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Dijital Reklam Nedir, Nasıl Yapılır?
Herşey hızla yenileniyorken reklam ve pazarlama stratejilerinin aynı
kalması beklenebilir mi? Elbette hayır.. Sektördeki sanayicilerimizin
büyük kısmı artık bu alandaki değişim ve yenilenmeyi fark ederek
reklam&pazarlama faaliyetlerine dijital reklamcılığı da dahil ediyor.
Üzülerek söyleyeyim; artık bu mecraları ihtiyacı kadar ama etkin biçimde kullanmayan sanayicilerin işi çok zor olacak. Dinamik bir yapının egemen olduğu rekabette; ürün, fiyat ve kaliteleri arasında ciddi
farklar kalmadı. Dolayısıyla müşteriyi beklemek yerine müşteriye
ulaşmanın, ne üretiyor/satıyor olursanız olun bir mecburiyet haline
dönüştüğünü görmek zorundayız.
Öyleyse nedir bu dijital reklam? Yakından bakalım..
Aslında bildiğimiz reklam çeşitleri (tv reklam filmleri, dergiler, gazeteler.. vs) hedef kitlenin tercihine bağlı olarak sunulur. Buradan kasıt
okur; sayfayı kapattığında, izleyici; kanalı değiştirdiğinde reklam
görevini tamamlamış, ömrü bitmiştir. Her yandan reklam bombardımanına tutulduğumuz bu dönemde daha etik olarak uygun olanın
bu olduğunu düşündüğümü ifade etmeliyim.
Ancak dijital reklamda olay biraz daha farklı. Burada kullanıcının tercihinden çok bazen ‘’tam yerinde’’ dedirten, bazen de ilgiyle okuduğumuz bir haber ya da makalenin tam ortasında açılıp bizi çıldırtan
pop up’lar, aniden önümüzde beliren interstitial’lar diğer reklamlar
kadar naif değil bilakis tacizcidir. Yine de kabul etmemiz gerekir ki
teoriyle pratik her zaman örtüşmüyor. Elbette bir firmanın en son
isteyeceği şey müşterisinde bıkkınlık yahut itici bir algı yaratmaktır.
Heyhat.. Madem çağın emri bu, küresel kurallara uymak durumundayız. Finalde geldiğimiz noktada bizim için en önemli klik şu olacak;
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Dijital medyayı en doğru biçimde nasıl kullanırım?
Aslında bu sorunun cevabı henüz sağlam yapıtaşları üzerine oturmuş değil ve doğru tek bir stratejisi yok. Google adwors reklamlarından sosyal medya etkileşimlerine, haber sitelerinden portallara
kadar önünüze çıkacak birçok alternatif var.
Eğer güçlü bir kurumsal yapıya ve mali güce sahipseniz işiniz nispeten daha kolay. Zira doğru bir araştırmayla pazarlama ekibiniz, size
en uygun portal ve haber sitelerinde ne tür bir çalışma yapılacağı
konusunda doğru verileri sağlayabilir, işine hakim bir ajans bu mecralarda kullanılacak doğru materyalleri sağlama konusunda vurucu
ve son hamleyi gerçekleştirebilir. Ancak orta ya da küçük ölçekte bir
işletme iseniz, muhtemelen tüm bu alanları aynı anda kullanmanın
getireceği mali yükü ve zaman kaybını göze almanız mümkün değil.
Öyleyse yapılacak en doğru şey (ürün, hizmet yahut sadece marka
bilinirliği) bir odak belirleyip bu alana yoğunlaşmak olacaktır. Odak
hedef belirlendikten sonra yapılacaklar listemizi filtrelemiş olacağız.
Şimdi sıradaki soru;
Hangi mecralarda yer almalıyım?
Bu soruyu cevaplamadan önce bazı dijital medya organlarının işlevi
ve teknik terimlerini bilmemizde fayda var. Sizin için kısa fakat anlaşılır bir diji sözlük hazırlamayı planlıyorum. İzninizle önümüzdeki
sayı buradan devam edelim.
Keyifle kalın..

Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü

Ahmet SOYLU
ahmet.soylu@philips.com

“Doğru Aydınlat-ma Değerlidir”
Öncelikle şunu hep hatırlıyor olmamız lazım ki, yeri ve şekli ne olursa
olsun, aydınlatma, insan içindir. Kendimiz içinde istediğimiz her şey
en iyisi olandır. Dolayısıyla aydınlatmanın doğrusunu araştırmak,
bulmak ve uygulamak zorundayız.

Doğru aydınlatma, bilimseldir, teknolojiktir ve geçiştirilecek bir konu
asla değildir.

Doğru aydınlatma ışık kaynağından yayılan enerjinin kullanıcıya en
etkili biçimde ulaştığı aydınlatmadır.
Aydınlatma tasarımı, ışık kaynaklarını kullanarak mekanla kullanıcı
arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir bilim ve sanat dalıdır. Aydınlatma,
mekanın değeri ve ruhu için en önemli tamamlayıcıdır.
İnsan psikolojisi ile doğrudan bağlantılı olan aydınlatma sanatı gün
geçtikçe ilerlemeye devam edecektir.

Konuyu şöyle detaylandıralım;
Görmeyi sağlayan ışık uyaranları elektromanyetik dalgalarla iletilmektedir. Gözde bulunan alıcılar 400 – 700 milimikronluk yelpaze
içinde yer alan elektromanyetik dalgalarla uyarılmaktadır. “Yapı olarak bir fotoğraf makinasını andıran gözün ışık şiddetine ve mesafeye
uyumunu göz bebeği (pupilla) sağlamaktadır. Gözün dış tabakasının

Bir mimar veya iç mimar için aydınlatma evde, ofiste veya bir mağazada, önem verdiği konuların başında gelir. Ne yazık ki aydınlatma;
günümüzde hâlâ yer yer önemsenmeyen, son dakikaya bırakılan ve
çoğu zaman geçiştirilen bir konudur. Oysa ki; bütünlüğü sağlayan
her zaman aydınlatmadır. Farklı ışık oyunları ile bir mekânı çok değişik atmosfere sokabileceğiniz gibi, çok güzel olan bir mekâna yanlış
aydınlatma ile son derece kötü bir görüntü de kazandırabilirsiniz.
Oteller, hastaneler, AVM‘ler, ofisler, şehirler, ülkelerdeki aydınlatmalar bilimsel olarak insanların iç huzurunu ve enerjiyi keşfetmekte
kullanılmaktadır.
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ön bölümü (kornea) lens gibi kırıcı yüzlerden, göz bebeği gibi açılıp
kapanan ve iris olarak adlandırılan diyaframdan ve filme benzeyen
retinadan oluşmaktadır. Işık şiddeti arttıkça, göz bebeği daralarak
retina üzerine fazla ışık düşmesini engellemeye çalışmaktadır.

Ahmet SOYLU / Philips Aydınlatma Kamu İlişkiler Müdürü
Göz bebeği bu uyumu sağlayamazsa, retinanın aşırı ışık alması ve
aydınlanması göz kamaşmasına neden olmaktadır. Işık uyaranına
karşı gözün uyumsuzluğu olan kamaşmanın sık olması ya da uzun
sürmesi ise zorlanmaya neden olmaktadır. Bu çerçevede baş ve
göz ağrıları yaşanmakta, göz yorulmakta, epilepsi ve migren nöbetleri gerçekleşebilmektedir. Işığın şiddeti azaldıkça göz bebeği
genişlemekte ve retina üzerine daha çok ışığın düşmesi sağlanmaktadır” (Köknel, 1998: 71).
Işığın seratonin seviyesi üzerinde de etkili olduğu bilinmektedir.
Seratonin seviyesinin düşmesi, depresyonun yanı sıra pek çok
hastalığa neden olabilmektedir. Bu kapsamda; ışık terapisi ile
seratonin seviyesi ayarlanabilmekte, vücudun ve beynin dinçleşmesi sağlanabilmektedir. İnsanlar mevsimler nedeniyle depresif
davranışlarda bulunabilmekte ve bu olumsuzluk ışık ile ilintilendirilmektedir. Işık miktarındaki azalma hormonal dengeyi etkilemekte, hastalığa ve bağışıklık sisteminde zayıflamaya neden
olmaktadır.
Kadınların erkeklere oranla ışığa daha duyarlı oldukları ve kanlarındaki melatonin düzeylerinin düşmesiyle bağlantılı olarak kış
depresyonuna yakalandıkları bilinmektedir.
Detay verecek olursak; mekanlarda veya ofislerde, doğru aydınlatma olduğu zaman tüm iş görevleri daha kolay yapılır. İnsanlar, görme duyguları yoluyla bilgilerin yaklaşık yüzde 85’ini alırlar. Uygun
aydınlatma, parlama veya gölgeler olmadan, göz yorgunluğunu
ve baş ağrısını azaltabilir; makine ve diğer güvenlik tehlikelerini
hareketli görünürlüğünü artırarak işyeri kazalarını önleyebilir. Kaliteli aydınlatma kaza ve yaralanmaların şansını azaltır.
Doğru aydınlatılan kentler ile kent sakinleri arasında bağ kuvvetlenir. Kente olan sevgi artar. Kent 24 saat yaşayan dinamik bir hal
alır. Ticaret, turizm, emlak fiyatları, artış gösterdiği ölçümlerle
tespit edilmiştir.

Örneğin, bir spor sahasında yapılan doğru aydınlatma ile; seyircinin maça dahil olma ve daha yüksek heyecan yaşaması hissi sağlanabilmektedir. Dolayısıyla, alt bilinçte, o sahadaki maçları izlemek
için bilet alma eğilimleri artmaktadır.
Çin’de 3000 yıl önce uygulamaya başlayan ve yüzyıllar boyunca
Çin İmparatorluğu’nda üst düzey insanlar tarafından uygulanan
Feng Shui; doğayı etkileyen iki akıcı element olan rüzgâr ve suyun
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yapıcı etkisini baz alarak, kozmik ve metafiziksel bir enerji olan ch’i
enerjisini yükseltmeyi amaçlamaktadır” (http://www.fengshui-tr.
com). Bilimsel yönü ağır basmamakla birlikte, ışık ve aydınlatma

konularına yönelik olarak ilginç bir savlara sahip olması nedeniyle,
Feng Shui felsefesine değinmek istedim.
Feng Shui felsefesi uyarınca ışık–gölge, yin ve yang dengesini
oluşturacak ve birbirlerini tamamlayacak şekilde kullanılmalıdır.
Feng Shui felsefesinin önemli bir diğer kavramı da düz çizgi ya
da keskin açıların yarattığı negatif enerji olarak tanımlanabilen
zehirli ok ya da shar adıyla bilinen oluşumdur. Feng Shui; zehirli
okları da içeren tüm negatif etkilere çare olarak, zehirli okları görünür olmaktan çıkarmayı önermektedir. Aynalar, kristaller, avizeler ve ek aydınlatmalar yoluyla ışık miktarı arttırılarak ch’i enerjisi
güçlendirilebilmektedir. Simetrik olmayan bir mekanın, simetriyi
engelleyen kısımlarını da aydınlatma ile telafi etmek mümkündür.

Tüm bu gerçeklerin ışığında, ışığın, insan fizyonomisi ve psikoloji
üzerinde önemli etkileri olan bir olgu olduğunu söylemek mümkündür.
En değerli şey olan sağlık ve aydınlatmanın sağlığımız üzerinde
direk etkili olduğu ortadadır.
Yanlış aydınlat-ma!!!
Doğru aydınlatalım.
Saygılarımla..

Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü

Kadri DEMİR
kadri.demir@poldy.com.tr

İK 4.0
Endüstri 4.0 ile iş hayatında makinaların birbiri ile konuşması sonucu
ve robotlar iş hayatında yer almaya başlayacaklardır. Şirketlerde tüm
iş yapış şekillerine ve kurum içi yapılanmalarına köklü değişiklikler
getireceklerdir. Pazarlamadan satışa, üretimde dağıtıma ve diğer

Bulut (Cloud) Sistemler

departmanlardaki tüm süreçleri ve işlem adımlarını değiştireceklerdir. Hayatımıza robotik, otonom ulaşım, yapay zeka, öğrenen
makineler, gelişmiş malzemeler, biyoteknoloji ve genom bilimi gibi
kavramlar girmeye başlayacaktır. Bazı meslekler tamamen yok olurken, ismini bile duymadıklarımız iş hayatına girerken, bazıları da
günün koşullarına göre değişiklik gösterecektir. Şirketlerde tüm bu
süreçlerde insan odaklı değişiklikler olacağı için de insan kaynakları
departmanları bu değişikliklerden etkilenecektir.

internete bağlı herhangi bir cihaz ile bu uygulama ve servislerin çalıştırılmasıdır.

Güncel teknolojinin iş hayatına taşınması ile birlikte teknoloji çok
hızlı gelişmekte ve kabul gören teknolojiler ile yenilikler güncel
hayatta çok hızlı yerini almaktadır. Yeni çıkan cihazlar internete
bağlanma (internet of things) özellikleri birbirleri ile konuşur ve
birbirlerini yönetir hale gelmişlerdir. Bunun en son örneğini akıllı
ev uygulamalarında görmekteyiz. İnternet üzerinden evdeki beyaz
eşyalarımızı ve güvenlik sistemimizi kontrol eder hale gelmiş bulunmaktayız.
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Bulut sisteminde uygulama ve servisler fiziki olarak dünyanın herhangi bir yerinde internete bağlı sunucular üzerinden tutulup,

Cloud servisleri ve internete bağlı herhangi bir cihaz ile (Bilgisayar,
Tablet PC, Cep Telefonu) internetteki bir sunucuya erişiyorsunuz ve
işleminizi yapabiliyorsunuz. Dosya resim, ajanda vb. paylaşım gibi
işlemler olabilir. İnternetteki herhangi bir sunucu Bulut (Cloud) kavramını getirmektedir. Bu servisi veren şirketlerin sunucuları 7/24
hizmet vermek için dünyanın farklı yerlerinde futbol sahası büyüklüğünde veri merkezlerinde tutulmaktadırlar. Sunucular dünyanın her
yerinde hizmet verdiği için Bulut (Cloud) kelimesi kullanılmaktadır.
Onun için Bulut (Cloud) deyince, dünyanın herhangi bir yerinden almış olduğumuz internet hizmetleri ve servisleri aklımıza gelmelidir.
İK uygulamalarını teknik olarak bulut sistem üzerinde tutmak son
derece pratik ve maliyet düşürücüdür. Fakat 2016 Eylül ayında çıkan
“kişiler bilgilerin korunması kanunu” ile insan kaynakları bilgisi birinci derece korunması gereken bilgiler arasında yer almaktadır.

Kadri DEMİR / Poldy İK Sistemleri Genel Müdürü
Bu kanuna göre; veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde, birinci
fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. Kendi kurum veya kuruluşunda, bu
Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli
denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

İK 3.0

Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve
işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden
ayrılmalarından sonra da devam edecektir.

Teknolojinin üst seviyede kullanımı ile birlikte şirketler müşteri
ihtiyaçlarını çok daha iyi bilecek ve üretimleri bu doğrultuda yapacaklarıdr.

Sanayi Devrimleri ve İK

üretim yapabileceklerdir. Örneğin laptopların sizin isminize göre
üretilmesi.

İnsan kaynakları süreçleri sanayi devrimleri ile birlikte farklı gelişmeler göstermiştir. İnsan kaynakları kavramının 1970‘li yıllarda
ortaya çıkması ile birlikte kendi içinde farklı aşamalar göstermiştir.
İK 1.0
İlk sanayi devrimi buhar makineleri ile başladı. Buhar ile çalışan
makineler üretimde insanın yerini almıştır.
İK 2.0
Üretimde elektriğin kullanılması, üretim bandının tasarlanarak
üretim tekniklerini ve materyallerini geliştirildi.
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2. Dünya savaşı üretimi gerçekleştiren robotların ortaya çıkması ile
başladı. Mikro işlemciler, bilgisayarların ilk hali dönemde ortaya
çıktı.
İK 4.0

Üretim teknolojinin gelişmesi ile birlikte birebir veya kişiye özel

Yüksek teknoloji kullanımı ile birlikte üretimde insan faktörü minimuma inecektir. Bu da işçilik giderlerini düşüreceğinden üretim
maliyetleri düşecektir. İstihdam edilen insan sayısı daha az olacaktır.
Üretimde kullanılan makinelerin yetenekleri fazla olacağı için aynı
makine ile üç boyutlu yazıcılarda olduğu gibi birden fazla çeşitte
üretim yapılabilecektir.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Ekonomist CEO, 3.Göz Danışmanlık

Hikmet BAYDAR
hikmetbaydar@3-goz.com

Perakende Ticarette
İşler Nasıl Gidiyor?
Türkiye İstatistik Kurumu 18/07/2018 günü Mayıs 2018 ayı perakende satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre; Takvim
etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018
yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 arttı. Aynı ayda
gıda, içecek ve tütün satışları %7,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı
hariç) %4,3, otomotiv yakıtı satışları %1,6 arttı.

Neden?

Söz konusu endeks hesaplanırken cari fiyatlardaki oynaklıklardan
arındırılmaya çalışıldığından veriler daha anlamlıdır. Yani kurlara
veya fiyatlara bağlı olarak yüksek görülen cirolar burada arındırılmış
durumdadır. O yüzden veriler reel durumu daha iyi yansıtıyor diyebiliriz.

etmeliyiz. Örneğin geçen yılın aynı ayına göre veriler perakende
cironun %19.5 arttığını göstermektedir. Siz de kendi cironuza Mayıs 2017-2018 dönemi için bakın. Eğer bu artışı yakalayamadınız ise
sorun sizin şirketinizdedir. Ya ürüne olan ilgi azalmakta, ya da piyasa
pastasındaki payınızı kaybediyorsunuz. Satış bir ekip işidir ve bu ekip
sanıldığı gibi sadece satış departmanından oluşmaz finansman uygun finansman sağlayarak, satınalma uygun koşul ve fiyattan girdi
sağlayarak, bekçi ve danışma gibi idari kadro gelen veya arayanlara
gösterdikleri tavırla bu satış ekibinin içerisindedirler. Hiç kimse vazgeçilmez değildir.

Burada bir önceki yıla göre bir artış olduğunda, bir önceki yıla göre
cirom azaldı diyen firmaların kendi müşteri ve tedarikçi ilişkilerini
gözden geçirmesi gerekiyor. Yüksek fiyatlarla alınan girdiler satış
fiyatında piyasayı tutturamamak anlamına geldiğinden ciro kaybı
oluşturabilir. Kaldı ki piyasaya yeni gelen oyuncular müşterinizi elinden kapmış olabilir. Birçok sebep ciro düşüşü için bahane olabileceği
halde, genel olarak piyasa kötü diyip geçiveriyoruz.
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Çünkü genel olarak mevcut düzeni sürdürme eğilimimiz var. Dolayısıyla değişim tedirgin edebiliyor. Oysa piyasa koşulları o kadar dinamik ki, sürekli yenilenmeyi gerekli kılıyor. Piyasada alternatif ürün
var mı? Satış şartlarında değişiklik var mı? Tüketici tercihleri değişiyor mu? Ve daha bir sürü soruları ekip olarak sorgulamalı ve analiz

Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Yıldırımdan Korunma Merkezi-Koordinatör, Elektrik Mühendisi/MBA

Serdar AKSOY
serdar.aksoy@yilkomer.com

Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği ve
Proses Denetimlerinde IEC 62305
Standardının Önemi
IEC 62305 standardı yapı ve tesislerin yıldırım ve ani aşırı gerilim
darbelerine karşı korunmasına yönelik sistem tasarımları ve mühendislik hesaplarını sunan uluslararası bir standarttır. Ülkemizde de
TSE EN 62305 şeklinde yürürlüğe girmiştir. 4 bölümden oluşan ilgili
standart yıldırımın etkilerinden tesis özelliklerine göre korunma detaylarını bizlere aktarmaktadır.

gerekmektedir. IEC 62305 standardı yıldırımın elektriksel ve fiziksel
etkilerinden risklerden kurtularak korunmayı öngörür, gerektiğinde
tasarımlarımızda 12 metrelik yakalama uçları kullanılıp izoleli iletkenler ile inişler sağlayabiliriz, gerektiğinde de S koruma mesafesini
hesaplayarak tesisi koruma açısına alacak yalıtımlı yakalama uçları
ile koruma altına alabilmekteyiz. Ancak hepsinde en önemli olan

Çalışma Bakanlığı’nın son dönemde gerçekleştirdiği iş güvenliği ve
proses denetimlerinde bu standarda uygun kurulum yapılmayan tesislere ciddi yaptırımlar getirdiği, verilen sürede standarda uygunluk
gözlemlenmeyen tesislere ise ceza uyguladığı bilinmektedir. Özellikle yanıcı ve patlayıcı tesislerde tank korumasının ön plana çıktığı
lokasyonlarda ilgili standart büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde
yıldırımdan korunma sistemleri standardda yer almamasına rağmen
paratoner sistemine indirgenmiş durumdadır ancak IEC 62305 standardında yuvarlanan küre metoduna göre sistem tasarımı yapılıp
risk analizi sonucuna göre tesisler koruma altına alınmalıdır. Yıldırımdan Korunma her zaman bahsettiğimiz gibi sadece dış yıldırımlık
sistemlerinden ibaret değildir.

nokta kurulan sistemde eşpotansiyelin sağlanmasıdır. AG parafudr
konusunda blog sayfamızda birçok yazı yazdık bu konu sistem ve tesis özelliklerine göre ürün seçimini ve doğru uygulamanın önemini
bize vurgulamaktadır.

IEC 62305 yapı ve tesislerin yıldırımdan korunma standardı uyarınca
AG parafudr iç yıldırımlık sistemleri de tesislere entegre edilmelidir.
Bu noktada da ürün seçimi için yine standartlar ışığında keşif yapılması
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Yıldırımdan Korunma Merkezi olarak kurduğumuz tüm sistemlerde
IEC 62305 standardını gözetmekteyiz. Bu konuda mevcut sistemlerin keşif ve sistem tasarımı tarafımızdan yapılmakta ve ardından seçilen ürünlerin uygulaması gerçekleştirilmektedir. Bu noktada projelendirme ve teknik hesaplar tarafımızca yapılmaktadır ve uygulama
sonrası gerekli raporlar tesise teslim edilmektedir.
IEC 62305 konusunda tüm sorularınız için info@yilkomer.com adresinden tarafımıza ulaşabilirsiniz.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

Elektrik Mühendisi, Proje Danışmanı

Namık YENER
n.yener@yenerveyener.com.tr

İlaç Yatırım Projelerinin
Uygulama Adımları-7
Yatay ve dikeyde şaft geçişlerinde kovan kullanılacaktır. Bu kovanlar
ile duvar arası duvar malzemesi ile tam sızdırmaz olacaktır. Kovan
içinden geçen tesisat boşlukları ise yangına dayanıklı elastik sünger
veya köpük malzeme ile sızdırmaz olacaktır. Bu detay yatay ve dikeyde inşaat grubu tarafından nokta detay olarak verilecektir.

3. DDC pano ve bağlantı projeleri,

Bina dışı yardımcı yapılarda aynı ana binada olduğu gibi çözüm yolu
seçilecektir.

viii. Tüm makine mühendisliği konularına ait keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması,

i. Betonarme ve çelik yapıların statik hesapları,

ix. Proje uygulama hali için müelliflik ücret teklifi,

ii. Yağmur ve atık su hatlarının arazi içinde çıkış noktalarına kadar
çizimi,

Otomasyon işleri ayrı bir kalem olarak belirlenecektir algılayıcılar,
hareket ettiriciler, panolar, kablo ve kablo kafesleri montajı ve uç
bağlantıları ayrı bir iş kalemi olarak belirtilecektir. Mekanik grup
gözetiminde yapılacaktır.

iii. Tüm inşaat konularına ait teknik şartnamelerin hazırlanması,
iv. Tüm inşaat konularına ait keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması,
v. Proje uygulama hali için müelliflik ücret teklifi,
n. Makine mühendislik konuları,
i. HVAC ve havalandırma kanal projeleri,
Bu projeler mimari 1. evre sonrası çizilmeye başlanacaktır. Tüm
datalar konsept proje datalist üzerinden alınarak çözüm gerçekleştirilecektir. Hesaplamalar üzerinde var ise konsept proje eksiklikleri
de tespit edilip düzenlenmesi proje toplantısını beklemeksizin teklif
edilecektir.

4. Kablo kafesi projesi,
vii. Tüm makine mühendisliği konularına ait teknik şartnamelerin
hazırlanması,

Uç bağlantıları yapılması için, otomasyon grubunun gözetiminde
(Süpervizör), sahada çalışan elektrik grubu kaynak ve cihaz arasındaki tüm kablo çekimi ve uç bağlantısı işlerini yapabilir. Ancak
sadece uzman grup tarafından sistem enerjilendirilmesi uzman tarafından yapılacaktır.
o. Elektrik mühendisliği konuları,
i. Kuvvet ve besleme projelerinin hazırlanması,
1. Kısa devre kesme gücü ve gerilim düşümü hesaplamaları,
2. Plan ve kolon dağıtım projeleri,

Isı yükü bilinmeyen cihazlar için cihaz satıcıları uyarılacak, vaktinde
bu bilgilere ulaşılmaz ise, böyle durumlarda en kötü ihtimal esas
alınacaktır.

