demontaj, Bakım Ve Temizliğinin Yapılması

Samsun

Samsun

Samsun Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyonu, Personel Özlük İşleri Otomasyonu, Ek Ders Otomasyonu Satınalınması
Yükseköğretim Kurumları Samsun Üniversitesi

Siirt

Siirt

Şanlıurfa

Şanlıurfa

Şanlıurfa

Şanlıurfa

Tekirdağ

Tekirdağ

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet
Genel Müdürlüğü

14.03.2019 10:30

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Satın Alma İşi

18.03.2019 14:00
11.03.2019 10:30
14.03.2019 10:30

Şanlıurfa İli Eyyübiye-Haliliye-Karaköprü İlçelerindeki İçme Suyu KuŞanlıurfa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
yularına Ait Elektrik Dağıtım Tesisleri ve Panolarında Noktasal Elektrik 11.03.2019 10:00
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Arıza Yapımı ve Otomatik Kompanzasyon Panosu Temin ve Montaj İşi
Atırım İzleme Müdürlüğü Yatırım İzleme Ve Koordinasyon
Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi
Başkanlıkları Şanlıurfa Yatırım İzleme Ve Koordinasyon
11.03.2019 10:30
Cihaz Tamir Ve Değişim Bakım Onarım Hizmet Alım İşi
Başkanlığı
Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2019 Yılı 8 Ay
Süreli 4 Kalem 76315400 KWH Elektrik Enerjisi Alımı

Mart March 2019

26.03.2019 10:00

www.sektorumdergisi.com
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ABONE FORMU

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

12 Ay
180 TL+KDV

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

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

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

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

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

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

33.Varsan Elektrik
35.Ekon Kondansatör
37.Mepa Elektrik
39.Mepa Elektrik
41.Mepa Elektrik
43.Forplas Plastik
45.Radelsan Elektrik
53.Ledplast Plastik
57.Kendal Elektrik
59.Deka LED Aydınlatma
60. ISAF Exclusive Fuarı
61.Gemta Elektronik
63.Dersa Boru
65.Ardıç Elektrik
69.Setel Elektrik

73.Totan Aydınlatma
75. Totan Aydınlatma
77. Totan Aydınlatma
79.Dikey Elektrik
81.Buse Aydınlatma
83. Han Elektronik
95.Teknik-El Pano
107. Borsan Elektrik
109.Sutem Elektrik
113. Sanelek Elektrik
115.Big 5 Nijerya Fuarı
123.MTA Güvenlik
125.Big 5 Mısır Fuarı
126.Han Elektronik
127. Legend Teknoloji

131.Asil Metal
135.Big 5 Katar Fuarı
142.Irak Build Fuarı
143. Big 5 Güney Afrika Fuarı
144. 3.Göz Danışmanlık
145.Big 5 Kenya Fuarı
160.WIN Eurasia Fuarı
161.Indonesia 2019 Fuarı
167.Küçükarslanlar Bakır
180.Sektörüm Dergisi

Ön Kapak
Küçükarslanlar Bakır

Ön Kapak İçi
Başoğlu Kablo

Arka Kapak
Seval Kablo

Arka Kapak İçi
Reksan Elektrik

Ara Kapak Ön
Ortaç Elektrik

Ara Kapak Arka
Ortaç Elektrik