3. Enerji takip ve izleme projeleri,

ii. Tesisat ve borulama projeleri,

5. Dağıtım panoları ve MCC pano imalat resimleri, motor invertör
panoları, panolarda kablo girişi her zaman alt taraftan yapılacaktır.
Tüm ayaklı panolar için yükseltilmiş döşeme yüksekliğinde taşıma
masası olacaktır. Yükseltilmiş döşeme olmayan yerlerde ise pano altı
kablo geçişlerine uygun olarak kapatılmış olacaktır.

Tesisat ve borulama projelerinde kolon hattı projesi yanı sıra tesisat
katları için boru izometrisi planları 3 boyut olarak verilecektir.
iii. İzolasyon ve Yoğuşma Hesaplamaları
iv. Merkezi enerji kaynaklarının sarfiyata ve geleceğe uygun projelendirilmesi,
v. Tüm yer giderlerinin bina dış noktasına kadar projelendirilmesi,
vi. Otomatik kontrol için noktaların belirlenmesi, otomasyon projeleri,
1. P&I projeleri,
2. Nokta listesi (Digital, anolog, ınput, output),
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4. Kablo tavası, merdiveni projelerinin plan düzleminde hazırlanması, tava içinde kablo yoğunluğunun gösterilmesi,

Gelecek sayıda görüşmek dileğyle..

Yazılım Uzmanı

Teknoloji Köşesi / Ekrem KARATAŞ
ekrem@karatas.gen.tr

Adını Aldığı Nehir Kadar Büyüyen
amazon.com
1994 yılında Jeff Bezos tarafından kurulan ve bugünkü değeri 900
Milyar Dolar’ı aşan amazon.com yola online bir kitapçı olarak çıkmıştı. Şu anki değeri 900 Milyar Dolar’ı aşarak İstanbul Borsası’nda işlem
gören tüm şirketlerin değerinden daha büyük bir değere sahip oldu.
Peki amazon.com nasıl kuruldu ve bu hale geldi?

daha estetik görünümlü bir web sitesi haline gelebildi, barındırma
ve hız sorunlarını çözdü.

Şimdilerin Milyar Dolar’lık teknoloji şirketlerinin ortak kuruluş hikayelerindeki gibi Amazon’unda temeli bir garajda atıldı. Amazon’da
1994 yılında Jeff Bezos’un Washington’daki garajında kuruldu. Kurulduktan sonra fikrini hayata geçirebilmek için yatırım arayışlarına
başlayan Bezos, Nick Hanauer isimli bir iş adamına fikrini inandırarak 40bin $’lık ilk yatırımını alarak web sitesini hayata geçirdi.
Amazon ilk yayın hayatına başladığında sade ve estetikten uzak görüntüsü yüzünden kullanıcılardan fazla eleştiri almaktaydı. Bu eleştirilerin fazlalığı sallantılı bir başlangıca sebep olsa da Amazon Tom
Alburg adında bir adamın dikkatini fazlasıyla çekmişti. Online kitap
satan basit bir site, Washington merkezli olmasına rağmen tüm
Amerika’ya kitap gönderiyor! Tom Alburg 1995 yılında 100.000$’lık
bir bütçeyle Amazon’a yatırım yaptı. Bu yatırım sayesinde Amazon

şilerin kitaplara eleştiri yapabilme opsiyonunu eklemek oldu. Kitap
satın alan kişilerin daha sonra kitap hakkındaki eleştirilerini yazması
bir anda sitenin çevrimiçi bir topluluk haline gelmesine sebep oldu.
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Jeff Bezos tüketicilerin alışverişlerinden sonra yeniden sitelerine geri
dönmesini sağlayabilmek için bir kitapçıdan fazlası olması gerektiğini biliyordu. Bunun için siteye en önemli katkısı olan satın alan ki-

1997 yılına gelindiğinde Amazon 16 milyon $’a yakın bir gelire ulaşmıştı ve halka açılmaya karar verildi. Çünkü Jeff Bozz kitap satmaktan çok daha fazlasını planlıyordu.
1998 yılına gelindiğinde Amazon ürün çeşitliliği artmış kitap dışında
elektronik, ev gereçleri, yazılım, müzik albümleri ve oyuncak bile
satmaya başlamıştı.
1999 yılının sonunda ciro olarak 1 Milyar $’ın üzerine çıkan rakamlara ulaşan Amazon çok karlı bir şirket haline gelmişti ve durdurulamayacak bir yükseliş trendini yakalamış gibi gözüküyordu.

Ekrem KARATAŞ / Yazılım Uzmanı
Fakat bu kadar kısa sürede büyüyen şirket 2001 yılında bir anda
1.4 Milyar $ mali zarar açıklayarak binlerce çalışanı ile yollarını
ayırmak zorunda kaldı.

Peki, Neden Amazon Bu Kadar Başarılı Oldu?

Normal şartlarda herkes Amazon’un iflasını açıklamasını beklerken Jeff Bezos farkını göstererek vazgeçmek yerine farklı bir fikirle
ortaya çıktı. Jeff Bezos farklı firmaların kendi ürünlerini Amazon
üzerinden satabilmesini sağlayan bir alt yapıya geçti ve birçok büyük firmayı ikna ederek Amazon üzerinden satış yapmalarını sağladı. Bu fikir sayesinden yeniden kendi ayakları üzerinde durmayı

Yapımız gereği çoğunluk olarak bizi memnun etmek zordur ve
başkalarının başarılı olmasını pek seven bir millet sayılmayız. Bir
çok kişide bu sebeple o kadar yatırımı ben alsaydım daha iyisini
yapardım, bizim garajımız hiç olmadı, devlet bize imkan vermedi,
kesin arkasında farklı dini gruplar var vs vs gibi yorumlar yaparak
Amazon.com’u beğenmeyecektir. Fakat bana göre dünyanın en
büyük teknoloji şirketlerinin ortak bir özelliği var ve Amazon’da
bunu şirketin temeline koyarak ilerledi “Müşteri Memnuniyeti.”

başarabilen Amazon kısa sürede müzik CD’lerinden, yazılımlara,
araç gereçlerden, oyuncaklara, spor ürünlerine ve hatta market
ürünlerine kadar her şeyi satmaya başladı. Bu sayede de birkaç yıl
geçmeden zararlarını kapatıp yeniden karlı bir şirket haline geldi.

Amazon kurulduğu günden beri tüm gelişiminde ve yeniliklerinde
her zaman sade, güven veren, kesintisiz hizmet sunan ve önceliği her zaman müşteri memnuniyeti olan tüketici dostu bir şirket
oldu. Bu özellikleri Apple, Google’da da bulabilirsiniz.

Sürekli katlayarak büyümeye devam eden şirketin büyük buluşu
2007 yılının sonunda piyasaya sürdükleri Kindle e-kitap oldu.
Kullanımının kolaylığı sayesinde müşterilerinin basılı kitaplardan
e-kitaplara geçmesi çok hızlı oldu ve Kindle satışları şirket gelirlerine çok büyük katkı sağladı.

Örnek Google’ın ana sayfasında hiç biz zaman reklam, farklı bir
makale, haber görsel göremezsiniz. (Ülkelere göre o ülkenin kullanıcılarına özel yaptığı jestlerde ise kendi logosundan feragat eder.
Ekstra bir alan açmaz.) Sadece bir arama kutusu ve ara butonu.
Çünkü Google özünde sadece bir arama motoru ve amacı aradığınızı sizin karşınıza çıkarmaktır. İşini çok iyi yapar, işini yaparken de
her zaman sade, güven veren, kesintisiz hizmet sunan ve önceliği
her zaman müşteri memnuniyeti olan tüketici dostu bir şirket formatından çıkmaz.

Jeff Bezos’un bir fikirle yola çıkıp bir garajda kurduğu bu şirket,
hisse değeri olarak bugün 900 milyar $’lık değere ve marka olarak ise Apple’ı bile geride bırakarak dünyanın en değerli markası
haline geldi.
Ve Günümüz “Amazon Prime Day”
Son birkaç yıldır Amazon Prime üyelerine özel yapılan ve 36 saat
süren bu etkinlik tüm dünyada önemli alışveriş günleri olan Black
Friday ve Cyber Money’i bile geride bıraktı. Şirket bu yılki 36 saat
süren bu etkinliğinde Prime üyeleri çok büyük indirimler sunarak
100 milyondan fazla ürün satarak 1 milyar $ gelir elde etti.

Not: Ülkemizin yıllık ticaret hacmi 780 milyar $ civarındadır. Yani
bütün ülke olarak çalıştığımız halde bir amazon.com’un yanına
bile yaklaşamıyoruz. Teknoloji, yazılım üretemediğimiz sürece geleceğimizin aydınlık olma imkanı çok zor olacaktır. Yakın zamanda
5G teknolojisine geçilecek ve 5G teknolojisinin yenilikleri ile dünyada 12 Trilyon $’lık bir ticaret hacmi oluşacağı düşünülmektedir.
Peki biz bu pastadan pay alabilecek miyiz?
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..
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Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Savaş KONCA
savas@savaskonca.com / www.savaskonca.com

Özel İnşaat ve Vergilendirilmesi-2
1.2-İşletmeye Dahil Olmayan Arsanın İşletmeye Dahil Edilerek
Üzerine İnşaat Yapılması
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 269. maddesinde, gayrimenkullerin maliyet bedeli ile değerleneceği hüküm altına alınmıştır. Aynı
kanunun 262. maddesinde maliyet bedeli, iktisadî bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan
ödemelerle bunlara müteferrik bilumum giderlerin toplamını ifade
ettiği belirtilmektedir.
İşletmeye dahil edilen arsanın maliyet bedeli biliniyorsa VUK md.
262 ve md. 269 hükümleri gereğince maliyet bedeli ile değerlenir.
Dolayısıyla arsa inşaat maliyetine maliyet değeriyle eklenmelidir.
Maliyet bedeli bilinmiyorsa VUK md. 289 hükmü gereğince bina ve
arazi vergi değeri ile değerleneceğinden arsa da aktife vergi değeri
ile dahil edilir. Dolayısıyla arsa inşaat maliyetine vergi değeriyle eklenmelidir.
Bu şekilde belirlenen değerin muhasebe kaydı, binanın satılmak
üzere yapıldığı varsayımı altında aşağıda belirtilen şekilde olacaktır.
1.3- Gerçek Kişinin Özel Mülkiyetinde Bulunan Arsaya İnşaat
Yapılması
İşletmeye dahil olmayan, kişilerin şahsi mülkiyetinde bulunan arsalara bina(daire) yapılması durumunda binanın maliyetinin tespit
edilmesi için değeri hesaplanması gereken iki maliyet unsuru bulunmaktadır. Birincisi arsanın maliyeti, ikincisi ise alınan inşaat hizmetinin değeridir. Alınan inşaat hizmeti karşılığında ödenen bedel belli
olduğu için bu hizmetin değeri de bellidir. Ancak arsanın değerinin
tespit edilmesi özellikli bir durum olup, çünkü arsa işletmeye dahil
olmadığı için arsanın değeri tarihi maliyet bedeliyle belirlenmektedir. Bu ise arsanın gerçek değeriyle binanın maliyetine eklenememesi sorununa yol açmaktadır. Bu amaçla arsa VUK md. 267 hükmü
gereğince takdir komisyonunun belirlediği emsal bedeliyle binanın
maliyetine eklenmelidir.
1.4. İşletmeye Dahil Binanın Yıkılarak Yerine Yenisinin Yapılması
İşletmenin aktifine dahil olan binanın yıkılması durumunda, bina
net değeri üzerinden inşaat maliyetine eklenir. Dolayısıyla birikmiş
amortismanı da dikkate alınmalıdır. V.U.K.’nun 270. maddesinde,
gayrimenkullerde maliyet bedeline satın alma bedelinden başka,
mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderlerin maliyet bedeline dahil olduğu belirtilmiştir.
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Diğer taraftan binanın yıkımı için yapılan masraflar da yeni binanın
bir maliyet unsurunu oluşturmakta olup inşaatın maliyetine eklenmesi gerekmektedir. Yıkım sırasında ortaya çıkacak hurdaların satılmasından elde edilecek hasılat tutarı ise maliyeti azaltacak şekilde
inşaat maliyetlerine yansıtılmalıdır.
1.5- Satın Alınan Binanın Yıkılarak Yerine Yenisinin Yapılması
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 270/2. maddesinde, mevcut bir
binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden
mütevellit giderlerin gayrimenkulün maliyet bedeline eklenmesinin
zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu madde hükmünce satın alınan binanın maliyet bedeli ve bu binanın yıkım giderleri yapılacak
inşaatın maliyetine eklenecektir. Buna ilişkin muhasebe kaydı işletmeye dahil binanın yıkılarak yerine yapılmasıyla aynıdır. Vermiş
olduğumuz örnekteki kayıtlar bu madde için de geçerlidir.
1.6- Kat Karşılığı Alınan Arsalara İnşaat Yapılması
Kat karşılığı alınan arsalara bina yapılması durumunda; arsa sahibi
arsa payının bir kısmı karşılığında kendi arsa payına bina (bağımsız
bölümler) yaptırmakta, müteahhit ise arsa sahibine yapacağı inşaat
hizmeti karşılığında inşa edeceği bağımsız bölümlerden kendi payına düşenlerin arsa payını kazanmakta ve ayrıca yapılan binanın bir
kısmında da müşterek paya dahil olduğundan dağıtıma tabi tutulamayan ortak alanlar (örneğin asansör, merdiven boşlukları, bahçe)
oluşmaktadır.
Bu çerçevede yapılan bağımsız bölümlerin maliyetinin tespiti özellik
göstermektedir.
Müteahhit açısından bakıldığında, aldığı arsa payı üzerine bağımsız bölümü kendi inşa ettiği için inşaat maliyeti bellidir. Ancak aldığı arsa payı karşılığında bunun bedelini arsa sahibinin arsa payı
üzerine bağımsız bölüm inşa ederek ödediği için aldığı arsa payının
değerinin tespit edilmesi gerekir. Bu değer ise arsa sahibine verilen
inşaat hizmeti dolayısıyla yapılan harcamalardır. Müteahhidin aldığı
arsa payı karşılığında ödediği bedel verdiği inşaat hizmetidir. Başka
deyişle arsanın maliyet bedeli inşaat hizmeti dolayısıyla yapılan harcamalara eşittir.
Müteahhit firmaya kalan bağımsız bölümlerin arsa maliyeti, arsa sahibinde kalan bağımsız bölümlerin inşaat maliyetidir. Arsa sahibine
kalan bağımsız bölümlerin inşaat maliyeti ise müteahhit firmada
kalan bağımsız bölümlere isabet eden arsanın maliyet bedelidir. Bu
durumda müteahhit firmaya kalan bağımsız bölümlerin toplam maliyeti toplam maliyetidir.

Savaş KONCA / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bazen müteahhit firmanın arsa sahibine belli sayıda bağımsız
bölümün yanı sıra bir miktar nakit ödeme yaptığı durumlar da
görülmektedir. Bu durumda müteahhide kalan bağımsız bölümlere ait arsa maliyeti, arsa sahibine verilen bağımsız bölümlerin
inşaat maliyeti ile nakden yapılan ödemenin toplamıdır. Maliyetin
dağıtımında ise bağımsız bölümlere metrekare itibariyle düşen
pay dikkate alınmaktadır.
2- Özel İnşaat İşlerinde Satış ve Vergilendirme
2.1- İnşaat Halinde Yapılan Satışlarda Vergilendirme
İnşaat halindeki yapının bir başka inşaatçı firmaya satılması durumunda bir bina satışı değil tamamlanmamış bir inşaatın satışı
söz konusudur. Dolayısıyla satılan şey bir konut değil, bir inşaattır.
Bu nedenle genel oranda KDV’nin uygulanması gerekir. Maliye
Bakanlığı da bu yönde görüş bildirmiştir. İnşaat işlerinin bir tür
imalat işi olduğu düşünüldüğünde bu satışları yarı mamul satışı
olarak da değerlendirebiliriz. Bu bağlamda kazanç, inşaatın o anki
maliyeti ile satış tutarı arasındaki fark kadar olacak, ayrıca genel
KDV oranı uygulanacaktır.

matrah olacak ve buna m2’sine göre %1 veya % 18 oranında vergi
uygulanacaktır.
Kat karşılığı olarak arsa sahibine yapılan konut ve işyeri teslimlerinde öncelikle konutun veya işyerinin emsal bedelinin bulunması
ve bu emsal bedel KDV matrahını oluşturacaktır. Konut 150 m2’nin
altında olduğu için %1 oranında KDV uygulanacak, işyerine ise
genel oran olan % 18 uygulanacaktır. Ancak düzenlenen faturada
diğer teslimlere ilişkin düzenlenen faturalardan bazı farklılıklar
olacaktır. Birincisi faturanın arsa bedeli kat karşılığında teslim edilen konuta ve işyerine ilişkin olduğu belirtilecektir. İkincisi ise faturada gösterilen tutarın hasılat olarak ilgili hesaplara intikalinin
mümkün olmamasıdır. Bundan dolayı bu faturaların yasal defter
ve belgelere intikali sırasında sadece KDV kayıtlarda gösterilecektir.
(Açıklama:Arsa sahibine teslim edilen konutun KDV kaydı)
(Z) Limited Şirketi tarafından kendisine düşen bağımsız bölümler
satıldığında ise kazanç o yılki hasılat hesaplarına yansıtılacak ve
150 m2 kriteri dikkate alınarak KDV oranı uygulanacaktır.

ÖRNEK: (B) Limited şirketi inşaat faaliyetinde bulunmakta olup,
2009 yılında yaşanan kriz nedeniyle zor duruma düşmüş ve yarım
kalan inşaatını (A) AŞ’ye 200.000 TL bedelle satmıştır. Defter kayıtlarının tetkikinde, satılan inşaatın maliyetinin 180.000 TL olduğu
tespit edilmiştir.
2.2- İnşaat Tamamlandıktan Sonra Yapılan Satışlarda Vergilendirme
İnşaat tamamlandıktan sonra yapılan satışlarda tamamlanan mamul satışı olacağı için özellikli bir durum olmayıp, satışın yapıldığı
yıl hasılatının kazanca dahil edilip beyan edilmesi gerekmektedir.
KDV açısından baktığımızda, 01.01.1998 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net alanı 150 m2 altındaki konut teslimlerinde %
1, net alanı 150 m2 üzerindeki konut teslimleri ile işyeri teslimlerinde %18 KDV oranı uygulanmaktadır.
2.3-3-) Arsa Karşılığı Kat Yapım Sözleşmelerinde Vergilendirme
Arsa karşılığı kat yapım sözleşmelerinin vergilendirilmesine ilişkin
olarak farklı görüşler bulunmasına karşın yazımızda bu görüşlere
yer verilmeden önce Maliye Bakanlığı’nın konu hakkındaki görüşü
açıklanacaktır.
Arsa karşılığı kat teslimlerinde KDV uygulamasına ilişkin açıklamalar 30 seri nolu KDV Genel Tebliğinde yapılmıştır. Tebliğde arsa
karşılığı kat uygulamasında iki ayrı teslim olduğu yani trampa
olduğu kabul edilmiştir. Arsa sahibi açısından, arsanın bir iktisadi
işletmeye dahil olması veya arsa alım satımının mutat ve sürekli
olarak yapılması halinde arsa tesliminin KDV’ye tabi olduğu, gerçek usulde yükümlülüğü gerektirmeyecek şekilde arızi bir faaliyet
olarak arsanın daire veya işyeri karşılığında müteahhide tesliminde KDV uygulanmayacağı belirtilmiştir.
Müteahhit tarafından arsa sahibine konut tesliminde ise, 66 seri
nolu KDV genel tebliğinde belirtildiği üzere 01.01.1998 tarihinden itibaren net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinde
%1, işyeri ile net alanı 150 m2 üstünde olan konut teslimlerinde
% 18 KDV oranı uygulanacaktır. Dolayısıyla konutun emsal bedeli
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Değerlendirme ve Sonuç
G.V.K. 42 Maddesi şartları belirtilen (yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işleri), kendi nam ve hesabına inşaat yapanların vergilendirilmesi konusunu kapsamamak ile birlikte G.V.K.’nun 42. maddede
belirtilen yıllara sari inşaat işlerine ait stopaj kesintisi yapılması ve
inşaatın tamamının vergilendirilmesinin geçici kabul tutanağının
idarece onaylanmasına müteakip vergilendirilmesinden farklı olarak, yapılan inşaatın satışından sonra ticari kazanca dahil edilerek
vergilendirilmesi gerekir.
Yapılan inşaata ilişkin arsa kişiye ait olabileceği gibi kat karşılığı
olarak da başkasına ait arsa üzerine inşaat yapılabilir.
Yapılan inşaatlar maliyet bedeli ile değerlenir. Özel inşaat işlerinde
kazancın doğru olarak tespit edilebilmesi için aynı türden olan inşaatların maliyetlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekir.
Ayrıca kat karşılığı olarak yapılacak inşaatlara ilişkin sözleşmelerin
noterde düzenlenmesi gerekmektedir.
Gelecek sayıda görüşmek dileğiyle..

elektrik

haber

electric

Geleceğin Havalimanları İçin Entegre Çözümler

K

entleşme, nüfus artışı ve yaşlanan nüfus, küresel bir etkiye sahip olduğu kabul edilen sosyal eğilimlerdir. Dünya nüfusunun
yaklaşık üçte ikisinin yakın gelecekte büyük kentlerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Bu devam eden değişim, mobil ve esnek yaşam
talebini karşılamak için daha fazla ve daha büyük havalimanlarına

sistemlerine; verimli ve şeffaf yolcu işlemlerinden bagaj ve kargo
tarama prosedürlerine; genel havalimanı işletmeciliğine ve hava taşımacılığı yönetimine kadar tüm operasyonların birlikte ele alınması
gerekiyor. Bu sebeple havalimanı güvenlik uygulamaları, tüm disiplinler göz önünde bulundurularak entegre bir çözüm gerektiriyor.

ihtiyaç duyacağımız anlamına geliyor. Ancak, artan yolcu sayıları ve
kültürel farklılıklar, bagaj ve kargo hacimleri ve artan uçuş sayıları
havalimanı yönetiminde ciddi sorunlara yol açıyor. Havalimanlarının karşılaştığı en büyük zorluk, bu beklenen büyümeyi verimli ve
çevre ile uyumlu bir şekilde yönetmektir. Dünya genelinde havalimanlarını baştan aşağı donatacak uzmanlığa sahip birkaç firmadan
biri olarak Siemens, binalar ve teknik altyapılar için modern taşıma
sistemleri, çevreci portföyü ve son derece güvenli ve pratik çözümleri
ile mükemmel mekanlar yaratıyor.

Entegre bir yaklaşım, tüm ilişkili havalimanları işletme süreçlerini
daha verimli ve ekonomik kullanmamızı sağlıyor. Entegre çözümler güvenlik açısından kartlı geçiş, akıllı video analizi, hırsız alarm,
alarm yönetimi ve tahliye içermektedir. Yolculara ait uçuş bilgileri,
kontrol edilen bagaj, lokasyon, akıllı tanıma sistemleri ve davranış
kalıbı algılama gibi veriler de eklendiğinde, bu sistemler entegre
güvenlik sistemini olabildiğince eksiksiz hale getirir.

Sürekli Yükselen Güvenlik Standartlarına Uyum
Havalimanı yönetimi içerisinde, fiziksel güvenlik ve bilgi güvenliği her zamankinden daha önemli hale geldi ve bu alanlara çözüm
sunmak entegre bir yaklaşım gerektiriyor. Güvenli olmayan alanlara
nokta çözümlerin uygulanması fiyat performans olarak beklenen
katma değeri sağlamıyor. Çevre güvenliğinden otopark hırsız alarm
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Terminaller İçin Entegre Yönetim Sistemleri
Verimli terminal binaları yolculara güvenli bir ortam sunmanın yanı
sıra, çeşitli işlevleri de yerine getirmektedir. Havalimanı entegre yönetim sistemlerine yangın algılama, enerji yönetimi ve HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme) otomasyonu gibi diğer bina
yönetim disiplinleri de dahil edilebilir. Siemens, terminal binalarında ve halka açık alanlarda elektronik güvenlik, yangın güvenliği,
konfor ve enerji verimliliği için eksiksiz bir teknik altyapı portföyü

elektrik

haber

electric
sunmaktadır. Bu çözümler, havalimanlarının özel gereksinimlerini
karşılamak için tek tek tasarlanmıştır. Aynı zamanda bu çözümler;
sadece binaların güvenilirliğini ve operasyonel performansını arttırmakla kalmaz, aynı zamanda daha geniş bir hizmet alanına da
olumlu bir etki yapar.

güvenlik, yangın algılama ve bina otomasyonu sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirdi. Havalimanı güvenlik sistemi 200 kamera ve
28 kayıt cihazı içermektedir. Bunun yan ısıra Sinteso yangın algılama
sisteminde 9.000 yangın detektörü ve Tehlike Yönetim Sisteminde
400 karbon monoksit dedektörü bulunmaktadır.

Gelecek Vadeden Havalimanı Sistemleri

4600 hoparlörden oluşan entegre sesli uyarı sistemi tahliye durumunda devreye girmektedir. Havalimanın çok sayıda pencereye
sahip olmasından dolayı sistemde karmaşık enerji otomasyon senaryoları koşmaktadır.

Bagaj sistemleri, alarm, kontrol ve güvenlik sistemleri gibi karmaşık
sistemlerin uzun dönemli teknik işleyişini sağlamanın ve elektronik
süreçlerin canlılığını korumanın en iyi yolu, sistemlerin esnek ve
ölçeklenebilir olmasını sağlayan stratejilerdir. Bu esneklik; mevcut
sistemlerin sadece daha fazla cihazla donatılmasıyla ve yeni sistemlerle birlikte çalışmasıyla değil, aynı zamanda geleceğin teknolojilerine entegre olabilecek bir biçimde genişletilmesidir. Böylelikle yeni
fonksiyonlar ve teknolojiler mevcut altyapıyı değiştirmeden sisteme
eklenebilir. Toplumun sosyal eğilimlerini de göz önüne alırsak; havalimanı sistemleri, gelecekteki bu tür bir büyümeyi destekleyebilmelidir.
“Dünyanın En İyi Havalimanı”: Sabiha Gökçen
Havalimanı lojistiğinde dünya lideri olan Siemens, çeşitli prestijli
ödüllerin sahibi olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda
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Siemens tarafından kurulmuş olan Bina Yönetim Sistemi 11.000
noktayı izleyerek, otomatik olarak perde ve panjurları kontrol etmekte, aydınlatma sistemini kapatıp açmakta, ısıtma ve soğutma
cihazlarını kontrol ederek enerji tasarrufu yapmaktadır ve konforlu
bir ortam sağlamaktadır.
Tüm bu sistemlerin entegrasyonu, Siemens’in tipik bir Toplam Bina
Çözümü’nün kalbini oluşturmaktadır. Tüm disiplinler havalimanı binalarını daha güvenli, daha konforlu ve daha ekonomik hale getirmek için koordine edilmektedir. Sabiha Gökçen’deki çözüm, ilk yatırım korunarak herhangi bir zamanda genişletilebilir veya ihtiyaçlara
göre uyarlanabilir. Kaynak : Voltimum
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Alişan Çapan Günsan’ın Liderlik Ekibine Katıldı
Alişan Çapan to Join Günsan’s Team of Executives

A

nahtar-priz ve elektrik bileşenleri sektöründe geniş bir tecrübeye sahip Alişan Çapan, Günsan Elektrik Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Günsan’ın liderlik ekibine
katıldı. 2009 yılından bu yana pek çok başarılı çalışmaya önderlik
eden Çapan, Günsan Elektrik’in tüm segmentlerdeki pazarlama stratejilerinin yönetilmesinden ve geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Alişan Çapan, with his vast experience and know-how in switch, outlet
and electrical components sector, joins Günsan’s team of executives as
the Member of the Board of Günsan Elektrik responsible for Marketing.
Having led a number of successful projects since 2009, Mr. Çapan will
be responsible for the management and development of marketing
strategies in every segment Günsan Elektrik operates in.

Günsan Elektrik Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Alişan Çapan

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini alan Çapan, yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yaptı. Daha sonra Koç Üniversitesi ExecutiveMBA programını tamamlayan Çapan, çalışma hayatına 2006 yılında Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başladı.

Holding a Bachelor’s degree from the Electricity Engineering Dept. of
Kocaeli University, Mr. Çapan completed his Master’s degree in Industrial Engineering from Galatasaray University. Mr. Çapan went on to
complete an Executive MBA program from Koç University and he started career in 2006 as a research assistant in the Industrial Engineering
Dept. of Galatasaray University.

Sektöre, 2009 yılında Alstom Grid’te Teklif Mühendisi olarak başlayan Çapan, bu şirkettin Kanada organizasyonunda Planlama ve Satın Alma Müdürü, Endüstriyel Mükemmellik Müdürü gibi görevlerde
bulundu.

Having been introduced to the sector in 2009 as an Bidding Engineer
at Alstom Grid, Mr. Çapan later assumed positions such as Planning &
Purchasing Manager, and Industrial Excellence Manager at the Canadian operations of the company.

Ünika Üniversal Kablo, 2M Kablo gibi sektörün önemli şirketlerinde
de görev yapan Çapan, Günsan ailesine 2017 yılının ikinci yarısında,
Kıdemli İş Geliştirme Müdürü olarak dahil oldu.

Also employed by important actors of the sector such as Ünika Üniversal Kablo, and 2M Kablo, Mr. Çapan was finally recruited by Günsan
Elektrik in the Q2 2017 as the Senior Business Development Manager.
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Kablosuz Verileri Siber Saldırganlardan Koruyan
Yeni Bir Tür Verici Geliştirildi

G

eliştirilen bu verici sistemi; insülin pompası, kalp ritmi düzenleyici gibi tıbbi cihazların saldırganlardan korunmasına yardımcı olacak. Ayrıca evdeki sayaçları okuyan, ısınmayı kontrol
eden ve elektrik şebekesini izleyen cihazların da güvenliğe alınması
sağlanacak.
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektronik Mühendisliği Programı 2009 mezunu Rabia Tuğçe Yazıcıgil,
çalışmalarına devam ettiği Massachusetts Institute of Technology
(MIT)’de yeni bir tür verici geliştirdi. Cihazda kullanılan ultra hızlı
frekans sektirme ve veri şifreleme, sinyallerin ele geçirilip bozulmasını engelliyor. Bu yeni teknoloji ile kablosuz veriler siber saldırganlardan korunmuş oluyor.

müdahalesine karşı zayıf durumda. Verileri korumanın bir yolu olan
“frekans sektirme”, binlerce bit içeren her bir veri paketinin rastgele
seçilmiş ve benzersiz bir Radyo Frekansı (RF) kanalı üzerinden iletilmesi yoluyla saldırganların paketleri ele geçirebilmesini önlüyor.
Rabia Tuğçe Yazıcıgil

Ancak büyük paketleri sektirmek, saldırganların bunları ele geçirebileceği kadar uzun sürebiliyor.
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektronik Mühendisliği 2009 mezunu Rabia Tuğçe Yazıcıgil’in MIT’deki
araştırmaları sonucunda bir veri paketinin içindeki 1 veya 0 bitlerinin
her birini mikrosaniyede bir farklı frekansa sektirerek en hızlı saldırganları bile geride bırakan yeni bir verici geliştirdi.
Verici, kütle akustik dalga (BAW) rezonans cihazı denen hızlı frekans
değiştirme özelliğine sahip cihazlardan yararlanarak, çok geniş bir
RF (Radyo Frekansı) aralığında hızla sekmeler yapıp her sektiğinde
farklı bir bitin verilerini gönderiyor. Araştırmacılar ayrıca her mikrosaniyede bir bitlerin gönderilmesi için farklı kanal seçen bir güvenli
kanal jeneratörünü de sisteme uyguladılar. Araştırmacılar tarafından geliştirilen ve günümüzde kullanılan protokolden farklı olan bir
protokol ise, ultra hızlı frekans sekmelerini destekliyor.
Günümüzde birbirine bağlı şekilde kullanılan araç, akıllı evler ve tıbbı cihazlar “nesnelerin interneti” oluşturmuş durumda. Uzmanlara
göre internete veri yükleyen ve paylaşan cihazların sayısı 2020 itibariyle 20 milyarı aşacak. Ancak bu cihazlar, veriyi bulup ele geçirerek, silerek, sinyalleri bozarak zararlı etkilere yol açan saldırganların

36

www.sektorumdergisi.com

Ağustos August 2018

MIT’de Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi Bölümü’nde doktora sonrası araştırmalarına devam eden Sabancı Üniversitesi Mezunu
Rabia Tuğçe Yazıcıgil: “Mevcut verici mimarisinde, bu büyüklükte verinin düşük güç kullanılarak bu hızda sektirilmesi mümkün olmazdı”
diyor. “Bu protokol ve radyo frekansı mimarisini birlikte geliştirerek,
tüm cihazların bağlantılarına fiziksel seviyede güvenlik getiriyoruz.”
Bunun ilk uygulaması, evdeki sayaçları okuyan, ısınmayı kontrol
eden ve elektrik şebekesini izleyen cihazların güvenliğe alınması
olabilir.
Yazıcıgil, “Daha önemlisi, bu verici insülin pompası, kalp ritmi düzenleyici gibi tıbbi cihazların da saldırganlardan korunmasına yardımcı olabilir” diye devam ediyor. “Bu tür cihazların sinyallerinin
bozulması insanların hayatlarını tehlikeye atar.”
Makalenin diğer yazarları ise, MIT Mühendislik Fakültesi Dekanı ve
Vannevar Bush Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi Kürsüsü
(EECS) sahibi Profesör Anantha P. Chandrakasan, eski MIT doktora
sonrası araştırmacısı Phillip Nadeau; eski MIT lisans öğrencisi Daniel Richman, EECS yüksek lisans öğrencisi Chiraag Juvekar ve konuk
araştırma öğrencisi Kapil Vaidya.
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Makel Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor
Makel Hosts Its Foreign Guests

M

akel Şirketler Grubu yöneticileri yapılabilecek işbirlikleri çerçevesinde Burundi ülkesinden başta Ankara Büyükelçisi olmak üzere Burundi ülkesinden gelen iş adamlarını fabrikada
ağırlayarak firma ve ürünler hakkında bilgiler aktardılar.

Executives of Makel Holding hosted the businessman from Burundi
accompanied by Burundi’s Ambassador to Ankara in order to explore
possible future partnerships and communicated information about
Makel and its products.

Sunumu İhracat Bölge Satış Temsilcisi Onatkan ILTAR gerçekleştirirken, toplantıya Makel Genel Müdürü Hakan ÖZTÜRK ve ilgili yetkililer katıldı. Sunum sonrası fabrikanın Anahtar & Priz, Smarthome,
Şalt ve Endüstriyel, Ar-Ge Merkezi ve LED Aydınlatma bölümleri ziyaret edildi. Ürünler ve üretim hakkında detaylı bilgi aktarıldı.

Onatkan ILTAR, Export Region Sales Representative, delivered the presentation and Hakan ÖZTÜRK, General Manager of Makel, and directors
attended to the meeting. Following the presentation, the guests were
offered the chance to inspect Switch & Outlet, Smarthome, Industrial
Switches, R&D Center and LED Lighting departments of the facility.
They were communicated detailed information about products and
manufacturing operations.
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Estap İle Zor Koşullarda Bile Kusursuz Performans
Perfect Performance Even Under Severe Conditions with Estap

1

989 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Estap, ürettiği
kabinetlerle inşaat sahalarındaki işleri kolaylaştırmaya devam
ediyor. Son olarak Guardline serisindeki yüksek sıcaklık, toz ve
neme karşı dayanıklılığıyla öne çıkan outdoor kabinetleriyle Estap,
sektördeki önemini bir kez daha kanıtlıyor.

Operating in Turkey since 1989, Estap brings the convenience to construction projects with the cabinets it manufactures. Having stood out
with its Guardline series offering resistance to high temperatures, dust
and humidity, Estap proved once again its weight in the sector.

Geliştirdiği kabinetler ile başta inşaat sektörü olmak üzere, yoğun
elektrik kullanılan her alanda tercih edilen Estap, ürün çeşitliliğini
artırmaya hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Guardline Serisi’ndeki
outdoor kabinetler ile dikkatleri üzerine çeken Estap, bu kabinetlerin özellikleri sayesinde zor koşullarda da kusursuz bir performans
sağlıyor.

Neme, toza, korozyon riskine, rüzgara ve kar gibi hava olaylarına
maksimum direnç gösterebilen outdoor kabinetler, dış mekandaki
işlerinizi kötü koşullara rağmen zamanında yapmanıza yardımcı
oluyor. Duvar tipi, direk tipi ve baza tipi olarak 3 çeşidi bulunan kabinetler, farklı yerlerde kullanıma olanak sağlıyor. IP54, IP55 ve IP65
seçenekleri bulunan bu ürünler, toza ve püskürtülen suya karşı korumalarının olmasıyla Estap’ın geliştirdiği tasarımları büyük özenle
oluşturduğunu gösteriyor. Guardline Serisi’ndeki outdoor kabinetler;
fan sistemi, dikey kablo düzenleyicisi, dikey kablo tavası, tekerlek/
pinyon ayak grubu, sabit ve hareketli raflar, aydınlatma modülü,
topraklama sürekliliği ve zemine sabitleme kiti ve dengeleme barası
ile kullanıcısının beğenisini kazanıyor.
Telekomünikasyon ağları, tren kontrol sistemi, baz istasyonları gibi
çeşitli ve büyük alanlarda kullanıma elverişli bu kabinetler, Estap’ın
teknolojiye olan bakış açısını kanıtlıyor.
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Catering to several industries, especially those which consume a lot of
electric energy such as the construction industry, Estap continues to
add to its product range. Estap has recently stole the highlight with
its outdoor cabinets launched as part of the Guardline series, and the
product offers perfect performance under severe outdoor conditions.
Resistant to humidity, dust, corrosion, and elements such as wind and
snow, outdoor cabinets help you deliver any outdoor project even under severe conditions. Available in three types, namely, wall-mounted,
pole-mounted and base standing, these cabinets can be used for any
need. Introduced with IP54, IP55, and IP65 classification options, these
products are the proof that Estap takes great care to product design as
they are all resistant to dust and sprayed water. Outdoor Cabinets from
guarline series steal the spotlight with their fan system, vertical cable
manager, vertical cable tray, wheel/pinion feet modules, fixed & mobile shelves, lighting module, uninterrupted grounding, floor securing
kit and balance busbar.
Designed to support use in large and varied spaces such as telecommunication networks, railway control systems, cell towers, these cabinets
are the proof of the tech-oriented approach of Estap.
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Kesintisiz Güç Kaynağı’nın Değişmeyen İsmi; İnform
The Go-to Brand for Uninterruptible Power Supply: İnform

B

u yıl 19.kez düzenlenen ‘İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017’
ödülleri, İstanbul CVK Park Bosphorus Otel’de düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Bilişim 500 Ödül Töreni’nde
donanım alt kategorileri başlığı altında Kesintisiz Güç Kaynağı dalında ödülün sahibi bu yıl da İnform oldu. İnform adına ödülü İnform
Ticaret Direktörü Betül Berşe aldı.

The winners of the 19th Top 500 Information Companies of Turkey
2017 awards organized were announced in a ceremony held in Istanbul CVK Park Bosphorus Hotel. Inform received the award for the
Uninterruptible Power Supply under Hardware sub-category in the
Information Top 500 award ceremony. Betül Berşe, Trade Director of
İnform, accepted the award on behalf of İnform.

Türkiye’de bilişim alanında en kapsamlı araştırma olan İlk 500 Bilişim
Şirketi Araştırması bu yıl da sektördeki değişimi gözler önüne serdi.

The most comprehensive research made in the Turkish information
sector, Top 500 Information Companies Research showcased the development of the sector.

Bu yıl 19.kez düzenlenen törende; Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey ve BThaber
Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe’nin yanı sıra çok sayıda davetli
hazır bulundu. 2017 yılına bilişim alanında damga vuran şirketlerin
ödüllendirildiği “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017 – Bilişim 500”
ödül töreninde, Kesintisiz Güç Kaynağı kategori dalında ödülün sahibi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da pazarın açık ara lider
firması İnform oldu. Ödül, İnform Ticaret Direktörü Betül Berşe’ye
takdim edildi.
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19th edition of the awards hosted Ömer Fatih Sayan, President of Information and Communication Technologies Authority, Galip Zerey,
Deputy Undersecretary of the Ministry of Transport, Maritime Affairs
and Communications, Murat Göçe, President of BThaber Holding, and
many other valued guests. Inform, the undisputable leader of the market, was deemed worthy of a prize under the Uninterruptible Power
Supply category of the “Top 500 Information Companies of Turkey
2017” which awards the trailblazers of the information sector just
like it was the case in the previous years. Betül Berşe, Trade Director of
İnform, accepted the award on behalf of İnform.
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Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Projesi’nde Ören Kablo Tercih Edildi

1

Products of Ören Kablo Are the Choice of Dr. Lütfi Kırdar Kartal
Training & Research Hospital

.000 yatak kapasiteli, yaklaşık 55.000 m2 oturum alanı olup,
300.000 m2 kapalı alana inşa edilen Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi projesinde kullanılan tüm zayıf akım
kablolarının markası Ören Kablo.

Built with a capacity of 1,000 beds and an approximate living space
of 55,000 m2 in a total indoors area of 300,000 m2, the Dr. Lütfi Kırdar
Kartal Training & Research Hospital project sourced all the low-voltage
cables necessary from Ören Kablo.

Proje olası bir depremin hemen ardından kesintisiz hizmet verebilecek şekilde yapıldı. Projenin temeline yerleştirilen ileri teknoloji
ekipmanlar vasıtası ile depremlerin neden olduğu kuvvetli yer hareketlerinin yapının üzerine getirdiği ek yüklerin etkileri sınırlandırılacak. Japonya başta olmak üzere deprem tehlikesiyle karşı karşıya
olan gelişmiş birçok ülkede yıllardır başarı ile uygulanan bu yeni
teknik, aynı zamanda “Depremden Bağımsız Bina” teknolojisi olarak
da adlandırılıyor.

The project is designed for uninterrupted services in the aftermath
of a possible earthquake. Thanks to the high tech equipment used in
the foundation of the project, it is now possible to limit the additional
loads created by seismic activity. This relatively new technique has
been used in many developed countries including Japan with successful results and it is called “Earthquake-resistant Buildings” technology.

Türkiye’ de ilk Yeşil Bina (LEED Gold) Sertifikası’na aday kamu hastanesi olan ve enerji tasarruf sistemleriyle donatılacak hastane,
trijenerasyon yöntemiyle kendi elektriğinin bir kısmını doğalgazdan
üretebilecek. Açığa çıkan ısı enerjisiyle de hastanenin ısıtılması ve
soğutulması sağlanarak, işletme maliyetleri önemli ölçüde azaltılacak.
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi projesinde yangın alarm kabloları, haberleşme kabloları, yangına dayanıklı kablolar, koaksiyel kablolar, data kabloları ve sinyal-kontrol kabloları
kullanıldı.
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The first public building in Turkey to be a candidate for LEED Gold Certificate, the hospital will be equipped with energy-saving systems and
it is designed to generate some part of the energy consumed by the
hospital using natural gas in a trigeneration process. With the energy
produced using this process, it is planned to heat and cool the hospital,
therefore, reducing the operating costs.
Dr. Fire alarm cables, communication cables, fire resistant cables, coaxial cables, data cables and signal control cables were used in the Dr.
Lütfi Kırdar Kartal Training & Research Hospital project.
Cables provided by Ören Kablo offer specifications such as fire retarding and limit the amount of smoke and toxic halogen gases given off
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Ören Kablo markalı kullanılan tüm kablolar yangın anında alevi geciktiren ve yangın anında zehirli ve aşındırıcı gazlar yaymayan özelliğe sahip. Geçmişte meydana gelen büyük ve ölümlü yangınların
genişlemesine kabloların neden olduğu bir gerçek. Ölümlerin büyük
çoğunluğunun da yangın anında ortaya çıkan zehirli gazlar olduğu
kanıtlandı. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu bu gibi projelerde bilinçli tercihler yapılması bu nedenle çok önemli.

during fire situations. It is a fact that cables played an important role in
the big fire hazards with many casualties in the past causing the fire to
spread even further. And it was proven that toxic gases given off during
a fire situation is one of the major reasons behind increased casualties.
It is of utmost importance to make informed choices in projects with
high population density, such as this one.
Why Ören Kablo?
Founded in Istanbul in 1979, Ören Kablo manufactures its products at
its facility located in Silivri, Istanbul, on a 9.000 m2 closed area with
continuous investments made into this facility.
Having placed importance to work with an expert team open to innovation and development, the company has a Domestic Sales Center
in Perpa Trade Center in Istanbul, and sales points in Ankara, Adana
and İzmir.

Neden Ören Kablo?
1979 yılında İstanbul’da kurulan Ören Kablo, İstanbul Silivri’de bulunan üretim tesisin de sürekli devam eden yatırımları ile 9.000 m2’
kapalı alanda üretimini gerçekleştiriyor.
Yeniliğe ve gelişime açık uzman bir kadro ile çalışmaya özellikle
önem veren firmanın İstanbul’daki Perpa Ticaret Merkezi’nde Yurtiçi
Satış Merkezi, Ankara, Adana ve İzmir’de satış noktaları bulunuyor.

Ören KAblo exports 60% of its production to domestic markets and
40% to European countries and among the countries the firm exports
to are Germany, Angola, Azerbaijan, UAE, Belgium, Bulgaria, Congo,
Denmark, Ethiopia, France, Gabon, Iraq, United Kingdom Iran, Spain,
Israel, Sweden, Italy, Cameroon, Qatar, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Maldives, Egypt, Norway, Paraguay, Paraguay, Serbia, Singapore, Slovakia, Chile, Tunisia, Jordan.
Some of the products available in the product range of Ören Kablo,
the first coaxial cable manufacturer of Turkey, are control cables, fire
resistant cables, coaxial cables, cctv-compound cables, power cables,
internal phone and fire alarm cables, bus cables, and data communication cables.

Üretiminin % 60 lık kısmını iç piyasa olmak üzere % 40 lık kısmını
Avrupa ülkelerine ihraç eden Ören Kablo’ nun ihracat yaptığı ülkeler;
Almanya, Angola, Azerbaycan B.A.E., Belçika, Bulgaristan, Congo,
Danimarka, Etiyopya, Fransa, Gabon, Irak, İngiltere, İran, İspanya,
İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Kamerun, Katar, Kazakistan, KKTC, Makedonya, Malta, Mısır, Norveç, Pakıstan, Paraguay, Polonya, Sırbistan,
Singapur, Slovakya, Şili Tunus, Ürdün.
Türkiye’ nin ilk koaksiyel kablo üreticisi olma ünvanına sahip olan
Ören Kablo’ nun Ürün gruplarından bazıları; kontrol kabloları, yangına dayanıklı kablolar, koaksiyel kablolar, cctv-bileşik kablolar, enerji
kabloları, dahili telefon ve yangın alarm kabloları, bus kablolar, veri
iletişim kabloları.
Kendi konusunda dünyadaki talep ve gelişmeleri de yakından takip eden Ören Kablo; yangına dayanıklı kablolarda da özellikle yurt
dışında önemli bir pazara sahiptir. Yangın kabloların da Alman VDE,
Tüv Rheinland, diğer ürün gruplarında TSE ve TSEK sertifikaları mevcuttur.
Ören Kablo mevcut ürün gamının yanı sıra data kablolarında sektörün yüksek frekansta çalışabilen kablolara olan ihtiyacını karşılamak
için yüksek frekansta çalışan data kablolarını da sektöre sunuyor.
Mevcut üretim parkurunda 500MHz’e kadar çalışabilen Cat6A tipi
ürünler üretebiliyorken, 600MHz seviyesinde Cat7 kablolar ve 1.2
GHz frekans seviyesin de çalışan Cat7a tipi ürünleri sektörle buluşturmaya devam ediyor.
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Having been closely following the innovations and demand in the
world, Ören Kablo has a significant market share, especially in the
global market with its fire resistant cables. The company has the VDE
Germany, Tüv Rheinland certifications for fire resistant cables and TSE
and TSEK certification for the rest of its product range.
Ören Kablo has introduced its high capacity data cables, an addition to
its current product range, in order to meet the demand of the industry.
While the current production line is designed for type Cat6A products
up to 500MHz, the company has also introduced type Cat7 cables up to
600MHz and type Cat7a cables up to 1.2GHz.
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Anadolu Motor, Çanta Tipi Taşınabilir
Honda Jeneratörlerle Fark Yaratıyor
Anadolu Motor Makes a Difference with Portable Suitcase
Generators by Honda
ürkiye’nin önde gelen motor üretim ve dağıtım şirketi Anadolu Motor’un 30 yıldır distribütörlüğünü yaptığı Honda’nın ürün
portföyünde yer alan EU 22i jeneratör modeli ile deniz tutkunlarına tasarruf ve kolaylığı bir arada sunuyor. Kolay taşınabilir ve sessiz

T

As a distributor of Honda for the last 30 years, Anadolu Motor, a leading motor production and distribution company operating in Turkey,
offers the seafarers the economy and convenience with EU 22i generators available in the Honda range. Drawing attention with features

olması ile ön plana çıkan invertör teknolojisine sahip Honda EU 22i,
Anadolu Motor güvencesi ile kullanıcılarını eşsiz deneyim yaşatıyor.
İnvertör Teknolojisi Farkıyla Üstün Performans
Honda EU 22i model jeneratör hafif, kompakt yapısı ve çanta tipi
özelliği ile rahat taşınabilmesi sayesinde başta tekneler olmak üzere ev, her tür dış mekan ve profesyonel alanda ihtiyaç sahipleri için
ideal kullanım sağlıyor. Elektrik enerjisini oluşturmak için sabit bir
enerji kaynağı kullanan invertör teknolojisine sahip Honda EU 22i
sessiz çalışması, yüksek kaliteli güç çıkışı ve düşük yakıt tüketimi ile
dikkat çekiyor. Honda EU 22i jeneratörler bir depo yakıt ile yaklaşık
4 saat boyunca kesintisiz çalışabiliyor. Paralel bağlantı sayesinde 4,4
kVA’ya kadar güç elde edebilen Honda EU22i taşınabilir jeneratörler,
üstün teknolojisi ile tercih sebebi oluyor.

such as being portable and silent, and equipped with inverter technology, Honda EU 22i offers a unique experience for the users under the
warranty of Anadolu Motor.
High Performance with Inverter Technology
Being light-weight, compact and portable as a suitcase model, Honda
EU 22i is ideal for boats along with any indoor, outdoor and professional needs. The inverter technology uses a constant energy source
to generate electrical energy and allows the Honda EU 22i to operate
silently with a high-quality power output and low fuel consumption.
Honda EU 22i generators operate uninterruptedly for approx. 4 hours
with a full tank. Using parallel connection, Honda EU 22i portable
generators operate at a capacity up to 4.4 kVA and offer the superior
technology to the users.
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EWE Enerji, Kızlar Sahada’da Gönüllü Oldu

E

WE Enerji, sosyo - ekonomik açıdan dezavantajlı kız çocuklarının,
“yapamazsın” diye kodlanan kalıp yargılarının kırılması ve özgüvenli bireylere dönüşmesi için düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek
kız çocuklarına özel tasarlanmış futbol yaz okulunda gönüllü olarak
yer aldı. Proje kapsamında, atölye çalışmalarından top toplamaya
çeşitli görevler üstlenen EWE Enerji ekibi hem çocuklara destek olmanın hem de onlarla birlikte eğlenceli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Yaratıcı drama, sporcu beslenmesi, takım olma, iletişim, toplumsal
cinsiyet atölyesi gibi çalışmalara katılan çocuklarla birlikte gün boyu
vakit geçiren EWE Enerji çalışanları, bu anlamlı oluşumun her geçen
yıl daha da büyümesinin kız çocukları adına çok önemli olduğunu
dile getirdi.

Kızlar, “Yapamazsın” Denileni Yapıyor
2013 yılından bu yana devam eden Kızlar Sahada, her yaştan kadınlar ve kız çocuklarına “yapamazsın” denilerek kodlanan toplumsal cinsiyet yargılarını kırmak için futbolu araç olarak kullanıyor.
Türkiye’nin ilk ve tek sadece kız çocuklarına özel tasarlanmış futbol
okulunda ve düzenlenen etkinliklerde, kızlar takım ruhunu ve liderlik etme deneyimini yaşıyor.

EWE Enerji, Türkiye’nin alanında en yüksek katılımla gerçekleşen
ve gelenekselleşmiş ilk özel kadınlar futbol turnuvası Kızlar Sahada
bünyesinde kız çocuklarına destek veren Kızlar Sahada Akademi’ye,
çalışanlarıyla birlikte gönüllü destek verdi.
Sosyo - ekonomik açıdan dezavantajlı kız çocuklarının özgüvenli
bireyler olarak yetiştirmesi adına düzenlenen etkinlik için sahaya çıkan EWE Enerji çalışanları, karşılama, top toplama, fotoğrafçılık gibi
çeşitli görevler üstlendi.
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Dünyadan ve Türkiye’den uzman eğitmenlerle geliştirilen kapsamlı
içerik, Street Football World Eğitmeni Saiid Saliba ile futbolda liderlik, BJK Kadın A Takımı Antrenörü Mutlucan Zavotçu ve A Takım
Oyuncusu Jessica O’Rourke Çarmıklı ile futbol becerileri, BKM oyuncuları ile tanışma, Prof. Dr. Canan Koca Arıtan ve Doç. Dr. Itır Erhart
danışmanlığında Kızlar Sahada’ya özel geliştirilen yetkinlik geliştirme atölyeleri gibi çalışmaları kapsıyor.
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ABB’nin GE Industrial Solutions’ı Alımı Tamamlandı
ABB Completes Acquisition of GE Industrial Solutions
BB’nin elektrifikasyon alanındaki dünya ikinciliği güçlendi.
Cazip Kuzey Amerika pazarına erişimin kapsamı genişledi. İlk
yılda operasyonel EPS1 birikerek artacak. Beşinci yıl itibariyle
yıllık maliyetlerde yaklaşık 200 milyon dolarlık tasarruf bekleniyor.

A

Strengthens ABB’s #2 global position in electrification. Expands access
to attractive North American market. Operational EPS1 accretive in
year one. Expected annual cost synergies of approximately $200 million in year five confirmed.

ABB, 30 Haziran 2018 tarihinde GE’nin global elektrifikasyon çözümleri işletmesi olan GE Industrial Solutions’ı (GEIS) alma işlemini tamamladığını açıkladı. 25 Eylül 2017 tarihinde duyurulmuş olan alım
ile ilk yılda operasyonel EPS1nin birikerek artması bekleniyor.

ABB announced it has completed its acquisition of GE Industrial Solutions (GEIS), GE’s global electrification solutions business on June 30,
2018. The transaction was announced on September 25, 2017, and is
expected to be accretive to operational EPS in the first year.

2.6 milyar dolarlık işlem, ABB için önemli bir değer yaratım potansiyeli sunuyor; buna ABB’nin dijital çözümü ABB AbilityTM ile GEIS’in
kapsamlı sisteminin birleştirilmesinden elde edilecek büyüme fırsatları da dahil. ABB beşinci yıl itibariyle yılık maliyetlerde yaklaşık 200
milyon dolarlık bir tasarruf elde edilmesini bekliyor; bu, GEIS’in aynı
performans seviyesine getirilmesinde de önemli bir rol oynayacak.

The $2.6 billion transaction offers substantial value creation potential within ABB, including growth opportunities to be leveraged from
coupling ABB’s digital offering, ABB Ability™, with the extensive GEIS
installed base. ABB expects to realize approximately $200 million of
annual cost synergies in year five, which will be key in bringing GEIS
to peer performance.

ABB CEO’su Ulrich Spiesshofer: “GE Industrial Solutions’ı ABB’nin
bünyesine katmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu birleşim, ABB’nin elektrifikasyon alanındaki dünya lideri konumunu
güçlendirirken, özellikle de Kuzey Amerika gibi önemli pazarlardaki
büyümemizi ve rekabet gücümüzü de artırıyor. Thomas Edison’un ilk

“We are very pleased to welcome GE Industrial Solutions to ABB,” said
ABB CEO Ulrich Spiesshofer. “The combination reinforces ABB’s position
as a worldwide leader in electrification and accelerates our growth and
competitiveness in key markets, particularly North America. As one of
Thomas Edison’s original businesses, GEIS is the cradle of electrification
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kuruluşlarından biri olan GEIS, elektrifikasyonun beşiği konumunda.
Artık ABB’nin bünyesinde olan GEIS’in mirasını koruyacak ve yaşatacağız.”
GEIS, Elektrifikasyon Ürünleri Endüstriyel Çözümleri (EPIS) adı altında yeni bir iş birimi olarak, EÜ Başkanı Tarak Mehta liderliğindeki
ABB Elektrifikasyon Ürünleri (EP) bölümüne entegre edilecek. Ön-

ceden GE Industrial Solutions’ın başkanlığını ve CEO’luğunu yapan
Stephanie Mains, bu yeni iş birimine Genel Müdür olarak öncülük
edecek. Alım işleminin bir parçası olarak ABB, GE ile uzun vadeli stratejik bir tedarik ilişkisi kurdu; böylelikle ABB portföyündeki ürün ve
çözümlerin GE’ye tedariki mümkün olacak. Bunun yanında GE markasının kullanımına yönelik uzun vadeli bir hak da alım işleminin
kapsamında bulunuyor.
Tarak Mehta: “GE Industrial Solutions ve ABB’nin ürün portföyleri
oldukça kapsamlı. Birlikte birleşmiş ve daha da kapsamlı bir portföy
oluşturacak, bunun yanında dünyadaki izimizi, satış personelimizi ve dağıtım ağımızı da güçlendireceğiz. GEIS’in kurulu sistemini
hizmete sunmaya kararlıyız; böylelikle dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize daha ileri teknoloji ve dijital bağlantılı çözümler
sunabileceğiz. Hep birlikte ABB’nin elektrifikasyon alanındaki dünya
ikinciliğini güçlendirecek ve cazip Kuzey Amerika pazarına erişimimizin kapsamını genişleteceğiz.”
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a legacy that we will preserve and build on, now that GEIS is part of
ABB.”
GEIS will be integrated into ABB’s Electrification Products (EP) division, led by EP President Tarak Mehta, as a new business unit called
Electrification Products Industrial Solutions (EPIS). Stephanie Mains,
who was previously the President and CEO of the GE Industrial Solutions

business, will lead the new business unit as Managing Director. As part
of the transaction, ABB has established a long-term strategic supply
relationship with GE to supply them with products and solutions from
across the ABB portfolio. Included in the acquisition is a long-term
right to use the GE brand.
“The product portfolios of GE Industrial Solutions and ABB are highly
complementary. Together we will have a comprehensive combined
portfolio, as well as an expanded global footprint, sales force and distribution network,” said Tarak Mehta. “We are committed to servicing
the GEIS installed base and will now be able to provide a more technologically advanced and digitally connected offering to our customers
around the world. Together we will strengthen ABB’s #2 position in
electrification globally and expand our access to the attractive North
American market.”
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Makel’den Pattaya Seyahati
A Vacation in Pattaya by Makel

M

akel Şirketler Grubu, 60 kişilik misafir grubunu Pattaya’da
ağırladı. Düzenlediği kampanyalar ile adından sıkça bahsettiren Makel Şirketler Grubu, yoğun istek üzerine dünyanın
her tarafından turist ziyareti alan, Tayland’ın üst düzey tatil beldelerinin başında gelen “Pattaya Seyahati” organizasyonunu düzenledi.
Her yıl Makel’de gelenek olan kampanya programı kapsamında düzenlenen Pattaya Seyahati’ne 60 kişi katılım gösterdi.

Makel Holding hosted a group of 60 guests at Pattaya. Known for the
campaigns it holds, Makel Holding organized a “Vacation in Pattaya,”
one of the top destinations of Thailand where you can find tourists
from all around the world. Held as part of Makel’s traditional annual
campaign, the Vacation in Pattaya was organized with the participation of 60 guests.

Tayland’a gerçekleştirilen uçuş ile başlayan organizasyon programın
ilk gecesi konaklama ile tamamlandı. Ertesi gün Pattaya’nın Sattahip bölgesinde bulunan mutlaka görülmesi gereken çok büyük

The guests were taken to their accommodations after a direct flight
to Thailand. The next day, they visited NongNooch Botanical Garden
which is famous for its grand Thailand culture show, a must-see at the
Sattahip region.

ve Tayland kültür show diye adlandırılan gösterileri ile gönüllerde
taht kuran dünyaca ünlü NongNooch Botanik Bahçesi ziyaret edilen
önemli noktalar arasında yerini aldı.

The guests were delighted with their Vacation in Pattaya which was
crowned by excursions to surrounding islands and entertainment centers.

Sunduğu eğlence ortamları ve çevresindeki adalara düzenlenen ziyaretler ile misafirlerin gönlünde taht kuran Pattaya Seyahati birbirinden renkli fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirildi.

Thailand - Pattaya tour has ended with great appreciation of Makel
Distributors and they have stated that campaigns like this play an important role in uplifting spirits and motivation.

Makel Bayilerinin Tayland - Pattaya gezisi, katılımcıların büyük
memnuniyeti ile sona ererken, bayiler bu tarz kampanyaların moral
ve motivasyonu arttırdığını belirttiler.

56

www.sektorumdergisi.com

Ağustos August 2018

elektrik

haber

electric

Etkinliklerin Enerjisi Aksa Jeneratör’den

A

ksa Jeneratör sağladığı kesintisiz enerji ile etkinliklerin en
büyük destekçisi konumunda yer almaya devam ediyor. Nisan
ayında Eurasia Airshow ile başlayan Haziran’da Cappadox gibi
büyük organizasyonlara enerji sponsoru olan Aksa, uzun süredir
beklenen Shakira konserine de destek verdi.

İstanbul’un yıl boyunca hevesle beklediği Harbiye Açık Hava
Konserleri’nin düzenli destekçisi olan Aksa Jeneratör, ünlü yarışma
programı Survivor’ın da enerjisine enerji katarak açık hava etkinliklerinin vazgeçilmezi olduğunu ortaya koymuştu. Yıl boyunca farklı
alanlardaki unutulmaz festivallere sponsorluklarıyla destek olduklarını
Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker

Üç kıtadaki üretimiyle 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren, 5 kıtada
faaliyet gösteren ve üretiminin yüzde 50’den fazlasını ihraç eden
Aksa Jeneratör, konser, festival organizasyonlarına sponsor olmaya
devam ediyor.
Nisan ayında Antalya’da dünya havacılık sektörüne yön veren Eurasia
Airshow’a, Haziran ayında Kapadokya bölgesinde turizme büyük bir
katkı sunan Cappadox’a enerji sponsoru olan Aksa, merakla beklenen Shakira konserine de destek verdi.
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belirten Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker; “Aksa Jeneratör olarak
spor, eğlence, sanat ve etkinliklere enerjimizle destek olmaktan
mutluluk duyuyoruz.
Dünya çapında bir sanatçı olan Shakira’nın konserinde kendisinin
performansının izleyicilere kesintisiz ulaşması için hazır bulunmaktan gurur duyduk. ‘Kesintisiz Enerji’ sloganımızla bu tarz dinamik ve
etkili festivallere destek olmaya devam edeceğiz. Aksa Jeneratör’le
enerji hiç bitmeyecek” dedi.
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Türk Sanayisinin Dijital Dönüşümüne Destek:
“TÜSİAD SD2” Programına Başvurular Devam Ediyor

S

anayi 4.0 çalışmaları kapsamında, şirketler ve teknoloji tedarikçileri TÜSİAD SD2 Programı ile bir araya geliyor. TÜSİAD SD2
Türkiye’de “Sanayide Dijital Dönüşüm” teması ile oluşturulan ve
teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren ilk
kapsamlı program olma niteliğini taşıyor.

TÜSİAD SD2 Programı’nda Süreç Nasıl İşleyecek

TÜSİAD SD2, sanayinin dijital dönüşümü sürecinin güçlendirilmesi
ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefi ile:

“Teknoloji kullanıcılarının” ön değerlendirmesini geçen teknoloji tedarikçileri, “Sanayi-Teknoloji İleri Entegrasyon Programı”nda (STEP)
farklı uzmanlar, kullanıcılar ve önemli ekosistem aktörleriyle bir araya gelme imkanı elde edecek.

*Üretim süreçlerinde teknolojiyi kullananlar ile teknolojik çözüm
sağlayanları buluşturacak,
*Teknoloji tedarikçi kapasitesinin tanıtılmasını ve teknoloji üretimini destekleyecek,
*Teknolojik dönüşüm planlamaları için ilham olacak iyi uygulama
örneklerini ortaya koyacak.
Mikro, küçük ve orta ölçekli teknoloji tedarikçilerine yönelik kurgulanan TÜSİAD SD2, çalışan prototipi olan teknoloji sağlayıcılarının
müşteri doğrulamalarını yapma süreçlerine de önemli katkı sağlayacak.
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Teknoloji kullanıcılarının dijital dönüşüm arayışına uygun nitelikte
ürün ve/veya hizmetler için teknoloji tedarikçilerine çağrıda bulunulacak. Bu çağrılara cevap verecek nitelikte ürün ve/veya hizmetleri
geliştiren teknoloji tedarikçilerinden bir başvuru havuzu oluşturulacak.

STEP kapsamında, “teknoloji kullanıcıları” en uygun “teknoloji tedarikçileri” ile eşleşip, birlikte çalışma dönemine girecek ve çözüm
dosyası hazırlayacak.
Bu sürecin sonunda oluşacak başarı hikayeleri “Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Töreni”nde kamuoyuyla paylaşılacak.
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Elektrikli Araçların Mimariye, Sağlığa ve Şehirciliğe
Etkileri Nelerdir?

G

eldi geliyor derken elektrikli ve otonom araçların 2020’den
itibaren yollarda olacağı söyleniyor. Bu gelişme ulaşımda 4.
dönem olarak tanımlanan büyük bir dönüşümün de başlangıcı
olarak kabul ediliyor.

Samuel I. Schwartz ve William Rosen, Street Smart: The Rise Of Cities
And The Fall Of Cars adlı kitaplarında bu durumu aşağıdaki çizimle
görselleştirerek şöyle ifade etmişler: “Eğer evler şehirler gibi planlansaydı, garajın boyutu bu şekilde görünürdü.”

Hepimizin bildiği gibi, ulaşımın gelişmesinde 1. dönem at arabaları,
2. dönem buharlı lokomotif, 3. dönem otomobil ve 4. dönem ise otonom ve elektrikli araçlar olarak kabul ediliyor. Elektrikli ve otonom
araçlar öncelikle otomotiv endüstrisini değiştirecek. Bunun yanı sıra,
en fazla etkilenecek olan diğer alanlar ise sağlık, mimari ve şehir
planlama.

Bu planlama yaklaşımı yeşil alanların ve sokakların gittikçe artan bir
hızla otomobillere ayrılmasına neden oldu. Bu nedenle şehirler yürünemez hale geldi. Şehir içinden geçen otoyollar şehirleri ortadan
ikiye, üçe böldü.
Artık eskiden olduğu gibi, şehirler otomobiller için değil, insanlar
için planlandığı günlere geri dönüyor.
Araç paylaşımının yaygınlaşmasıyla birlikte otoparkları yeniden yeşil
alan yapabilir, binaların içinde yer alan otoparkları çok daha faydalı
amaçlar için kullanabiliriz.
Şehir içinde otoyollar olmayacağı ve sokaklarda otomobiller için çok
daha az yer ayrılacağı için sıklıkla bisiklet yolları, bio-hybrid için ayrılmış yollar ve yürüyüş yolları görebileceğiz. Ayrıca hava çok daha
temiz, yollar %90 daha güvenli olacak.
Otonom araçlar yayaları tanıyıp onlara yol vermek üzere programlandıkları için trafik ışıkları ve yaya geçitleri olmayacak. Bir otonom
araç yayalara yol vermek için durduğunda, diğer araçlar da o aracın
neden durduğunu bilecek. Yayaların şehir içindeki hareketleri çok
daha kolay olacak.

Yıllardır fosil yakıtlı araçların kullanılması insan sağlığını olumsuz
yönde etkiliyor. Hepimiz özellikle metropollerdeki trafik yoğunlukları nedeniyle trafikte beklediğimiz uzun saatler boyunca hem kanserojen gazlar soluyoruz hem de hareketsiz kalıyoruz. Bu durum solunum yolları hastalıklarına, obeziteye, uykusuzluğa ve hareketsizliğe
bağlı kalp damar hastalıklarına yol açarak sağlığımızı bozuyor. Meydana gelen trafik kazaları ise yaralanmalara ve ölümlere yol açıyor.
Elektrikli ve otonom araçlar bu sağlıksız sonuçların tümünü ortadan
kaldıracak. Kanserojen atık, tıkalı trafik ve trafik kazası gibi olumsuz
faktörler ortadan kalktığında, sürücülerin neden olduğu trafik kazalarında %90 azalma olacak.
Peki Elektrikli ve Otonom Araçların Şehircilik ve Mimarlığa
Etkisi Ne Olacak?
Toronto şehri baş plancısı Jennifer Keesmaat, bir konuşmasında
“Otomobillerin %90’ı günün %90’ında hareketsiz duruyor, bu büyük
saçmalık.” demişti.
Otomobil devrimi ile şehirlerimizi ve ulaşım biçimimizi o kadar çok
otomobillere odakladık ki artık şehirlerimiz ve yaşadığımız çevre de
otomobile odaklı hale geldi.

Binaların içinde otomobiller için ayrılan yerler daha az olacak. Buna
karşın bina içinde park eden araç sayısı aynı oranda azalmayacak.
Çünkü otomobiller kendi kendilerine park edebildiklerinden kapı
açılması için gereken boşluklara da gerek olmayacak. Binaların yollar ile bağlantısı da yeniden tasarlanacak. Otomobiller veya toplu
taşıma araçları bina içerisinden geçebilecek.
Çünkü havayı kirleten egzoz gazı üretmeyecekler. Bu durum engelli
ve yaşlı kişilerin hem bireysel seyahatlerini hem de kamusal alan
kullanımlarını kolaylaştıracak yeni bir dönem demek. Gözleri görmeyen veya yürüme engelli birisi salonunda açılan kapıdan araca
binip istediği sinema, tiyatro, hastane, mağaza gibi yerlerin içinde
inebilecek. Bu durum çok daha fazla kişinin şehir hayatına katılması
ve ekonomide artış anlamına da geliyor. Ayrıca şehir merkezlerinde
otopark olarak kullanılan alanların da yeniden değerlendirilmesini
gerektiriyor.
New York’ta yapılan bir çalışma, Manhattan’da park yerlerine ayrılan
alanların altı Empire State binası kadar yer kaplamakta olduğunu
gösteriyor.
Sonuç olarak, beş yıl içinde otonom-elektrikli araçlar ile gerçekleşecek olan yeni ulaşım modeli, otomobillerin yönlendirdiği şehir ve
bina tasarımlarını insan odaklı hale getirerek daha sağlıklı yaşamamıza yol açacaktır. Kaynak: yesilodak.com
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Madde Bağımlılığı İle Mücadele İçin
Trafolar Konuşacak

U

EDAŞ, Trafolar Konuşuyor Projesi kapsamında hizmet bölgesindeki trafolara madde kullanımı ile mücadele konusundaki
bilinçlendirme mesajlarını grafiti ile uyguladı.

bu kez de madde bağımlılığına dikkat çekti. Gençlerin madde kullanımı gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durması amacıyla başlatılan
madde kullanımı ile mücadele kampanyasına destek veren UEDAŞ,

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 3.1 milyon müşteriye kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüren Uludağ
Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) toplumun bilinçlenmesi için de çeşitli
sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyor. Hizmet bölgesinde sürdürdüğü Trafolar Konuşuyor Projesi ile toplumsal farkındalığı artırmayı
hedefleyen şirket, bu kapsamda yeni bir çalışmaya daha imza attı.

Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde bulunan bir trafo binasının duvarına,
madde bağımlılığına dikkati çeken görsel ve “Madde bağımlılığı fişinizi çekebilir” mesaj çalışmasını resmetti. Proje kapsamında belirlenen iki ayrı trafoda daha bu uygulama yapılacak.

Limak Holding Enerji Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), teknik başarısının yanında çeşitli
sosyal sorumluluk projeleriyle de vatandaşın hayatına dokunuyor.
Trafolar Konuşuyor Projesi kapsamında trafik kazaları, kadın şiddet
ve engelli hakları gibi konularda sosyal mesajları trafo duvarlarına
işleterek toplumu bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık veren UEDAŞ,
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Trafolar Sosyal Mesaj Veriyor
Sürdürülen proje kapsamında, 30 trafoda boyama çalışması yapılırken, Bursa’da kadına şiddet, trafik kuralları, engelli haklarıyla ilgili
19 trafoda uygulamalar yapıldı. UEDAŞ’ın hizmet bölgesinde çalışmaları devam eden projenin çeşitli kurumların da desteğiyle ulusal
çapta yaygınlaştırılması planlanıyor.
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Enerji Verimli Apartmanın Çatısında
Sebze Bahçeleri Var

F

ransız banliyösünde bulunan yeşil apartmanın sakinleri çatıdaki
şehir bahçelerinde sebze yetiştiriyor. Çevre dostu bina Fransa’nın
Bordeaux şehrinin banliyösü Cenon’da inşa edilmiştir. Habiter
Autrement ve Ateliers Jean Nouvel tarafından tasarlanan konut projesi 6852.00 metrekare alana sahiptir ve 38 daireden oluşmaktadır.

Güneye doğru katlanabilir cam duvarlar kalın dikdörtgen korkuluklara sahip balkonlara açılmaktadır. Balkonların ve korkulukların alt
kısımları, güney cephesinde soyut bir doğrusal model oluşturan bordeaux kırmızısı tonlamasıyla renklendirilmiştir. Kuzey cephesinde
bulunan kış bahçeleri saydam cam panellerle çevrelenmiştir.

Proje arsasında bulunan şemsiye çam ağacı projenin başlangıç
noktası olmuştur. Arsada bulunan ağaçlar daireler arasında hoş bir
mesafe yaratmaya yardımcı olarak apartman sakinlerine yaşam yoğunluğunu terk etmeden kendi parklarında olma hissini veriyor.
Daireler yaklaşık 150 m2 alana ve alışılmadık şekilde yaklaşık 30
metre uzunluğa sahiptir. Binanın E şekli, apartman dairelerinin
yarısına cepheler arasında dahili görsel bağlantılara sahip üçlü bir
yönlendirme sağlıyor.

Avluya bakan yan cephelerde, öncelikli odak, renklerin ve yansımaların zevkidir. Pencere kepenklerinin içi beyaz, sarı ve turuncu
renklerdedir ve paslanmaz çelik kaplama, parlak renkleri ve değişen
güneş ışığını yansıtır.
Çatı terasında her bir apartman sakini için sebze bahçeleri bulunmaktadır. Burada güneşli öğleden sonraları, aşağıdaki çam ormanından dışarı bakarken domates ve salatalık yetiştirebilirsiniz.
Kaynak: archdaily.com

Ağustos August 2018

www.sektorumdergisi.com

63

elektrik

haber

electric

Ege Rallisi’nde Kesintisiz Aksa Enerjisi

A

ksa Jeneratör sağladığı kesintisiz enerji ile açık hava etkinliklerinin en büyük destekçisi konumunda yer almaya devam
ediyor. Firma, hafta sonu gerçekleşecek Ege Rallisi’nin de enerji
sponsorluğunu üstlendi. 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın üçüncü
ayağı NG Kütahya Seramik 28. Ege Rallisi’ni Yağız Avcı-Ersan Alkır
ikilisi kazandı.

saat 19.00’da Çeşme Belediyesi önünden verildi. Rallinin ilk gününde
Çeşme Marina çevresinde belirlenen 1,94 kilometre uzunluğundaki
NG Kütahya Seramik seyirci özel etabı geçildi. Rallinin ikinci gününde
heyecan, saat 13.00’te Fuar İzmir’de başladı. Efemçukuru ve Gödence etaplarındaki yarışın ardından 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın
üçüncü ayağı NG Kütahya Seramik 28. Ege Rallisi’ni Yağız Avcı-Ersan

Üç kıtadaki üretimiyle 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren, 5 kıtada
faaliyet gösteren ve üretiminin yüzde 50’den fazlasını ihraç eden
Aksa Jeneratör, konser, festival organizasyonlarına sponsor olmaya
devam ediyor. Aksa Jeneratör, Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından bu yıl 28. kez düzenlenen Ege Rallisi’nde de enerji sponsoru
olarak yer aldı.

Alkır ikilisi kazandı. Yıl boyunca farklı alanlardaki unutulmaz festivallere sponsorluklarıyla destek olduklarını belirten Aksa Jeneratör
CEO’su Alper Peker; “Aksa Jeneratör olarak spor, eğlence, sanat ve
etkinliklere enerjimizle destek olmaktan mutluluk duyuyoruz.

13-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen ve 61 aracın katıldığı rallide
üç gün boyunca izleyiciler ve araç pilotları yarış heyecanı yaşadı. NG
Kütahya Seramik 28. Ege Rallisi’nin sembolik startı, 13 Temmuz’da
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Ege Rallisi’nde de hem yarışmacıların hem izleyicilerin heyecanına
ortak olacağız. Aksa Jeneratör’le enerji hiç bitmeyecek. Kesintisiz
Enerji sloganımızla bu tarz dinamik ve etkili festivallere destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
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Türkiye’nin LEED Gold Sertifikası’na Sahip İlk Klima
Santrali Fabrikası Eylül’de Açılıyor

S

ystemair HSK, Türkiye’yi Ortadoğu ve Balkanlar için üretim üssü
olarak belirledi. Fabrikalar, alışveriş merkezleri, şehir hastaneleri gibi dev projelerin iklimlendirmesini sağlayan klima santralleri sektöründe Türkiye pazar lideri olan Systemair HSK, “Türkiye’nin
‘Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik’ anlamına gelen LEED Gold
Sertifikası’na sahip ilk klima santrali fabrikası”nın resmi açılışını Eylül ayında gerçekleştirecek. Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi’nde yaklaşık 28 bin metrekare alana kurulu yeni fabrikanın,
özellikle Ortadoğu ve Balkanlar için üretim üssü olması planlanıyor.
Systemair HSK’nın Hadımköy’de konumlanan bir önceki üretim tesisinden yaklaşık iki kat daha büyük olan yeni fabrika, hali hazırda tam
kapasite olarak üretime başlamış durumda.

Türkiye’nin en büyük iklimlendirme şirketlerinden HSK’nın yüzde 90
hissesini 2012 yılında satın alan dünya iklimlendirme devi Systemair, son iki yıl içinde dünya genelinde gerçekleştirdiği en büyük
yatırımı olan bu yeni fabrika ile potansiyeline ve gücüne inandığı
Türkiye’nin ekonomisi ve istihdamına katkıda bulunmaya kararlı olduğunu ortaya koyuyor.
Ülkemizde fabrika yatırımının yüzde 35’i için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) fon kullanan tek HVAC (ısıtma, soğutma ve
iklimlendirme) markası olan Systemair HSK, bu yatırımı ile iç piyasaya ürün tedariği gerçekleştirecek olmakla birlikte daha çok doğu ile
batı arasında köprü kurarak ihracata odaklanacak. Bölgesel bir güç
olarak Türki Cumhuriyetler ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracatını
artırmayı hedefleyen Systemair HSK, bu fabrika ile Türkiye’yi özellikle Ortadoğu ve Balkanlar için üretim üssü olarak konumlandırıyor.
Son 6 yıldır klima santrali alanında en fazla ihracat yapan 3. şirket
olmayı başaran Systemair HSK, cirosu içinde yüzde 25 paya sahip
olan ihracat oranını hızla artırarak klima santrali pazarındaki ülke
liderliğinin sınırlarını genişletmeyi amaçlıyor. Endüstri 4.0’a uyumlu altyapısı ile hedef pazarların ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş
ürünler üretme imkanı tanıyan fabrika, Systemair HSK’nın operasyonel verimliliğini ve uluslararası standartlara uygun ürünler üretme
kapasitesini de artıracak.

66

www.sektorumdergisi.com

Ağustos August 2018

Aile Şirketinden Globalliğe Uzanan Başarı Öyküsü
İklimlendirme sektörünün duayen isimlerinden Vural Eroğlu’nun
1981 yılında kurduğu ve önce 2004 ardından 2010 yılında yönetim
süreçlerine ikinci nesil olarak sırasıyla kızları Ayça Eroğlu ve Ayşegül
Eroğlu’nun dahil olduğu HSK, 2006 senesinden itibaren her yıl orta-

lama yüzde 30 büyüyen ve 2008 yılından itibaren Türkiye’de klima
santralleri sektöründe pazar liderliğine yerleşen bir firma konumundaydı. İnovatif ürünleri ve patentli teknolojilerinin yanısıra mühendislik alanındaki deneyimi, güçlü know-how’ı ve yüksek ihracat potansiyeli ile öne çıkan HSK, bu sayede Türkiye’de 2000 yılından beri
satış ofisleri bulunan dünya iklimlendirme devi Systemair’ın ilgisini
çekti. 1974 yılında İsveç’te kurulmuş ve özellikle klima fanları alanında dünya çapında üretim gerçekleştiren Systemair; 60 ülkede

faaliyet gösteren, 27 fabrikası ile toplam 330 bin metrekareyi aşkın
üretim alanı bulunan, 6 bin kişiye istihdam sağlayan, 750 milyon
Euro ciroya ve finansal değerlendirmede en yüksek kredi notuna
(AAA) sahip bir firma olarak dikkat çekiyor. 2012 yılında HSK’nın
yüzde 90 hissesini satın alan Systemair, bu tarihten itibaren Systemair HSK olarak çok daha güçlü bir organizasyon yapısı ve yüksek
hedeflerle yola devam ediyor.
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Bakteriyle Çalışan Güneş Pili

A

raştırmacılar, bulutlu havada bile ışığı enerjiye dönüştüren
bakterileri kullanarak güneş pili üretmenin ucuz ve sürdürülebilir bir yolunu buldular.

British Columbia Üniversitesi (UBC) araştırmacılarının ürettiği güneş
pili daha önce böyle bir cihazdan kaydedilenlerden daha güçlü bir

akım üretti ve parlak ışıkta olduğu gibi loş ışıkta da verimli şekilde
çalıştı. Bu inovasyon bulutlu havaların yaygın olduğu Kuzey Avrupa bölgelerinde ve British Columbia gibi yerlerde güneş enerjisinin
daha yaygın bir şekilde benimsenmesine yönelik bir adım olabilir.
Daha ileri bir gelişmeyle, “biyojenik” olarak adlandırılan bu güneş
hücreleri, canlı organizmalardan yapıldığı için geleneksel güneş panellerinde kullanılan sentetik hücreler kadar verimli hale gelebilir.
UBC’den projeye öncülük eden profesör Vikramaditya Yadav, “Bu çö-

züm, güneş enerjisini daha ekonomik hale getirmeye yönelik önemli
bir adımdır” dedi.
Güneş pili güneş panellerinin yapı taşlarıdır. Işığı elektrik akımına
dönüştürmek için çalışırlar. Biyogenik güneş pilleri inşa etmek için
önceki çabalar, bakterilerin fotosentez için kullandıkları doğal boyayı

çıkarmaya odaklanmıştır. Toksik çözücüleri içeren ve boyaların bozulmasına neden olabilecek maliyetli ve karmaşık bir süreçtir.
UBC araştırmacılarının çözümü boyayı bakterilerde bırakmaktı.
Büyük miktarda likopen üretmek için domateslere kırmızı-turuncu
rengi veren ve özellikle enerjiye dönüşüm için ışık hasadında etkili
olan bir boya olan E. Coli’yi genetik olarak geliştirdiler. Araştırmacılar bakterileri yarı iletken olarak hareket edebilecek bir mineralle
kapladılar ve karışımı bir cam yüzeye uyguladılar. Kaynak: sciencedaily.com
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Artı Enerjili Evin LEED Yeşil Bina Sertifikası Var
ükettiğinden daha fazla enerji üreten LEED Gold yeşil bina sertifikalı evin tasarımında sürdürülebilirlik en önemli öncelikti.

T

bir biyokütle (biomass) ısıtma sistemi, radyan zeminlere, tahrikli
hava fırınına güç sağlar ve içinde sıcak su oluşturur.

Mimarlık ofisi Alain Carle Architecte tarafından dört kişilik bir
aile için tasarlanan Hélénière Evi, Kanada’nın Québec eyaletinde
Wentworth bölgesinde bulunuyor.

Biyokütle sistem ve çatıdaki güneş enerjisi panelleri, 465 metrekarelik artı enerjili konutun yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak kadar
enerji üretirken, fazla enerji bölgenin elektrik şebekesine geri satılıyor.

Montreal merkezli firma, LEED Gold sertifikası da dahil olmak üzere
sürdürülebilir evde tüm çevresel hedefleri sağladı, aynı zamanda
manzaranın güzel ruhunu da yakaladı.

Çevre dostu evin, yaşam alanlarında manyetik alan ve kablosuz
iletişim olmaması, enerjide kendi kendine yetmesi, uçucu organik
bileşikler (VOC) içermeyen malzemeler kullanılması, inşaat artıklarının geri kazanımı ve yeniden kullanımı gibi çeşitli yeşil özellikleri var.

Arazide bulunan üç büyük kayanın üzerinde dengelenen yapısal
platform, kayanın rengiyle eşleşen beton taşıyıcı duvarlarla destekleniyor.
Geri dönüştürülmüş yumuşak ağaç kereste granülleriyle beslenen
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Ayrıca artı enerjili evin sahipleri ulaşımdan kaynaklanan çevre kirliliğini önlemek için de elektrikli araba kullanıyor.
dwell.com
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Plastik Atıklardan Oluşan Dev Balina Heykeli

P

okyanuslarımızda biriken plastik atığa nasıl katkıda bulunduğunu
göstermek istedi.

“Skyscraper veya the Bruges Whale” olarak adlandırılan bu heykel

Balina heykeli yaklaşık 380 metrekarelik plastik atık içeriyor, ki bu da
şu anda denizlerimizde dolaşan 150 milyon ton plastikle karşılaştı-

Trienal’in 2018 yılı “Liquid City” isimli temasına yanıt olarak, Brooklyn merkezli mimarlık ve tasarım firması Studiokca tarafından
tasarlandı.

rıldığında sadece minik bir noktadır. Studiokca, Hawaii Doğal Hayatı
Koruma Vakfı ile birlikte çalışarak birkaç plaj temizliği yaptı ve balina
için plastiğin çoğunu böyle topladı.

Jason Klimoski ve Lesley Chang tarafından yönetilen stüdyo, dünya çapındaki şehirlerin, deniz yaşamını tehlikeye sokan ve öldüren

Bruges Trienali 16 Eylül 2018’e kadar devam ediyor.

asifik ve Atlantik okyanuslarından toplanan 5 tondan fazla plastik atıktan oluşan heykel yaklaşık 12 metre yüksekliğindedir ve
Belçika’da Bruges Trienal’inde sergileniyor.

yesilodak.com
Ağustos August 2018
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Türkiye’ye Elektrik Ne Zaman Geldi?

Y

azar Behice Tezçakar Özdemir’in kaleme aldığı ‘İmparatorluk’tan
Cumhuriyet’e Siemens Tarihi’ kitabında elektriğin Türkiye macerasını anlattı. Yunan filozofu Thales elektriğin temellerini atmasaydı, Faraday ve Edison gibi bilim insanlarının bu temeller üzerinden geliştirdiği bilimsel formüller olmasaydı, bugün dünyamız ve
gündelik hayatımız başka bir hal almış olabilirdi. 20. yüzyılla birlikte
elektrik enerjisi, teknolojinin oluşumunu ve gelişimini hızlandırdı.
Bugün aydınlatmadan ısınmaya, iletişimden ulaşıma kadar pek çok
alanda kullandığımız elektrik, dünyayı köklü bir değişim sürecine
soktu. Behice Tezçakar Özdemir’in kaleme aldığı ‘İmparatorluk’tan
Cumhuriyet’e Siemens Tarihi’ kitabı, bu değişimin yanı sıra ülkemize
dair çarpıcı verileri de gözler önüne seriyor.

oranda elektrik tüketiyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) verilerine göre Avrupa’da 4 milyon 872 bin 387, Anadolu yakasında ise
2 milyon 751 bin 857 olmak üzere toplam 7 milyon 624 bin 244 hanenin elektrik aboneliği bulunuyor. Türkiye genelinde de 41 milyon
55 bin 915 abone var. İstanbul’un Türkiye’ye oranı ise yüzde 18,57.
İmparatorluktan Cumhuriyete
Behice Tezçakar Özdemir’in devlet arşivinden resmi verilerle kaleme
aldığı ‘İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Siemens Tarihi’ kitabında,
elektriğin Türkiye’deki yolculuğuna dair bu bilgilerin yanı sıra enerji,
endüstri, iletişim, ulaşım ve sağlık gibi konulara ilişkin detaylara da
rastlamak mümkün. Kitapta aynı zamanda dünyanın önde gelen
elektronik ürün markası Siemens’in geçmişten günümüze yerel ve
küresel ölçekte gerçekleştirdiği önemli atılımların da bir tarihçesi yer
alıyor. Dünyanın gelişim pınarı olan elektriğin ülkemize geliş hikayesindeki bazı detaylar ise hayli dikkat çekici. İşte o satırbaşları.
Osmanlı’da İlk Elektrik Aydınlatması
Özellikle Avrupa’da elektrik enerjisinin yaygınlaşmasından etkilenen
Osmanlı Devleti, ilk çalışmayı 1902 yılında Tarsus’ta yaptı. Berdan
Çayı üzerindeki değirmende 2 kw’lık dinamodan oluşan bir santral
kuruldu. 1905 yılında işletmeye açılan santral, ürettiği elektrikle Tarsus sokaklarını aydınlatmaya başladı.
İstanbul’un İlk Elektrik Santrali

Enerji için; bir ülkenin ekonomik, siyasi ve kültürel gelişiminde en
kilit faktörlerden biri desek abartmış olmayız. Hayatın her alanında
ihtiyaç duyduğumuz elektrik ise bu enerji türleri içinde kilit rolü üstleniyor. Aydınlatma amacıyla kullanılarak yaşamın akışını değiştiren
elektrik, teknolojinin gelişmesiyle birlikte önce beyaz eşyalar ile evlerimize, daha sonra da mobil cihazlar sayesinde ceplerimize kadar
girdi. Türkiye’de ve Dünya’da elektrik tüketiminin en yoğun olduğu
alan sanayii olurken, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) verilerine
göre 2006 - 2016 yılları arasında elektrik tüketimi en fazla artan sektörler hizmet ve ulaştırma oldu.

İstanbul’daki evlerin ahşap olması ve çıkabilecek yangının şehre zarar vermesinden korktuğu için, Sultan II. Abdülhamid’ in İstanbul’da
elektrik enerjisine sıcak bakmadığı ve bu sebeple elektriğin
İstanbul’a geç geldiği iddia ediliyordu. Bu nedenle çoğu kaynakta ilk
kez 1914 yılında Silahtarağa Elektrik Santrali’nin kurulmasıyla elektrikli aydınlatmaya geçildiği yazılıyor. Oysa devlet arşivlerine bakıldığında İstanbul’da ilk santralin, 1906’da II. Abdülhamid döneminde
Siemens & Halske Şirketi tarafından kurulduğu görülüyor.
Arşivlere göre Sultan II. Abdülhamid, Dolmabahçe Gazhanesi’nin
bulunduğu arazide İstanbul’u aydınlatması için bir elektrik santrali istemiş, Berlin’deki Siemens şirketi II. Abdülhamid’e yapılacak
santral hakkında bir proje sunmuştu. Projede malzemeler Siemens
tarafından karşılanacak, inşaat masrafları ise Osmanlı Hükümetine
ait olacaktı. Sultan II. Abdülhamid’in projeyi kabul etmesi üzerine
1906 yılında İstanbul’da Dolmabahçe Saray Tiyatrosunun arkasına
Beşiktaş ve civarı semtlerin aydınlatılmasını sağlayan ilk elektrik
santrali kuruldu.

İstanbul Tüketimde Zirvede

Dolmabahçe Gazhanesi

Elektrik tüketiminin zirve yaptığı yerler şüphesiz ki büyük kentler.
İstanbul yoğun nüfusunun ihtiyacını karşılamak için ciddi oranda
elektrik enerjisi tüketiyor. Tüketim oranı nüfus arttıkça artmaya
devam ediyor. 1901’de nüfusu 942 bin 900 olan İstanbul’un elektriğe arz ve talebi son derece sınırlıydı. Günümüzde 15 milyonu aşan
nüfus ve 1 milyon 528 bin 782 ayrı yapısal birim ile İstanbul büyük

Elektrikten önce, Osmanlı topraklarında havagazları ile aydınlatma
sağlanıyordu. 1853’te Dolmabahçe Sarayı’nı aydınlatmak amacıyla
ilk gazhane kurulmuştu. Hazine-i Hassa’ya bağlı olan gazhanenin
1874’te belediyeye geçmesiyle civardaki caddeler de aydınlatılmaya
başlandı. 1890’da Tophane-i Amire’ nin yönetimine geçen gazhane,
elektrikli aydınlatma sistemine kadar buraya bağlı kaldı.
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Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Türbinleri

D

ünya üzerindeki kısıtlı kaynakları ve her gün hızla çoğalan dünya nüfusunu göz önünde bulundurduğumuzda yenilenebilir
enerji kaynakları geleceğimiz için büyük önem arz etmektedir.

Fosil ve nükleer enerji atmosfere zararlı gazlar yaymaktadır. Bu gazların havaya ve suya verdiği zarar ve kirlilik canlı sağlığı için özellikle
son yıllarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Rüzgar enerjisi sürecinde

ise zararlı gazların atmosfere salınması gibi bir durum söz konusu
değildir. Dolayısıyla bu zararlı gazların hiçbiri atmosfere salınmaz,
dolayısıyla rüzgâr enerjisi temiz bir enerjidir. Bu nedenle özellikle
ülkemizde uygulama alanı geniş olan rüzgar enerjisi temiz bir doğa
ve yaşam alanlarımız için vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır.
Rüzgar enerjisinin tek olumsuz yanı gürültü kirliliğidir. Ancak bu
konu üzerine son yıllarda çeşitli çalışmalar yapılmış olup rüzgar türbinlerinin gövdelerini ses izolasyonu implement edilmiştir. Bu sayede devasa pervanelerin dönerken çıkardığı sesler çok büyük oranda
azaltılmıştır.
Rüzgar Türbinlerinde Alt Sistemler
Bir rüzgar türbini, alt sistemleri ve rüzgar çiftliğinin şebekeye bağlanması ile ilgili çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bunlar genel olarak
güç aktarma, ana kontrolör, perde ve sapma sistemleri olarak sıralanabilir.
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Güç Aktarma
Bu, girişin jeneratörün gücü olduğu ve çıkışın şebekeye güç olduğu güç devresidir. Yüksek güçler söz konusu olduğundan, sistemin
tipik bileşenleri Hava Devre Kesicileri ve büyük kontaktörlerdir. Diğer önemli ürünler ise aşırı voltaj korumasında yer alır. Modern güç
aktarma kısımları normalde bir dönüştürücü içerir. Ana devreye ek

olarak, dönüştürücünün kendisi düşük voltaj bileşenlerine ihtiyaç
duyan çeşitli işlevlere sahiptir.
Ana Kontrolör
Ana kontrolör genel kararlar, kontrol, izleme ve iletişim ile ilgilenen
türbinin beynidir, diyebiliriz. Etrafında güç kaynağı, koruma ve haberleşme için birkaç ürüne ihtiyacı vardır.
Güç Toplama ve Izgara Bağlantısı
Rüzgar türbinden gelen elektrik enerjisi rüzgar santralinin içinde
toplanır ve şebekeye bağlanır. Ana bileşenler transformatörlerin
yanı sıra MV şalter ve aparatlarıdır. Transformatörün AG tarafında,
devre kesiciler, anahtar ayırıcıları ve aşırı gerilim koruması önemlidir.
Perde Sistemi
Türbin perdeleri ve eğim, türbin kanatlarının değişen açısını ifade
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eder. Bu fonksiyon, rüzgar türbini çıkış gücünü en üst seviyeye çıkarmak ve türbinin yüksek rüzgar hızlarından korunmasını sağlamaktır
(dönme hızını azaltmak veya durdurmak için dışarı atmak).

törler gibi ekipmanlardan ısı kayıplarını aktaran hidrolik pompa
sistemleri ile desteklenmektedir. Hidrolik sistemler, zift ve fren sistemleri gibi güvenlik devrelerinde de kullanılmaktadır.

Ana bileşenler, her bir bıçak ve kontrolleri için motorlardır. Diğer ana
işlevler iletişim ve güvenlik ile ilgilidir.

Rüzgar Türbinlerinin Bakım ve Onarımı

Sapma Sistemi
Sapma sistemi tam tamburunu döndürerek rotorun (bıçaklarla) her
zaman rüzgara karşı durmasını sağlar. Bu, güç çıkışını türbinden
maksimize etmektir. Ana bileşenler motorlar ve kontrolleridir. Tipik
olarak 3 ila 8 motor kullanılır.
Yardımcı ve Tedarik Sistemleri
Bunlar türbinin yıldırım, asansör ve soğutma sistemleri (hava veya
sıvı) gibi iç sistemleridir.
Hidrolik ve Soğutma Sistemi
Hidrolik ve soğutma sistemleri jeneratörler, redüktörler ve konver-
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Rüzgar türbinleri, ömürleri boyunca mümkün olan en fazla miktarda elektrik üretebilmekte ve bu da 20 yılı aşabilmektedir. Önleyici
ve koşullu bakım en uygun varlık performansını ve genel kullanım
ömrünü arttırmak için önemlidir.
Rüzgar Türbinlerinin Güvenliği
Rüzgar türbinleri, herhangi bir makine olarak, güvenlik ve koruma
açısından yüksek bir gereksinime sahiptir. Ürünler her bir alt sisteme
kurulsa da, tamamlanmamış ve koordineli bir türbin yaklaşımına
sahip olmak önemlidir.
Kaynak : Voltimum - Gizem Bircan
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Aydınlatmanın Bir Kokusu Var ve Bunun Ardındaki
Bilim Çok Güzel

O

nu gördünüz, onu duydunuz, peki ama onu kokladınız mı?
Kulağa ne kadar tuhaf gelse de aydınlatmanın kendine has bir
kokusu var.

Ama gözümüzü alan flaşlar ya da kulakları sağır eden gürültüsünün
aksine bir yıldırımın kokusu çok daha hafiftir. Aslında, muhtemelen
bunu daha önce deneyimlemişsinizdir.

Birden bire gözleri kör eden bir ışık patlaması oldu,” diyerek başlıyor.
Yıldırım sadece birkaç metre ileriye düşmüştü.
“Statik elektriği kolumda hissettim. Kablo ya da plastik gibi inorganik bir yanık kokusu aldım,” diyor.
Aynı deneyimi yaşayan diğerleri bu kokuyu klor, temizlik malzemeleri ya da hiç de şaşırtıcı olmayacak şekilde kıvılcımlara benzetiyor.

Bir yıldırım düştüğü zaman havayı 30 bin dereceye (oC) kadar ısıtır!
Havanın bu hızlı genleşmesi gök gürültüsü olarak duyduğunuz sonik
patlamayı meydana getirir.

Büyük ihtimalle yıldırımın ürettiği ozon kokusunu daha önce almışsınızdır. Bir bahar yağmurunun önünden gelen o temiz, taze kokuyu
biliyor musunuz?

Bununla birlikte, moleküler düzeydeki kimyasal değişiklikler atmosferi yerel olarak değiştirebilir ve geride bir aroma bırakır.

İşte o. Etrafta yıldırım olmasa da havada bir fırtınaya yayılmış ihmal
edilebilir miktarlarda yıldırım kaynaklı ozon ve nitrojen dioksit bulunur.

Hava yüzde 78 nitrojen ve yaklaşık yüzde 20 oksijen içerir. Atmosferde ne nitrojen ne de oksijen element halinde bulunur.
Bunun yerine ikisi de ikişer element ile N2 ya da O2 oluşturmuştur.
Yıldırım havayı ısıttığı zaman bu iki element arasındaki bağı kırar ve işte bununla birlikte N ve O elementleri rastgele etrafa saçılır.
Atomların çoğu hava soğuduğunda yeniden bileşikler haline gelir.
Ama bazıları yeni bileşikler oluşturur. O atomlarının bazıları O2 ile
birleşerek O3 (ozon) meydana getirir. Yüzeyde büyük konsantrasyonlarda ozon olması nadir rastlanan bir durumdur ve ozonun ayırt
edilebilir bir kokusu vardır. Yıldırım düştükten hemen sonra bu kokuyu almak mümkündür.
Oxford, Alabama’dan Ryan Long, Haziran ayında bu olaya bizzat tanık oldu. Ryan bu deneyimini anlatmaya, “Mezarlıktaki bir tepenin
üzerine inşa edilmiş eski bir binada çalışıyordum.
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Bir fırtınanın hamle cephesi bu bileşikleri yağmurun önünden taşıdığı zaman “toprağa karışmadan” önce kokusunu alabilirsiniz.
İnsan burnu 10 ppm kadar düşük ozon konsantrasyonlarını ayırt
edebilir. Bu da Olimpik yüzme havuzundaki üç çay kaşığı suya denk
gelmektedir.
Bu kokuyu çamaşır yıkarken de alabilirsiniz. Kurutucudan çıkarılan
giysiler arasında meydana gelen küçük statik kıvılcımlar minyatür
yıldırımlar gibi hareket ederek hafif bir koku almanıza yeterli olacak
ozonu üretir.
Bir daha gök gürültülü yağmura yakalandığınız zaman derin bir nefes almayı unutmayın. Yıldırımın kokusunu almanız işten bile değil.
sciencealert.com
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Borsan Grup’a İstihdam Ödülü
Borsan Group Receives An Employment Award

S

amsun İstihdam Buluşması, Samsun Büyükşehir Belediyesi 15
Temmuz Şehitler Parkı ve Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda
yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda istihdam ve iş
alanları masaya yatırıldı. Törende Borsan Grup da İstihdamın Enleri
ödülü aldı. Borsan Grup adına ödülü, Borsan Grup Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Ölmez aldı. Törene ayrıca Borsan Grup
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şenocak da katıldı.

The Samsun Employment Meeting has been made at 15 Temmuz
Şehitleri Parkı and Şehit Ömer Halisdemir Hall of Samsun Municipality
with a broad participation.Employment and work fields were discussed
at the meeting. Borsan Group has received the Bests in Employment
award .Borsan Group Deputy Board Chairman Hacı Ahmet Ölmez has
received the award on behalf of Borsan Group. Borsan Group Board
Chairman Adnan Ölmez and Deputy Board Chairman Ahmet Şenocak
have also attended to the ceremony.
Borsan Kablo CEO Mehmet Arbek Akay, who has pointed out that
being Borsan Group they feel proud to be deemed worthy for the Best
in Employment award , said “In recent months, being Borsan Group,
we have been ranked among the top 500 Large Industry Companies
2017 Study prepared by the Istanbul Chamber of Industry, but also
we have taken place among the top 1000 export companies, which is
traditionally organized every year by the Turkish Exporters Assembly,
with the export figures we have made.
And now we have been deemed worthy for the ‘Best in Employment’
award by İŞKUR. the fact that the works we have done has been deemed
worth for this award fills us with pride”.Support for development Akay,
who has drawn attention to the importance of employment, stated
that “An emplyment mobilization has been declared throughout Turkey
and we also have joined this effort as Borsan. Our employment rate

Ödül Üstüne Ödül
Borsan Grup olarak İstihdamın Enleri ödülüne layık görülmenin
gururunu yaşadıklarını ifade eden Borsan Kablo CEO’su Mehmet
Arbek Akay, “Borsan olarak geçtiğimiz aylarda; hem İstanbul Sanayi
Odası’nın hazırladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017
Araştırması’na girdik hem de yaptığımız ihracat rakamlarıyla Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği en fazla
ihracat yapan ilk 1000 firmanın arasında yer aldık. Şimdi de İŞKUR
tarafından ‘İstihdamın Enleri’ ödülüne layık görüldük. Yaptığımız çalışmaların ödüle layık görülmesi bizleri gururlandırıyor” dedi.
Kalkınmaya Destek
İstihdamın önemine dikkat çeken Akay, “Tüm Türkiye’de istihdam seferberliği ilan edildi, Borsan olarak bizler de bu seferliğine katıldık.
Özellikle son yıllarda istihdam oranımız büyük bir artış gösterdi. Bu
istihdam artışı Samsun’daki işsizliği de azalttı, bu şekilde şehrimizin
kalkınmasına da destek olduk. Borsan olarak üretim yaparken, kalkınmaya büyük önem veriyoruz. Bölgesel kalkınmaya ciddi destekler
verdik, ayrıca kablo sektörüne kalifiye eleman yetiştirme konusunda
ciddi çalışmalarımız var. 2 bin 200 üzerindeki çalışanımız ile hem kaliteli hem modern bir üretim ağına sahibiz. Hedefimiz; bünyemizde
yer alan çalışan sayımızı daha da artırmak” ifadelerini kullandı.
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has increased especially in recent years.This increase in employment
has reduced unemployment in Samsun and helped us to support the
development of our city. Being Borsan, we place great importance on
development while making production. We have provided significant
support to regional development and we have serious studies in
training qualified personnel for cable sector. With over two thousand
two hundred employees, we have both quality and modern production
network. Our goal is to increase the number of employees working in
our company further more”.
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Küresel Ticaret Sistemini Yeniden Biçimlendirmek
İçin Yeni Bir Siyasi Mutabakat

T

ÜSİAD’ın da üyesi olduğu Küresel İş Koalisyonu, G20 ülkelerinin
Maliye Bakanlarının ve Merkez Bankası Başkanlarının Buenos
Aires’deki buluşmasından önce bir bildiri yayımladı. Serbest
ve kural temelli piyasalara dayalı sınır ötesi ticaret ve yatırım; sürdürülebilir büyüme, paylaşılan refah, istihdam yaratma ve ülkeler
arasında ortak fayda yaratan ekonomik ilişkilerin gerçekleşebilmesi

Küreselleşme karşıtı görüşler yayılmakta ve yeni engeller çoğalmaktadır. Birçok ülkede gelir dağılımındaki eşitsizlik artmıştır. Her ne
kadar bahse konu ülkelerdeki eşitsizliğin asıl nedenleri teknolojik
değişim, yetersiz ya da işlevsiz sosyal hizmetler, yönetim ve eğitim
sistemi olsa da, hükümetler bu yöndeki eğilimler için asıl olarak
uluslararası ticareti suçlamıştır.

için gereklidir. Ticaret dünya çapında milyarlarca insanı yoksulluktan
kurtarmıştır. Geçtiğimiz yıl ticaret 2011’den bu yana en hızlı büyümesini gerçekleştirmiş, küresel ekonomik toparlanmayı önemli derecede desteklemiştir.

Piyasa işleyişine ve uluslararası kuruluşlara olan güvensizlik artmaktadır. “Tek başına yap” ve tek taraflı “komşunu zarara sok” politikaları
yükseliştedir. Küresel İş Koalisyonu bazı G20 ülkeleri arasında büyüyen ticari gerilimlerden ötürü kaygılıdır. Küreselleşmenin kusurları
ve yanlış yönetiminden doğan ve gittikçe kötüye giden bu eğilimin
önüne geçebilmek için kapsayıcı bir reform gündemine öncelik verilmelidir.

Uluslararası anlaşmalara ve serbest piyasaları garanti altına alan
siyasi taahhütlere dayalı ticaret, dünyanın her tarafından insanların çoğunluğunun hayatına olumlu etki etse de, çok taraflı işbirliği
konusundaki uzlaşma G20’de zayıflamaktadır. Her ne kadar G20 ülkeleri korumacılığı durdurup geriletmek istediklerine dair taahhütte
bulunsalar da, ticaretin önündeki engellerin sayısı her geçen gün
artmaktadır. Ekim 2008’den Mayıs 2018 ortasına kadar olan dönemde, G20 üyeleri 700’den fazla yeni ticareti kısıtlayıcı tedbir almıştır.
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Senelerdir küresel ekonomik başarımızın temel taşı olan çok taraflı
ticaret sistemi baskı altındadır. DTÖ üyeleri senelerce piyasaya erişim
ve çok taraflı ticaret sisteminin kurallarını 21. yüzyılın ticaret yapısına uygun hale getirmek için gerekli isteği göstermemiştir.
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Her ne kadar Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın yürürlüğe
girmesi ve tarımsal ihracat sübvansiyonlarının yasaklanması önemli
başarılar olsa da, DTÖ; sübvansiyonlar, piyasa ekonomisinin geçerli
olmadığı ekonomiler, devlet şirketlerinin hakim rolü, yurtiçi katkı
zorunluluğu, zorunlu teknoloji transferi ve fikri mülkiyet hırsızlığından kaynaklanan ticarette bozulmaları önleyebilecek kapasiteye sahip değildir. Ek olarak, DTÖ’nün temyiz organındaki boş pozisyonları
doldurmak için adaylıklar bloke edildiğinden, örgütün anlaşmazlıkların halli mekanizması tehdit altındadır ve DTÖ üyeleri pozitif bir
reform gündemi hakkında anlaşamamaktadır.
Kural temelli küresel ticaret sistemindeki durağanlıktan ötürü endişeliyiz. Refah üretmek için, iş dünyasının güvenilir ve modern
uluslararası kurallara, öngörülebilirliğe, istikrara ve güçlü, tarafsız
hakemlere ihtiyacı var. Kestirme çözümler veya basit bir ince ayar
işe yaramayacaktır. Uluslararası iş birliği gereklidir. Küresel ticaret
sisteminde hali hazırda mevcut bulunan güçlü tarafları daha da güçlendirecek, ancak aynı zamanda eksik yönleri de etkili bir şekilde ele
alacak pozitif bir gündeme ihtiyacımız var.
G20 liderlerine aşağıdaki hususlar için çağrıda bulunuyoruz:
Piyasaların açık kalmasına duydukları bağlılığın yeniden dile getirilmesi; mal ve hizmet ticaretindeki, kamu alımlarındaki ve yatırımlardaki korumacı yeni engellerin yürürlüğe girmesinin engellenmesi.
Uyum durumunu kapsamlı bir şekilde kontrol edebilmek adına DTÖ,
OECD ve UNCTAD’dan (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) G20 üyelerinin ticaret ve yatırım önlemlerini izleme ve raporlamaya devam etmesinin talep edilmesi. Bu kısıtlamaların etkisi büyüme, istihdam ve ticarette bozulmalar göz önünde bulundurularak
değerlendirmeye alınmalıdır.
Her ne kadar ticaret genel olarak GSYİH ve gelirde pozitif etki yaratsa da, herkesin küreselleşmeden yeteri kadar yararlanamadığının
kabul edilmesi. G20 üyeleri bu sebeple ticaretin yerinden edilmiş
çalışanlar ve belirli topluluklar üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmeyi amaçlamalı ve örnek uygulamalara dair görüş alışverişinde
bulunmalıdır. Bu sadece eğitime daha fazla yatırım yapmak veya
yüksek nitelikli ve uyum kapasitesi yüksek bir işgücü için eğitim
(mevcut işe yönelik eğitim ya da tamamen farklı bir mesleğe yönelik
eğitim) sağlamak değil, aynı zamanda mikro, küçük ve orta boyutlu
işletmelerde (MKOBİ) kapasite arttırma çabaları içerisinde de olmak
anlamına gelmektedir. Bununla birlikte G20, OECD’yi ticaretteki
serbestleşmenin ekonomik ve sosyal etkilerini ortaya koyacak ve
bu zorlukları ticaretin önünü açacak bir şekilde aşmak için tedbirler
tanımlayacak ticarete uyuma yönelik çalışma programı oluşturması
konusunda teşvik etmelidir.
Çok taraflı ticaret sistemindeki liderlik rollerinin yeniden canlandırılması. DTÖ’nün işleyişi ve çok taraflı kurallara uyum güçlendirilmelidir. Bu sebeple bildirim şartlarının uygulanması ve DTÖ sekreteryasının üyelerce eksik bırakılan konulara çözüm üretmedeki rolü
güçlendirilmelidir.
G20, DTÖ’nün temyiz organı üyelerinin atanmasına ilişkin sorunun
çözülmesi ile anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasının geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik gerekli reformlar için Cenevre’deki
görüşmelere acilen dahil olmalıdır.
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MKOBİ’lerin daha fazla güçlenmesi ve faaliyetlerini kolaylaştıracak
yeni dijital teknolojileri benimsemeleri için MKOBİ’lerin teşvik edilmesi.
G20, ölçeği ne olursa olsun tüm MKOBİ’lerin uluslararası alanda güvenle büyüyebilmesi için ek yatırım, eğitim ve düzenleyici konularda işbirliği aracılığıyla güvenli ve emniyetli bir küresel siber ortam
yaratmayı hedeflemelidir. Küresel ekonomi MKOBİ’lerin enerjisi ve
inovasyonu sayesinde canlı kalmaktadır. Bu sebepten ötürü daha
fazla MKOBİ küresel ticaret ve yatırım imkanlarından yararlanmalıdır. Finansmana daha kolay erişim ile basitleştirilmiş kurallar ve
prosedürler de dahil olmak üzere MKOBİ’lere kolaylıklar getiren
bir ortamın oluşturulması ve farkındalık düzeyinin arttırılması en
önemli unsurlardır.
Özel şirketler ile kamu sermayeli kuruluş ve işletmeler arasındaki
haksız rekabet, ticareti bozucu sübvansiyonlar, zorunlu teknoloji
transferi ve siber-hırsızlıklar eğer mümkünse DTÖ hükümleri aracılığıyla ele alınmalıdır.
Önlemler DTÖ Ticaret ve Rekabet Politikası Çalışma Grubu’nun
canlandırılması, şeffaflığa yönelik yeni kurallar ile ticareti bozucu
sübvansiyonlar, zorunlu teknoloji transferi ile ortak girişim zorunluluklarını kapsamalıdır. Bu bakımdan, Charlevoix G7 Zirve bildirisinde
üzerinde mutabakata varılan piyasa ile uyumlu olmayan politika ve
eylemlere yönelik tedbirler ile hedefleri destekliyor ve memnuniyetle karşılıyoruz.
Bahse konu hedefler Çelikte Kapasite Fazlalığı Küresel Forumu’nun
önerilerinin tam ve hızlı uygulanması ile İhracat Kredileri Uluslararası Çalışma Grubu’nun devlet teşvikli ihracat kredileri için geliştirdiği
yeni ilkeler setinin geliştirilmesini kapsamaktadır.
Modern ticaret ve yatırım kuralları ile piyasaya erişim için gündem
oluşturulmalı ve desteklenmelidir. Bu sebeple bütün üyeler Aralık
2017’de Arjantin Buenos Aires’te gerçekleştirilen 11. DTÖ Bakanlar
Konferansı kapsamında kurulan e-ticaret, yatırımların kolaylaştırılması, hizmetlerde yurtiçi düzenlemeler ile MKOBİ konularını kapsayan ortak gayrı- resmi grupların çalışmalarını teşvik etmelidirler.
Ekonomik ortaklar arasındaki canlı ticaret ve yatırım, kapsayıcı ve
müreffeh toplumları güvence altına almak adına gereklidir. G20 liderlerini sorumluluk almaya ve çok taraflı iş birliği için gerekli temelleri atmaya davet ediyoruz. Karşılıklı fayda yaratan ticaret ve yatırım
ilişkilerini kapsayan bir sürdürülebilir ekonomik kalkınma yapısının
kurulması, ortak çözüm üretmeyi hakeden ortak bir sorundur.
Dieter Kemp
Başkan, Küresel İş Koalisyonu
***
Bu duyuru Küresel İş Koalisyonu üyeleri tarafından Berlin, Brasilia, Brüksel, Buenos Aires, İstanbul, Londra, Madrid, Ottawa, Paris,
Roma, Seul, Sidney, Washington D.C. ve Yeni Delhi’de yayınlamıştır.
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Garanti’den Zorlu Enerji’ye Türkiye’nin
İlk Yeşil Kredisi

G

aranti Bankası, Zorlu Enerji’ye sağladığı 10 milyon ABD Doları
tutarındaki kredinin faizini şirketin sürdürülebilirlik performansına endeksleyerek Türkiye’nin ilk Yeşil Kredi anlaşmasını
gerçekleştirdi. Toplam 10 milyon ABD Doları tutarındaki kredi, Zorlu
Enerji’nin işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılıyor. Garanti Bankası, Yeşil Kredi ile vade süresince Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik
performansını iyileştirmesini faiz indirimiyle teşvik edecek.
Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak

Yeşil Kredi süreci kapsamında, Zorlu Enerji’nin çevresel, sosyal ve
kurumsal yönetim alanındaki performansı, uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı Vigeo-Eiris tarafından düzenli aralıklarla
puanlanacak. Ortaya çıkacak puana göre Zorlu Enerji’nin kredi faizi
her yıl yeniden değerlendirilecek. Şirketin baz puana göre daha düşük performans göstermesi durumunda kredi faizi artırılırken, daha
iyi performans gösterdiği durumda faiz düşecek. Bu yaklaşımla, yeşil krediyi kullanan firmaların başlangıçtaki sürdürülebilirlik performansını koruması ya da artırması hedefleniyor.
Türkiye’de ilk kez Garanti’nin hayata geçirdiği, dünyada da çok yeni
duyulmaya ve gelişmeye başlayan Yeşil Kredi ürünü, bankanın bünyesinde bulunduğu BBVA’nın da ürün portföyünde yer alıyor. BBVA
geçtiğimiz Mart ayında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri’ne ulaşılmasını desteklemek üzere, Paris Antlaşması’yla
uyumlu iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma stratejisini açıklamıştı. BBVA finansman, yönetim ve işbirliği olarak üç farklı eylem
alanında temellendirdiği 2025 Taahhüdü kapsamında, yeşil fon, sürdürülebilir altyapı, sosyal girişimcilik ve finansal kapsayıcılık için 100
milyar Euro seferber edeceğini duyurmuştu.
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Garanti Bankası da bu taahhüde, sürdürülebilir ekonomiye geçiş
konusundaki Güneş Enerjisi Kredisi, Büyük Menderes Havzası Temiz
Üretim Kredisi, İklim Değişikliği Eylem Planı, Kadın Girişimcilere Özel
Sosyal Bono ihracı, uluslararası en iyi standartlarda Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Sistemi ve Yeşil Mortgage gibi öncü uygulamalarıyla katkıda bulunuyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı
Ebru Dildar Edin, “Zorlu Enerji ile imzaladığımız anlaşma, bir şirketin işletme sermayesi için Türkiye’de verilen ilk sürdürülebilir ve
yeşil kredi olma özelliğini taşıyor. Bugüne kadar pek çok başarılı
ürünle uzun yıllardır sürdürülebilirlik konusuna her alanda öncülük ettik. Gelişmekte olan Piyasaların ilk sosyal bono ihracından
sonra, Türkiye’nin ilk Yeşil Kredi’siyle de sürdürülebilir finansman
konusunda sektörümüzde yine öncü bir rol üstleniyoruz. Bu sayede
Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomiye geçişine ve şirketlerin bu alandaki performanslarını iyileştirmesine destek olacağımız inancındayız. İlk defa bir şirkete işletme kredisi olarak verilen Yeşil Kredi’yi
yurtdışından bir fon kullanmadan kendi kaynaklarımızla sağlıyoruz.
Uluslararası bir sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı tarafından
şirketin sürdürülebilirlik performansı puanlanacak ve faiz oranını bu
puana endeksleyeceğiz. Dolayısıyla kredi verdiğimiz şirketin sürdürülebilirlik performansını koruduğundan emin olarak, vade boyunca
müşterimizin çevresel, sosyal ve yönetişim kaynaklı risklerini daha
da iyi yönetmesini teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ülkemizde sürdürülebilirlik alanında iyi performans gösteren şirketlerin
Yeşil Kredi’ye ilgi göstereceğine ve mevcut kredisini yeşil kredi yapısına çevireceğine inanıyoruz” dedi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak,
sürdürülebilirliği işlerinin bir parçası olarak değil, bütünü olarak ele
aldıklarını söyleyerek şöyle konuştu: “Zorlu Enerji olarak yenilebilir
enerji başta olmak üzere enerjinin her alanında devam ederken bir
yandan da yaptığımız her işte çevreye, doğaya, insana ve topluma
değer katmaya odaklanıyoruz.
Zorlu Enerji ekosistemi içerisinde yer alan, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız dahil tüm paydaşlarımızın sahip olduğumuz
sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde hareket etmesini sağlıyoruz.
Bu açıdan Garanti Bankası ile yaptığımız ‘Green Loan’ anlaşması; bizim bu vizyonumuzu, tüm iş modelimizin ayrılmaz bir parçası haline
getirme yolundaki kararlılığımızı gösteren, çok kıymetli bir adımdır.
Sadece Türkiye’de bir ilk değil dünyada da ilkler arasında yer alan bu
anlaşma ile bir yandan Zorlu Enerji’nin çevresel, sosyal ve yönetişim
alanındaki performansını iyileştirirken bir yanda da sürdürülebilir bir
şirket olarak finansman maliyetimizi aşağı çekmiş olacağız. Mevcut
kredimiz üzerinde yapılacak değerlendirme sürdürülebilirlikte geldiğimiz noktayı bir kez daha tescil edecektir. Sürdürülebilirlik adına
Türkiye’de birçok ilke imza atmış bir şirket olarak Garanti Bankası ile
yapmış olduğumuz ‘Green Loan’ anlaşmasının hem Türkiye’de hem
de dünyada birçok şirkete örnek olmasını diliyorum.”
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Devre Korumasının Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

Y

aşam alanlarımız, mevcut evsel elektrik sistemleri ile daha çok
ilişkili olan ağ bağlantılı cihazlara ev sahipliği yapmaktadır. Siz
de bu makalemizde devre korumasının günlük ve iş hayatlarımızdaki yeri ve önemi ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.
Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) yükselişi, evlerde ve sonuçta daha iyi
yaşamak için, birbirine bağlı yeni bir aygıtlar dünyası vaat ediyor.
Yapılan güncel araştırmalara ve uzmanlara göre bağlı cihaz sayısının
2020’ye kadar 50 milyarı aşacağı tahmin ediliyor. Teknolojik evrimle
değişen ev ve işyerleri sebebiyle, bugün evlerimizi ve yaşamlarımızı
dolduran, sayısı her geçen gün giderek artan miktarda elektrikli cihaz var. Böylelikle, potansiyel olarak ne kadar tehlikeli olabileceğini
de unutmamakla birlikte, elektrik elde etmek bizim için oldukça kolay hale gelmiştir.

Bu tür olayların kesin nedeni pek çok durumda her zaman bilinemese de, bazı ev sahipleri için elektrik tehlikeleri konusunda basit bir
farkındalık veya kayıtsızlık olabilir. Bugünün elektrik teknisyenleri
için, ev sahiplerini ziyaret ederken bu önemli bir husustur. Aşırı yüklenmediğinden emin olmak için soketlerin etrafındaki basit kontroller, ayrıca banyoda ya da dışarıdaki cihazların kullanımı hakkında
kapsamlı ve detaylı bilgi vermek, evdeki güvenliği önemli ölçüde
artırmaya yardımcı olabilir. Bu anlamda konuyla ilgili yeterince bilgi
sahibi olmak ve sonraki aşamalarda dikkati elden bırakmamak kazaların önlenmesinde ciddi rol oynar.
Devre Koruması ile İlgili Düzenlemeler
Konuyla ilgili yönetmeliklerin getirdiği değişimler, yanmaz malzemeden üretilen tüketici ünitelerinin kurulumu sayesinde ev içi binalarda güvenliğin arttırılması esasına dayanır. Bu sayede metal kasalar ve manyetik kapı kapakları ile pazara yeni ürünler tanıtılmakta ve
tutarlı bir tasarımın yanı sıra güvenlik de sağlanmaktadır.
Düzenlemelerde son güncellemeler göz önüne alındığında, uyumlu
tüketici birimleri için talepte gözle görülür bir artış olmuştur. Düzenleyici değişiklikler, ürünlerin nasıl belirlendiğini ve kurulduğunu
etkilemiştir. Devre koruma aralıkları, tasarım esnekliği, kurulum
kolaylığı ve yasal uyumluluk özelliklerini birleştirerek pazar lideri
platformların temelleri için tasarlanmakta ve üretilmektedir.
Bir endüstri olarak, bu tür düzenlemelerin gerekliliğini kabul ediyoruz. Bize bir iş olarak rehberlik ediyorlar, aynı zamanda günlük
hayatlarımızda bizler için koruma sağlıyorlar. Devre koruma ürünleri
ve kablolama sistemlerinin her türlü ortama monte edilmesi, bir sisteme doğru düzgün bir şekilde son vermenin her zamankinden daha
önemli hale geldiği anlamına gelir. Maliyet her zaman bir faktör olmakla birlikte, kurulmakta olan sistemin tipi veya sonlandırmasının
ana nedeni olmamalıdır. Alanın gelecekteki kullanımına da dikkat
edilmelidir. Bu göz önünde bulundurulduğunda, endüstriye üstün
güvenilirlik özellikleriyle tam uyumlu ürünler sunarken aynı zamanda kurulum deneyimini geliştirecektir.
Akıllı Evler Hayat Kurtarıyor

Elektrik Kazalarının Nedenleri
Evlerimiz sürekli değişirken, elektrik teknisyenlerinin rol ve sorumlulukları aynı kalmıştır; bu da hepimizin bildiği üzere elektriksel olarak
güvenli ve uyumlu bir kurulum sağlamak olarak özetlenebilir. Bu
konu oldukça dikkate değer; örnek göstermek gerekirse hükümet
araştırmaları İngiltere’de her yıl 70 civarında ölüm ve 350.000 kişinin
yaralanmasının hatalı elektrik ve elektrikli ekipmandan kaynaklandığını göstermektedir. Tüm iç yangınların neredeyse yarısı elektrikten kaynaklanmaktadır. Canlı hayatına kasteden bu tür kazalar için
hiç şüphe yok ki önlem alınması elzemdir.

Evlerde ve işletmelerimizde akıllı teknoloji artmaya devam ederken,
hem evde hem de işyerinde enerji kaynaklarımıza ve ağlarımıza
artan baskı vardır. Bu nedenle devre koruması çok önemlidir, kısa
devrelere, aşırı yüklere ve elektrik çarpmasına karşı koruma sağlar
ve bu sayede insanların ve araçlarının tamamen korunmalarını sağlar. Elektrik teknisyenleri evimizin ve işyerlerinin elektrik güvenliği
konusunda inanılmaz derecede önemli bir role sahiptir. Üreticilerin
montajcılarla çalışmaya devam etmeleri, ürünlerin akılda kalmaları
ve son kullanıcı tarafından tasarlanması son derece önemlidir. Gerçekte, yüksek kaliteli bir ürün ve uzun ömürlü devre koruması hayati
öneme sahiptir; kullanıcı dostu tasarım, kullanılabilirlik ve uygun
fiyat ise satılabilirliği sağlar.
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Erzurum’dan Kadıköy’e Mimarlık Köprüsü

K

adıköy Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliği işbirliği ile Erzurum Atatürk Üniversitesi
Mimarlık Bölümü öğrencilerine yönelik yaz atölyesi başladı.
Proje kapsamında 25 öğrenci ve 6 akademisyen 15 gün boyunca
atölye, kent gezisi ve çeşitli etkinliklere katılacak.

Kadıköy’deki Yapıları Gezecekler
Proje sürecinde Tasarım Atölyesi Kadıköy başta olmak üzere belediyenin çeşitli birimlerinde ve Mimarlar Odası’nda gerçekleştirilen Yaz
Atölye Programı kapsamında, Kadıköy Belediyesi tarafından hizmete açılan Karikatür Evi, Gençlik Merkezi, Bahriye Üçok Ekoloji Kreşi,

Amaç, Kentlerin Kardeşliğini Devam Ettirmek
Belediye binasında Kadıköy’ü anlatan bir sunumla başlayan programda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Bu
proje ile amacımız bütün kentlerin birbirilerini tanıması, kentlerin
kardeşliğini devam ettirmek. Bu sahip olduğumuz birikimleri paylaşmak. Kadıköy’ün de, Erzurum’un da, Malatya’nın da, Mardin’in de
birikimleri kendine özgü. Ancak bu zenginlikler Türkiye’de çok fazla
konuşulmuyor. Sürekli sert, yapay, farklı bir gündem yaratılıyor. Biz
bunları bir kenara bırakarak halkın ihtiyaçlarını daha rahat, daha
konforlu hale nasıl getirebiliriz bunun peşindeyiz” diye konuştu.
Halkın konforlu bir şekilde yaşaması için çalıştıklarını belirten Nuhoğlu, “Üniversitelerden mezun olduğunuzda yerel yönetimlerde
yönetici olacaksınız. Bu kurumları ne kadar tanırsanız bu vatandaşlara o kadar olumlu yansıyacaktır. Eğitim, sağlık, barınma, kamusal
alanların arttırılması, tiyatro, sinema, müzik gibi insanın mutlu yaşayacağı bir tasarımın oluşması için çalışıyoruz” dedi. Erzurum’dan
gelen öğrenciler Nuhoğlu’na çiçek ve hediye olarak Erzurum’a özgü
tespih takdim etti.

Suadiye’deki tarihi dükkânlar ve Haldun Taner Öykü Evi gibi binalar
gezilecek. Öte yandan öğrenciler Kadıköy’deki tarihi yapılar hakkında da bilgi edinecek. Bu proje kapsamında öğrencilerin Kadıköy’ü
ve Kadıköy’ün içinde barındırdığı farklı doku ve kültürleri yakından
tanımaları hedefleniyor.
Projenin amaçları arasında Mimarlık Bölümü öğrencilerine; kamusal alan, kente katılım, kent bilinci, kent yaşamı, kentli olma hakkı,
kamu yararı, kamu hakkı, sürdürülebilir çevre, toplumsal eşitlik gibi
kavramları tanıtmak ve bu kavramların savunulabilmesine yönelik
deneyim, fikir ve proje geliştirme ortamları sağlamak bulunuyor.
Daha Önce de Mardin ve Van’dan Mimarlık Öğrencileri Gelmişti
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mimarlık Yaz Atölyesi kapsamında
geçtiğimiz yıl da Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Kadıköy Belediyesi’nin konuğu olmuştu. Daha önce de Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri Kadıköy’de
yaz atölyesine katılmışlardı.
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Türkiye İMSAD Temmuz 2018
Sektör Raporu Açıklandı

H

aziran ayında bir önceki aya göre 3,6 puan gerileyen mevcut
inşaat işleri seviyesi Temmuz ayında 1,1 puan yükseldi. Türkiye
İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle
izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Temmuz 2018
Sektör Raporu’nda; TÜİK verilerine göre, geleneksel olarak yılın ikinci

önemli artış gösterir. Ancak 2018 yılı ikinci çeyreğinde mevcut işler
seviyesi Nisan ayındaki artışın ardından seçimlerin yarattığı belirsizlikler ile Mayıs ayında önce durağanlaştı. Haziran ayında ise bir
önceki aya göre 3,6 puan geriledi. Temmuz ayında ise mevcut işler
seviyesi bir önceki aya göre 1,1 puan yükseldi.

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar

ve üçüncü çeyreğinde önemli artış gösteren ancak Haziran ayında bir
önceki aya göre 3,6 puan gerileyen mevcut inşaat işlerinin, Temmuz
ayında bir önceki aya göre 1,1 puan yükseldiği vurgulandı. 2018 yılının ilk 5 ayında ihracatın geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 19 artarak
8,35 milyar dolara ulaştığına dikkat çekilen raporda 2017 yılı Mayıs
ayından bu yana yıllık ihracatın 18,67 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin,
sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı ‘Temmuz 2018 Sektör
Raporu’nda şu tespitler yer aldı: Mevcut inşaat işleri seviyesi geleneksel olarak yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde mevsimsellik etkisi ile
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Mevcut işler seviyesinin geçen yılların oldukça altında olması ve
işlerdeki zayıflıkta, finansman olanaklarındaki sıkılaşma ile birlikte
ekonomideki belirsizliklerin etkisi oldu. Mevcut işler seviyesinde
yaşanacak hareketlenmede, ekonomi politikalarının etkili olması
bekleniyor.
Yeni Alınan İnşaat İşleri Seviyesi 1,7 Puan İle Sınırlı Bir Artış Gösterdi
Yeni iş siparişleri, seçim kararının ardından Mayıs ayında bir önceki
aya göre 2,2 puan, Haziran ayında ise bir önceki aya göre 3,4 puan
gerilemişti. Temmuz ayında ise seçimlerin sona ermesiyle birlikte
yeni alınan işler endeksi bir önceki aya göre 1,7 puan artış gösterdi.
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Seçim sonrası dönemin ekonomik belirsizlikleri inşaat sektöründe
yeni iş siparişlerini sınırlamaya devam ediyor. Yeni siparişlerin geleceğini de, uygulanacak ekonomi politikalarının belirleyeceği belirtiliyor.

3,1 arttı. Ancak Mayıs ayında 2018 yılının en zayıf aylık üretim artışı
gerçekleşti. İç talepteki yavaşlama aylık üretim artışını da sınırladı.
İhracat ise üretim artışını desteklemeye devam etti. Yenilenen hesaplama yöntemi ile üretim verileri açıklanan inşaat malzemeleri alt
sektörü sayısı 23’e geriledi. Bu çerçevede 2018 yılı Mayıs ayında, 23
alt sektörden 15’inde üretim geçen yılın Mayıs ayına göre artarken,
8 alt sektörde üretimin geçen yılın Mayıs ayına göre gerilediği görüldü.
İhracat Mayıs Ayında 18,67 Milyar Dolara Ulaştı
İnşaat malzemesi sanayisinin ihracatı, 2018 yılının ilk 5 ayında geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 19 artarak 8,35 milyar dolara ulaştı.
İhracatta devam eden kuvvetli artış ile birlikte 2017 Mayıs ayından
bu yana yıllık ihracat 18,67 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2018
yılında ihracat yüksek performans göstermeye devam ediyor. Yakın
ve komşu pazarlarda göreceli iyileşme ile AB pazarı ihracat artışına
katkı sağlıyor. Döviz kurlarındaki artışın da ihracata destek verdiği
görülüyor.
İnşaat Sektöründe Seçim Sonrası Gelişmeler ve Beklentiler

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ümit Veriyor
Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında, yurtdışında alınan
projelerin sayısı ve tutarı sektöre ümit veriyor. 2015, 2016 ve 2017
yıllarında yurtdışından alınan müteahhitlik projelerinde önemli düşüşler yaşanmıştı. 2018 yılının ilk yarısında ise 84 proje alındı ve bu
projelerin toplam tutarı 9,21 milyar doları buldu.
Yurtdışı müteahhitlik işlerindeki bu artışta, özellikle geleneksel pazarlarımızdaki ekonomik iyileşmeye bağlı olarak yeni projelerin hızlanması etkili oldu. Petrol ve emtia fiyatlarındaki artışlar geleneksel
pazarlarımızda ekonomi ve inşaat alanında iyileşmelere yol açıyor.
Dolayısıyla 2018 yılında son 4 yılın en iyi performansının yaşanması
bekleniyor.
Yabancıların Konut Alımı Son 6 Yılın Zirvesinde
2018 yılının ilk yarısında yabancıların konut alımı 11 bin 816 olarak gerçekleşti ve son 6 yılın en yüksek konut satın alımı yaşandı.
Yabancılara konut satışı düzenlemesi 2012 Haziran ayından itibaren
başlamış ve ilerleyen yıllarda ilave düzenlemeler ile yabancıların
konut alımı teşvik edilmişti. Ancak Türkiye’de 2013 yılından itibaren
yaşanan ekonomik, siyasi ve dış politik gelişmeler nedeniyle yabancıların konut alımı dalgalanma göstererek sınırlı kaldı. 2018 yılında
ise konut fiyatlarında yaşanan durağanlık ve TL’nin değer kaybı ile
Türkiye’de satın alma güçleri artan yabancıların konut alımında artış
gerçekleşti.
İnşaat Malzemesi Sanayisinde Üretim Artışı Mayıs Ayında
Yavaşladı
Türkiye İstatistik Kurumu, sanayi üretim endeksi hesaplama yöntemini yeniledi. Yeni yılın başından itibaren sanayi üretimi verileri için
kullanılan yeni hesaplama yöntemi ile 2018 yılı Mayıs ayında inşaat
malzemesi ortalama sanayi üretimi 2017 yılı Mayıs ayına göre yüzde
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Seçim sonrası gelişmeler ve beklentilere de yer verilen raporda; yeni
yönetim sistemine geçiş sürecinde, ekonomiyi ve inşaat sektörünü
ilgilendiren yönetim yapısında da değişiklikler yaşandığı belirtildi.
Yeni ekonomi yönetiminin, orta vadeli program, 2019 yılı bütçesi
ve ilk 100 günde atılacak acil adımlar üzerinde çalıştığı bilgisine yer
verilen raporda, inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisini de
açıklanacak ekonomik programların şekillendireceği vurgulandı.
Yeni dönemde, inşaat sektöründe de biriken sorunlar bulunduğu
belirtilen raporda, sektörün beklentileri şöyle sıralandı;
• Yeni dönemde daha sağlıklı, sürdürülebilir bir gayrimenkul ve konut talebinin sağlanması,
• İnşaat ve gayrimenkul sektöründe maliyetler ile fiyatlar ve kiralar
arasında dengenin yeniden kurulması,
• Üretici ve tüketici tarafını olumsuz etkileyen yüksek faiz oranlarında makul seviyelere yeniden dönülmesi, Türk Lirası’nda kalıcı istikrar
sağlanması,
• İnşaat sektöründe firmaların mali yapısının iyileştirilmesi ve finansmana erişim olanaklarının artırılması.
Yeni Ekonomi Programının İnşaat Sektörüne Olası Etkileri
Yeni ekonomi programı için iki seçenek bulunduğu ifade edilen raporda şu değerlendirmeler yer aldı: Ekonomi programı seçeneklerinin ilki bir yıllık sıkılaştırma politikalarını içeren istikrar programıdır.
Böyle bir program, hazırlanan 5 yıllık planın ilk yılında uygulanabilir.
İkinci seçenek ise hızlı büyümeyi gözeten ve ekonomideki dengesizlikleri zamana yayarak çözecek bir program uygulanmasıdır. İnşaat
sektörünün her iki seçenekten de etkilenmesi öngörülmektedir. İlk
seçenekteki programda uygulanacak sıkılaştırma politikalarının
şiddetine göre inşaat sektöründeki faaliyetlerde de en azından 6-12
aylık bir yavaşlamanın kaçınılmaz olacağı, ikinci seçenekteki genişletici politikaların uygulanması halinde ise makro dengeler ile mali
göstergelerdeki bozulmaların ekonomide daha büyük sıkıntılar yaratarak inşaat sektörünü daha olumsuz etkileyeceği öngörülebilir.
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Boğaziçi Öğrencilerinin Çevreci Projesi
Londra’daki Uluslararası Sergide

B

oğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin 2015 yılında sürdürülebilir
bir yeşil kampüs amacıyla elektronik atıkların geri dönüşümü
için başlattıkları BountoGreen adlı proje, Londra’da düzenlenen
“Conflicts of an Urban Age” sergisine Türkiye’den seçilen tek üniversite projesi oldu. 19 Ekim’e dek Arup’un Londra Galerisi’nde izlenebilecek olan proje, 15-23 Eylül tarihleri arasında da Londra Tasarım
Festivali’nde sergilenecek.

“LSE Cities at the London School of Economics” ve “Alfred Herrhausen
Gesellschaft” tarafından düzenlenen sergi; aralarında Addis Ababa,
İstanbul, Londra, Mexico City, Mumbai ve Şangay’ın bulunduğu
dünyanın altı kentinin son 25 yılda geçirdiği hızlı kentleşme sürecini ve bu sürecin sosyal sonuçlarını konu alıyor. 1990-2015 yılları
arasında bu altı şehrin yaşadığı belli başlı değişimlere odaklanan
sergi, 19 Ekim 2018 tarihine dek Arup’un Londra Galerisi’nde izlenebilecek. Proje ayrıca 15-23 Eylül tarihleri arasında Londra Tasarım
Festivali’nde sergilenecek.
Sergiye Türkiye’den katılan tek üniversite projesi olan BountoGreen,
Boğaziçi Üniversitesi’nin tüm kampüslerinde 2015 yılında başlatıldı.
Aynı tarihte Türkiye’de ilk defa düzenlenen “Kampüslerarası Çevre
Yarışması”nda ödüle değer bulunan proje kapsamında 3 ayda 1 ton
650 kg e-atık toplanarak geri dönüşüme kazandırılmıştı. Başlangıçta kampüslere dış mekanlarda metal, iç mekanlarda karton olmak
üzere toplam 30 adet elektronik atık toplama kutusu yerleştiren Bo-

E-atık sorununa çözüm bulmak için yola çıkan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin sürdürülebilir bir yeşil kampüs amacıyla hayata
geçirdikleri BountoGreen Projesi, merkezi Londra’da bulunan ve
tasarımdan mimariye, mühendislikten planlamaya günümüz inşaat
sektörünün temel ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulmuş mü-

untoGreen ekibi, toplanan her ton e-atık için kampüsteki bir manuel
musluğu, yüzde 60 su tasarrufu sağlayan sensörlü musluklarla değiştirdi. Eskiyen elektronik aletlerin bilinçsizce atılması halinde çevreye verdiği zarara dikkat çekmek isteyen ekip, atık toplama kutuları
sayesinde projenin başladığı 2015 yılından bugüne dek e-atıkların
uygun şartlarda geri dönüştürülmesi ve çevreye zarar verici etkilerinin azaltılması konusunda büyük rol oynadı.

hendislik şirketi Arup tarafından düzenlenen “Conflicts of an Urban
Age” sergisine seçildi. Arup’un Entegre Kent Planlaması ekibi tarafından sergilenmeye değer bulunan BountoGreen Projesi, yaratıcı ve
özgün bir proje olarak değerlendirildi.
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BountoGreen proje ekibi, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
2016 lisans mezunu Mehmet Ali Hakan, Boğaziçi Üniversitesi Çevre
Bilimleri Enstitüsü Çevre Teknolojileri 2018 yüksek lisans mezunu
Tuğçe Sakallıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Aslıhan Yolcu ve Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü yüksek
lisans öğrencisi Gizem Tığlı’dan oluşuyor.
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Geçmeli Klemenslerle Modüler Sistem
Konfigürasyonu

K

ontrol panosu geçmeli klemenslerle beslenirken yer, zaman ve
maliyet tasarrufu sağlar. COMBI bağlantı sistemi size sınırsız esneklik sağlar. COMBI bağlantı sistemi kontrol panosuna enerji
sağlamadan dağıtılmış sistem parçalarının hızlı montajına kadar
mükemmel çözümler sunar. COMBI bağlantı sistemi her zaman mükemmel çözümü sunar.

Çok sayıda kontak noktasının bir sonucu olarak klemensler kompakt
geçmeli marşaling panosu olarak kullanıma uygundur. Geniş yüzeyli
etiketleme opsiyonu ve aynı şekle sahip durdurucu işlevli etiket taşıyıcılar belirgin matris markalama sağlar.
600 V UL İçin Geçmeli Klemensler
Konnektörler ve geçmeli klemensler UL 600 V uygulamalarında kullanılabilir.
Yer Kazandıran Dört Katlı Klemensler
Dört katlı PT 2,5-4L klemensleriyle kontrolörleriniz ve sistem bölümlerinizdeki sinyalleri minimum alanda gruplayabilirsiniz. Klemens
dizisindeki farklı köprüleme seçenekleri ve yapılandırılabilir 4-kut.
fişlerle bu sistem son derece kompakt, üç boyutlu sinyal dağıtıcılarının oluşturulmasını sağlar.

Bu sistemin birçok avantajı vardır. Kontrol panosundaki geçmeli
komponentler hızlı ve kolay şekilde monte ve demonte edilebilir.
Geçmeli ring fiderleri bir kontrol panosundan diğerine güvenilir
besleme sağlar. Havada bağlantı soketleri yalnız sınırlı alanlardaki
kablolama için uygun değildir. Hazır montajlı kabloları uzatmak için
de kullanılabilirler.
COMBI sisteminin standartlaşmış bağlantı bölgesinin sunduğu esnek ve kapsamlı olanaklar birçok tanınmış firma tarafından tercih
edilmektedir. Rittal COMBI sistemini seçmiştir ve yeni RILine 60 cihaz
adaptörüne entegre etmiştir.
Birleştirilebilir Konnektör
COMBI konnektör ve soketleri 15 kutba kadar montajlı veya birleştirilebilir yapıda temin edilmektedir ve uygulamaya göre modüler
yapıya sahip olabilmektedir.
Altı Kontak Noktalı Çok İletkenli Klemens
Dahili kablaj için örneğin üç Push-in kontak ve geçmeli harici kablaj
için PIN kontaklar. Bu sistem parçalarının bakım sırasında hızlı değişimini veya hızlı devreye alma için modüler sistem konseptlerinin
uygulanmasını sağlar.
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Akıllı Sistematik Kontrol Panosu Geçişi
Kablo geçiş sistemi (CES) birçok kablo ve koruyucu hortumun kumanda panolarına, dağıtım kutularına ve cihazlara su ve toz geçirmez yöntemle bağlantısını sağlar.
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Prysmian Kablo’ya, 2 Dalda Birincilik Ödülü

P

rysmian Kablo, araştırma sonuçlarına göre “Donanım Alt Kategorileri” ve “Bilişim 500 Plus” olmak üzere 2 dalda birincilik ödülünün sahibi oldu. Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu

Donanım Alt Kategorileri “Telekomünikasyon Alt Yapı Donanımı” birinciliği ve Bilişim 500 Plus kategorisinde “Bursa Şirketleri” birinciliği
ile Türkiye’nin 2017’ye damga vuran ilk 500 bilişim şirketi arasında
yer aldı.

Prysmian Kablo, bu yıl “İş Dünyası Bilişim Rüzgârı ile Büyüyor” mottosuyla gerçekleştirilen “İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017 – Bilişim
500” araştırmasının sonuçlarına göre 2 dalda birincilik ödülü aldı.

Türkiye’nin Telekomünikasyon Alt Yapısı Prysmian Kablo’ya
Emanet

Donanım Alt Kategorilerinde, “Telekomünikasyon Alt Yapı Donanımı” konusunda birincilik elde eden Prysmian Kablo, Bilişim 500 Plus
kategorisi “Bursa Şirketleri” dalında da birincilik ödülünü kazandı.
M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri tarafından yapılan İlk 500
Bilişim Şirketi Araştırması sonuçları, İstanbul CVK Park Bosphorus
Otel’de düzenlenen ödül töreninde açıklandı.
Kurulduğu 1964 yılından bu yana, yeniliklerin öncüsü olmayı hedefleyen ve çalışmalarını bu doğrultuda yönlendiren Prysmian Kablo,
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Türkiye’de bilişim alanındaki kazanımlarını ortaya çıkaran “İlk 500
Bilişim Şirketi Türkiye 2017 – Bilişim 500” araştırması hakkında
konuşan Prysmian Kablo CEO’su Erkan Aydoğdu “Prysmian Kablo
olarak; sektördeki başarılarımızı artırmaktan ve “İlk 500 Bilişim
Şirketi Türkiye 2017” araştırmasında 2 dalda birden birincilik ödülü
almaktan dolayı oldukça mutluyuz. ‘‘Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz’’ misyonumuzdan yola çıkarak, Türkiye’nin dijital dönüşümünü
önemsiyor ve desteklemek için çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Türkiye’nin yükselmesine katkı sağlayan firmalar arasında
olmak gurur verici” dedi.

haber

elektrik
electric

Türk Sanayicilerinden Nükleer Tesislere Parça Üretimi
ürk sanayicilerin nükleer santrallerde reaktör dışında elektrik
üretimi ve sonrasındaki birçok parçayı imal ettiği belirtildi. Türk
sanayiciler, sadece yurt içinde değil dünya genelinde yapımı süren 56 nükleer santrala parça satmak için harekete geçti.

T

biliriz” dedi. Özdebir, Akkuyu Nükleer Santralı ihtiyacının 3’te 2’sinin
Türk firmalarca üretilmesinin mümkün olduğunu belirterek “Dünyada da 50 civarında yapılacak yeni santral var. Böylece iç piyasada
yaklaşık 20 milyar dolarlık iş hacmi yaratılacak” dedi.

Bunun için firma bazında makine ekipman, sertifika, eğitim gibi
eksiklikler tespit edilerek giderilecek. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “Belki şu anda nükleer adada bulunan nükleer reaktörü, kontrol
ekipmanları yapamayız ama nükleer ada dışındaki alanlarda bizim
üretebildiğimiz malzemeler var. Reaktör dışında elektrik üretimi ve
sonrasındaki her şeyi yapabiliriz. Bunları da Akkuyu’nun yanı sıra
dünyada yapımı devam eden ya da planlanan tüm santrallere sata-

Rosatom’un altında başka bir firma olduğunu ve bununla anlaşma
yaptıklarını kaydeden Özdebir, “Bizim firmalarımıza Rosatom’un
ihalelerine girme eğitimi vereceğiz. Maksimum 15 kişi 1 sınıfta olacak. İstanbul ve Ankara olmak üzere 30 firmaya eğitim verilecek. Rus
tarafı 4 sefer erteledi. Umarım altında bir şey yoktur” dedi. Özdebir,
firmaların nükleer eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için OSB eğitim
merkezi kurduklarını belirtti. Kaynak: hürriyet.com
Ağustos August 2018
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Elektrik ve Doğalgaz Ar-Ge Atağına Kalktı

E

nerji sektörü, standartlarını yükselterek verimliliği artırmak için
son 4 yılda Ar-Ge’ye 136 milyon liralık yatırım yaptı. Yatırımlarda
izleme ve kontrol öne çıktı. Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin araştırma geliştirme (Ar- Ge) faaliyetlerine yönelik atağı sürüyor. Son dört yılda enerji sektöründe Türkiye elektrik dağıtım sistemi

rin bütçe büyüklüğü 128 milyon 146 bin lira, doğalgaz projelerinin
bütçe büyüklüğü ise 8 milyon 330 bin liraya ulaştı. EPDK’ya kayıp
kaçak oranlarını düşürme, arızaları önceden tespit etme, müşteri
memnuniyeti artırma, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini artırma,
acil durumlarda yapılacak eylem planlarının geliştirilmesi gibi birçok

altyapısının uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması
için yapılan Ar-Ge projelerinin bütçesi 136 milyon lirayı geçti.

farklı alanda projeler sunulduğu belirtiliyor. Hedeflere ulaşılması
için mümkün olduğunca yerli kaynak ve paydaşlarla çalışılmasının
teşvik edildiği ifade edildi.

150 Projeye Kabul
2014’ten bu yana elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) 409 Ar-Ge projesi için başvuruda
bulunulurken, bunlardan 150’sinin kabul edildiği öğrenildi. Söz konusu projelerin 131’ini elektrik dağıtım, 19’unu ise doğalgaz dağıtım
şirketleri hazırladı. Şirketler, EPDK’nın kabul edilen projelerin 48’ini
tamamladı. Dört yılda kabul edilen Ar-Ge projelerinin bütçesi 136
milyon 477 bin lirayı buldu. Elektrik dağıtımda kabul edilen projele-
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İzleme ve Kontrol Ağırlıklı
Kabul edilen Ar-Ge projelerinin konularına göre dağılımına bakıldığında yoğun olarak ‘izleme ve kontrol’ projelerinin olduğu görüldü.
29 proje izleme ve kontrol ile ilgili olurken, 22 proje malzeme teknolojisi, 21 proje şebeke iletişimi, 17 proje iletişim teknolojisi, 9 proje
kayıpların azaltılması, 4 proje aydınlatma, 6 proje ise iş sağlığı ve
güvenliği konusunda geliştiriliyor. Kaynak: Sabah
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Mutlusan Elektrik, Fabrika Gezileri Kapsamında
Serkan Elektrik ve Misafirlerini Ağırladı
Mutlusan Electric Hosts Serkan Electric and Others
as Part of Manufacturing Plant Tour

M

utlusan Elektrik, fabrika gezileri kapsamında Serkan Elektrik
ve misafirlerini ağırladı. 29 Haziran 2018, Cuma günü gerçekleştirilen fabrika gezisi, Kırklareli bayilerimizden Serkan
Elektrik’in öncülüğünde düzenlendi.

Mutlusan Electric hosted Serkan Electric and other guests as part of
the manufacturing plant tour. The manufacturing plant tour held on
Friday, June 29, 2018, was organized by Serkan Electric, one of our
distributors in the city of Kırklareli.
The guests set on the road on June 29th from Lüleburgaz and arrived at
Mutlusan’s manufacturing plant around the lunch time.
After the welcoming ceremony at Mutlusan’s manufacturing plant, the
guests were treated with refreshments at the showroom. Executives
and technical staff of Mutlusan accompanied the guests at the lounge.
The guests, then, found the chance to take a tour at the manufacturing
plant in groups, accompanied by Mutlusan team. They found the
chance to probe into the manufacturing processes and products.
Technical staff was there to answer their questions and inform them.

29 Haziran, Cuma günü Lüleburgaz’dan otobüsle hareket eden misafirler öğlen saatlerinde Mutlusan fabrikaya ulaştılar.
Mutlusan fabrikasında karşılanan misafirler için showroomda bir
ikram verildi. İkram alanında Mutlusan’lı yöneticiler ve teknik kadro da misafirler ile ilgilendi. Ardından da gruplar halinde Mutlusan
ekibiyle birlikte fabrika gezildi. Üretim süreçleri ve ürünlerle ilgili
merak ettiklerini sordular. Teknik ekip merak edilenleri cevapladı ve
bilgilendirdi.
Fabrika gezisi sonrası öğle yemeği ile birlikte Elektrik& Kontrol Mühendisi, Mutlusan Elektrik Teknik Müdürü Nurdoğan Büyükkeskin
Yeni Anahtar& Priz serisi Rita ve Sigorta Kutusu + Zayıf Akım Kutusu
Comfort hakkındaki bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi. Soru
cevapların ardından kapanış konuşmasını ise Satış ve Pazarlama
Müdürü Zeynel Yılmaz yaptı. Konuşma sonrasında doldurulan anket
formlarının ardından Hilton Garden Inn Hotel’e transferleri gerçekleştirilen misafirler akşam düzenlenecek gala yemeğine kadar istirahat ettiler. Gala yemeğinde de iyi vakit geçiren misafirler ertesi gün
dönüş yaptılar. Geziden memnun kaldıkları ve gayet iyi ağırlandıkları için Mutlusan Elektrik’e teşekkür ettiler.
Mutlusan Elektrik’te, Serkan Elektrik öncülüğünde düzenlenen fabrika gezisi kapsamında Sn. Serkan Kanar’a ve katılım gösteren tüm
misafirlere teşekkür etti.

100 www.sektorumdergisi.com

Ağustos August 2018

The visit was then followed by an informative presentation of the new
Switch & Socket series, Rita, and Fuse + Low-Voltage Box, Comfort, by
Nurdoğan Büyükkeskin, Technical Director of Mutlusan Electric and an
Electricity and Control Engineer. Zeynel Yılmaz, Sales and Marketing
Director, delivered the closing speech after a Q&A session. The guests
filled a questionnaire after this speech and then they were transferred
to their accommodation at Hilton Garden Inn Hotel to rest until the
dinner reception. After having a great time at the dinner reception,
the guests packed for home the next day. They extended their thanks
to Mutlusan Electric emphasizing the level of hospitality they were
treated with.
Mutlusan Electric extended their thanks to Mr. Serkan Kanar and other
guests for this visit arranged by Serkan Electric.
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İnform Forte İle Maksimum Güç ve Güvenlik Birarada

T

ürkiye UPS sektöründe yeniliklere her zaman öncülük eden firma olma özelliğiyle sektördeki gücünü kanıtlayan İnform, köklü
ve yerli Ar-Ge Merkezi’nin son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği
Forte UPS ile güç elektroniği alanında yeni bir çığır açıyor. Yeni nesil

minimize edilmiş kurulum alanı ihtiyacı, en aza indirgenmiş elektrik
altyapı maliyetleri (Kablo, trafo, jeneratör), düşük soğutma giderleri
sayesinde optimize edilmiş toplam sahip olma maliyeti ile hızlı yatırım getirisi sağlıyor. Forte yüksek verim sunarak işletmelerin karbon

Forte, 3-Level Inverter ve Rectifier teknolojileri sayesinde ultra yüksek verim sunarak işletmelerin karbon ayak izini küçültüyor ve böylece çevresel etkileri de en aza indiriyor.

ayak izini küçültüyor ve böylece çevresel etkileri de en aza indiriyor.
Forte en yeni teknolojilerle performans ve güvenliği artırırken enerji
kalitesi sorunlarına karşı mükemmel koruma sunuyor. Kullanıcı dostu arayüzü ve dokunmatik ekranı sayesinde kullanımı ve kontrolü
kolaylaştırıyor.

Güç elektroniği alanında çığır açmaya devam eden İnform, yeni nesil
teknolojinin ürünü olan Forte UPS ile işletmeler için maksimum güç
ve güvenlik sağlıyor.
Hem de Hepsi: Güç, Verim, Kompakt Estetik Tasarım ve Kolay
İzleme
Yüzde 97’ye varan verimliliği ve 1 güç faktörü ile daha fazla güç sağlayan, kusursuz ve estetik tasarıma sahip Forte UPS, kritik yükler için
güvenilir, temiz ve kesintisiz enerji sağlıyor. Minimum alanda maksimum güç yoğunluğu ve dahili akü seçeneğiyle yer ve maliyet tasarrufu sağlayan Forte, kullanım sürekliliği, rakipsiz işletim verimliliği,
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Yüksek performansı estetik tasarım ile taçlandıran Forte UPS, CE
sertifikasına sahip olmasının yanı sıra kalitenin ve yeniliğin adı olan
İnform’un üretim bandında en son teknoloji ile üretiliyor.
Kesintisiz ve temiz enerji ihtiyacında, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük ve güvenilir çözüm ortağı olmayı ve bu alanda kaliteden ödün
vermeden ilerlemeyi kendine ilke edinen İnform, Ar-Ge Merkezi’nin
hayata geçirdiği projelerinde enerji verimliliği yüksek, yönetilebilir
çözümler sunuyor.
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Erse Kablo, Aile Pikniğinde Buluştu
Erse Cable Gets Together in a Family Picnic

E

rse Kablo çalışanları, aileleriyle beraber 14 Temmuz Cumartesi Günü, Aile Pikniğinde buluştu. Karamandere, Çatalca’daki
Gizemli Vadi Tesisi’nde düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 600 kişi
katıldı. Organizasyon sabah saat 09:30’da başlayarak, açık büfe kahvaltı ile devam etti. Kahvaltıdan sonra programın açılış konuşması
ünlü sunucu Ercan Ahi tarafından yapılarak, gün boyu düzenlenecek
turnuva ve yarışmalar anlatıldı. Gruplar oluşturularak halat çekme,
koca ayak gibi yarışmalarla tavla turnuvası düzenlenerek; Hint kınası, çocuklara yüz boyama, balonlar dağıtılarak sihirbaz gösterisiyle
eğlenildi.

Employees of Erse Cable got together in a Family Picnic held on July
14th, 2018. An approximate number of 600 people were hosted at the
event held at Gizemli Vadi Facility located in Karamandere, Çatalca.
The organization started at 09:30 am with a buffet breakfast. Following

the breakfast, Arcan Ahi, a prominent presenter, delivered the opening speech and hosted the tournaments and competitions all day long.
Among the tournaments were tug of war, big foot and backgammon,
while the little ones were treated with henna, face painting, balloons,
and a magician show.
Öğlen yemeği sonrası Erse çalışanları, yarışmalarda madalya ve hediyeler kazandı. Erse Kablo Yönetimi yapılan büyük çekilişte; üretim
bölümünden Mahmut Soylu, Çetin Güner, M. Ali Ünlü’ye hediyelerini
vererek resimler çekildi. Akşamüstü canlı müzik eşliğinde keyifli anlar yaşandı.

After the buffet lunch, employees of Erse won prizes and medals competing in tournaments. Executives of Erse Cable also held a lottery and
the winners were Mahmut Soylu, Çetin Güner, and M. Ali Ünlü of Production Department. who are now immortalized in photos. The guests
enjoyed the live music performance in the afternoon.
Erse Kablo, bu yılla ikincisi düzenlenen Aile Pikniği Organizasyonu’yla
kurum içi birlikteliğin değerini ve motivasyonun önemini bu güzel
etkinlikle birlikte yaşadı.
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The second edition to Erse Cable’s Family Picnic Organizations this year
was an event where the importance of being together and motivation
were emphasized.
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Eaton Dijital NZM Devre Kesici, Bağlantı, Maksimum
Güvenlik ve Gelişmiş Kullanımı Kompakt Bir
Cihazda Birleştiriyor

E

nerji yönetim firması Eaton gelecek nesil Alçak Gerilim NZM devre kesicisini pazara sunuyor. Yeni cihazın montajı ve kullanımı
gelişmiş bağlantı ve geniş entegre ölçüm özellikleri sağlayan Power Xpert Rölesi (PXR) sayesinde önemli ölçüde daha kolay. Sonuç
olarak, makine ve sistem kurucuları azaltılmış tesisat maliyetinden
ve aynı zamanda insan veya makine güvenliğini standardın da üzerinde sağlamak için entegre edilmiş Ark Parlaması Azaltma Bakım
Sistemi (ARMS) veya Bölge Seçiciliği gibi ek özelliklerden faydalanır.

hassasiyet sayesinde cihaz enerji yönetimi amacıyla enerji tüketimi
hakkında kesin veriler sağlayan IEC 61577-12’e göre Klas 1 enerji
ölçüm standardını karşılar. Operatörler ayrıca tüm verileri, entegre
Modbus üzerinden veya bir Profibus veya Ethernet modülü üzerinden aktarabilirler. Parola, cihazı yetkisiz değişikliklere karşı korur.

PXR teknolojisi sayesinde operatörler açtırma ünitesi ile herhangi bir
dizüstü bilgisayarından USB bağlantısı kullanarak iletişim kurabilirler. Power Xpert Koruma Yöneticisi (PXPM) yazılımı ücretsiz olup, şalt
ekipmanının koruma özelliklerini izlemeyi, bilgi girişini veya ayar
değişikliğini daha kolay hale getirir. Hatta maliyetli harici test ekipmanı kullanmak yerine koruma parametrelerinin konfigürasyonu,
dahili çeviricilerin fonksiyonu veya cihazın trip ünitesine uygun şekilde bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilebilir. İlave olarak, yazılım,
operatörlerin herhangi bir akımı simüle etmesini ve seçilen açma
eğrisine göre otomatik olarak açma zamanlarının karşılaştırmasını
sağlar. Yazılım, bütün test sonuçlarını kaydeder ve bunları zaman
damgalı ve yazdırılabilir bir rapor halinde derler. Ömür göstergesi,
cihazın kestirimci bakım çerçevesinde zamanında değiştirilmesini
sağlar. Her bir NZM cihazı 200 girişe kadar bir genişletilmiş olay günlüğü ile donatılmıştır.

aynı zamanda bir ark arızası esansında ortaya çıkan enerjiyi en aza
indirir. Arcon sistemi eklenirse, herhangi bir ark 2 ms içinde tamamen söndürülebilir. Entegre bölge seçiciliği (ZSI), tesisat içerisindeki
gücü dağıtmak için hiyerarşik seçiciliğin kurulmasına yardımcı olur.
“ZSI arızanın etkilerini hemen etkilenen bileşenlere sınırlar; yani, etkilenmeyen herhangi bir makine veya alanın kapatılması gerekmez.
Konuyla ilgili Eaton kompakt devre kesiciler Ürün Müdürü Daniel
Jansen bunun, tüm tesisatın kullanılabilirliğini arttırdığını vurguluyor.

Kompakt devre kesicilerin her birinde monte edilmiş bir enerji ölçüm
fonksiyonu vardır ve %0,5 hassaslıkla akım ve gerilimi ölçebilir. Bu
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Maksimum personel koruması sağlamak için, örneğin bakım personeli, Eaton’un Ark Parlaması Azaltma Bakım Sistemi tüm NZM kompakt devre kesiciler için opsiyoneldir. Açma süresi azaltılarak, sistem

1600 A’e kadar olan NZM serisi kompakt devre kesiciler, birçok farklı
versiyonda mevcuttur: temel işlevsellik (AX), genişletilmiş işlevsellik
(MX, VX) ve enerji ölçümü ile en yüksek versiyonu (PX, PMX). Tasarımcıların tesisatlarını daha da ekonomik hale getirmelerini sağlamak için Eaton, 70 kA’e kadar kısa devre anahtarlama kapasitesine
sahip ek bir versiyon sunuyor. İlave olarak, aşırı yük rölesinin ayar
sahası, anma akımının % 40 ila% 100’ü arasında genişletilmiştir.
Tüm ek işlevselliklere rağmen, cihaz boyutları önceki nesil ile aynıdır.
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Mitsubishi Electric’in Manisa Fabrikasından Segmentinin
En Kompakt Ödüllü ve Çevreci Kliması

T

ürkiye ve Avrupa pazarına sunulan A+++ enerji sınıfındaki
çevreye dost yeni klima serisi EnviroME, Red Dot ve Good Design 2018 tasarım ödüllerinin sahibi oldu Mitsubishi Electric’in
Manisa’da kurduğu ev tipi klima fabrikasında üretilerek Türkiye ve
Avrupa pazarına sunulan yeni klima serisi EnviroME, çevreye dost
özellikleri ve tasarımı ile öne çıkıyor. A+++ enerji sınıfında yer alan
EnviroME klimalar, A++ enerji sınıfındaki klimalardan yüzde 40’a
varan oranda daha verimli. Daha küçük ve daha az elektrik tüketen
klimalar üretilmesine imkan sağlayarak küresel ısınma ile müca-

luyor. İhracatta rekabet sağlayacak katma değeri yüksek teknolojik
ürünler üreterek yerli ekonomiye ve istihdama katkıda bulunan Mitsubishi Electric, yeni klima serisi EnviroME ile çok sayıda inovasyonu
bir arada sunuyor.

deleye katkıda bulunan yeni nesil R32 soğutucu akışkan sayesinde
EnviroME klimalar, Türkiye’de segmentindeki en kompakt hacme
sahip iç üniteleri ile farklılaşıyor. Klimanın mekanın dekorasyonuyla
bütünleşerek adeta görünmez olduğu minimal tasarımı ile dikkat
çeken yeni seri, Red Dot ve Good Design 2018 tasarım ödüllerinin
sahibi oldu.

klimalardan yüzde 40’a varan oranda daha verimli. Daha küçük ve
daha az elektrik tüketen klimalar üretilmesine imkan sağlayarak
küresel ısınma ile mücadeleye katkıda bulunan yeni nesil R32 soğutucu akışkan kullanılarak üretilen EnviroME klimalar, segmentindeki
en kompakt hacme sahip iç ünitesiyle de farklılaşıyor. İç ünitesinin
inceliği ve küçüklüğü sayesinde klimanın mekanın dekorasyonuyla
bütünleştiği minimal tasarımı ile dikkat çeken yeni seri, Red Dot ve
Good Design 2018 tasarım ödüllerinin sahibi oldu. Yeni seri, kompakt iç ünitenin temelini oluşturan ısı değiştirici ve hava üfleme
elemanlarında uygulanan teknolojik yenilikler sayesinde yüksek
performans, verimlilik ve konfor sağlıyor.

Gerçekleştirdiği yatırımlar ve geliştirdiği ürünlerde sürdürülebilir
çevre misyonu doğrultusunda yol alarak inovatif iklimlendirme
teknolojilerine imza atan Mitsubishi Electric, 2017 yılı sonunda
Manisa’da hayata geçirdiği ev tipi klima fabrikasında ürettiği çevreye
dost yeni klima serisi EnviroME ile yüksek verimlilik, konfor ve kompakt yapıyı bir arada sunuyor. Mitsubishi Electric’in IoT temelli e-F@
ctory konseptinin uygulandığı ve ileri robot teknolojilerinin hakim
olduğu dijital tabanlı fabrikasında Sanayi 4.0 dönüşümünün öncüsü
olarak üretilen EnviroME klimalar, Türkiye ve Avrupa pazarına sunu-
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Yüzde 40’A Varan Oranda Daha Verimli, Çevreci ve Ödüllü
Mitsubishi Electric’in iklimlendirme sektöründeki köklü deneyimini
tüketici beklentileriyle bir araya getirerek tasarladığı A+++ enerji
sınıfında yer alan EnviroME serisi klimalar, A++ enerji sınıfındaki

Guinness Rekoru Kıran Fan
İlk kez 1967 yılında ürettiği ve sektörde halen kullanılmakta olan
iç ünite fanının 50 yılı aşkın süredir Kirigamine isimli klimalarında

elektrik
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electric
kullanımını sağlayarak Guinness rekoru kıran Mitsubishi Electric, bu
tecrübesini EnviroME serisine de taşıyor. Yeni boyutlarında üretilen
bu fan sayesinde ses seviyesi değişmeden hava debisinde yüzde 53’e
varan artış sağlanıyor. Bu yapı 19db(A)’lık akustik konfor bozulmadan daha fazla ortam havasının iklimlendirilmesine yardımcı olarak
sistemden hızlı tepki alınmasına imkan tanıyor. Artan bu hava debisinin kullanıcıların konforları doğrultusunda daha uzun mesafeye

lığında değişen 6 farklı iç ünite alternatifi bulunuyor. Günümüzün
küçülen ve yalıtım oranı artan yapılarında, ısıtma ve soğutma ihtiyaçları eskiye göre azalıyor. Oluşan bu yeni durum karşısında EnviroME serisinin 4,2kw kapasiteli cihazı, mekana en uygun kapasitede
ürünün seçilebilmesi için alternatif sağlıyor. Bu sayede ilk yatırım ve
işletme maliyetleri önemli ölçüde düşürülebiliyor.

ve bölgeye ulaşmasını sağlayan yeni yatay ve dikey kanatlar, dört
yöne otomatik olarak kumanda üzerinden kontrol edilebiliyor. Çift
katmanlı kanat yapısı önceki seriye göre yüzde 104 oranında daha
büyük olarak tasarlanan yeni seride yer alan iki ayrı yatay kanat,
havanın tavana paralel yönlendirilmesinde kolaylık sunuyor, hava
çarpması gibi konforsuz koşulları engelliyor ve montaj yeri seçiminde avantaj sağlıyor.

İnternet Üzerinden Uzaktan Kontrol Edilebilen Klima

Geniş Kapasite Seçeneği
Geçmişe göre artık daha küçük odalara sahip olan yeni konutlardaki
düşük kapasite klima ihtiyacı, yoğun olarak multi sistem cihazlarla
karşılanıyor. Mitsubishi Electric’in yeni EnviroME serisi, 1,5kw ve 2kw
kapasiteli multi sistem iç ünitelerle bu ihtiyaçları çözüme kavuşturuyor. EnviroME serisinin kapasite yelpazesinde 1,5kw ile 5kw ara-
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Mitsubishi Electric, EnviroME serisinde de yer alan MELCloud teknolojisiyle uzaktan bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanarak
klimanın internet üzerinden kontrolünü sağlayarak hayatı kolaylaştırıyor. Opsiyonel olarak ya da EnviroME cihazı içerisine fabrikada
monte edilmiş şekilde temin edilebilen MELCloud sistemi sayesinde kullanıcılar, klimalarının tüm fonksiyonlarını klimayı kullanması
mümkün olmayan veya kısıtlı olanaklara sahip çocuklar, yaşlılar ya
da hastalar adına da uzaktan yönetebiliyor. Bu teknoloji ile evlerine
ya da ofislerine ulaşmadan önce klimalarını açabilen ve mekandan
uzaklaştıktan sonra “klimayı kapattım mı” endişesi yaşamayan kullanıcılar, aynı zamanda elektrik tüketimi ile mekan ve dış ortam
hava sıcaklıklarına ait raporları da alabiliyor.
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İTO Başkanı Avdagiç: Şimdi Atak Sırası
Kongre Turizminde

İ

TO ve ICVB Başkanı Avdagiç: “2023’te turist başına 1000 dolar gelir hedefini, kongre turizmi endüstrisinde atakla yakalayacağız.
Çünkü üst segment turisti büyük kongreler getirecek. Şimdi atak
sırası kongre turizmindedir.” 2019 ve 2020’ye bakınca Bahçe Bitkileri
Kongresi’ne 4 bin, Gastroentoroloji Kongresi’ne 6 bin, Perinatal Tıp
Kongresi’ne 3 bin 200, Uluslararası Coğrafya Kongresi’ne ise 2 bin
900 delege bekleniyor.”

potansiyeli var. Geliri artırıcı çalışmalar noktasında kongre turizmi
öncü olacaktır.”
Avdagiç, iş dünyasının geleceğe dair planlarının en önemli göstergelerinden birinin kongre turizmi olduğunu vurguladı. Turizm
Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) ve vakfın iktisadi işletmesi olan
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun (ICVB) başkanlığını yapan
Şekib Avdagiç, kongre turizmi endüstrisi uzun vadeli planlamalar

İTO Başkanı Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Bu yılın ilk yarısında Türkiye’ye gelen her turist ortalama 636 dolar harcadı. 2023’te
turist başına 1000 dolar gelir hedefini, kongre turizmi endüstrisinde
atakla yakalayacağız. Çünkü üst segment turisti büyük kongreler getirecek. Şimdi atak sırası kongre turizmindedir” dedi.

gerektirdiğinden, olumlu gelişmelerin istatistiklere yansımalarını
önümüzdeki süreçte göreceğimizi kaydetti. Avdagiç, “İnanıyoruz
ki İstanbul, iş dünyası ve turizm örgütlerinin güç birliği ile dünya
kongre destinasyonları sıralamasında ilk 10’daki yerini önümüzdeki
birkaç yıl içinde yeniden alacaktır” dedi.

Bu yılın ilk yarısında Türkiye’ye gelen turist sayısının yüzde 30 artışla
16 milyona ulaştığını hatırlatan Başkan Avdagiç, şöyle devam etti:
“Turist sayısının yanı sıra Türkiye’nin turizm geliri de yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.1 artarak 7 milyar
doları aştı. Türkiye turist sayısında anlamlı bir başarıya imza atmıştır.
Türk turizmcisi, kararlı ve rekabetçi bir tarzda hareket etmiş, muhteşem bir coğrafyayı, mükemmel bir hizmetle birleştirerek, misafirlerine güven dolu bir tatil yaşatmıştır. Bu başarı, istikrarla turizme
yatırım yapan müteşebbislerimizin başarısıdır. Bu başarının alkışlanması, daha da büyümesini sağlayacaktır. İnanıyorum ki, bu ivmeyi koruduğumuz sürece, turizm Türkiye’nin kritik bir döviz kaynağı
ve cari açığın önemli bir ilacı olacaktır. Yakalanan bu başarı, çalışma
azmimizi daha da artırmalı. Turistlerin kişi başı 636 dolar olan ortalama harcamasını çok daha üst seviyelere çekmeliyiz. Türkiye’nin bu

Yaklaşan Büyük Kongreler
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Türkiye’de yapılacak uluslararası kongrelere dikkati çeken Avdagiç,
şu bilgileri verdi: “Bu yıl Uluslararası Haritacılar Federasyonu Dünya
Kongresi’ne 2 bin 320, Uluslararası Girişimcilik Kongresi’ne ise 3 bin
800 kongre delegesi katıldı. 2019 ve 2020’ye bakınca Bahçe Bitkileri Kongresi’ne 4 bin, Gastroentoroloji Kongresi’ne (GASTRO 2019) 6
bin, Perinatal Tıp Kongresi’ne (WCPM) 3 bin 200, Uluslararası Coğrafya Kongresi’ne (IGU) ise 2 bin 900 delege bekleniyor. Öncü işaretler bize söylüyor ki, bu yıl tatile Türkiye’ye gelecek birçok yabancı
misafirimiz, sonraki yıllarda kongre turizmine de olumlu etkilerde
bulunacaktır. Kongrelerin hazırlık süreçlerinin ve programlarının en
az birkaç yıl önceden yapıldığını düşünürsek, olumlu etkileri 2023’e
kadar yayılacak bir sürece giriyoruz.”
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Değer Elektrik, Türk Cumhuriyetlerindeki
Hizmet Ağını Genişletecek

D

eğer Elektrik Genel Müdürü Şenol Değer, “2019’da Türk Cumhuriyetlere daha hızlı hizmet vermek adına belirleyeceğimiz
ülkelerde lojistik merkezi ve satış ofisi açmayı planlıyoruz”
dedi. Dünyanın önde gelen elektrik malzeme üreticilerinin yetkili
satış bayiliğini yapan Değer Elektrik, Irak, Azerbaycan, Kırgızistan

endüstriyel tesis projeleri başta olmak üzere Türkiye’de önde gelen
birçok projeye kablo ve elektrik malzemesi tedariği sağladıklarını
belirten Değer, “Sektördeki en eski firmalardan biriyiz. 2017 yılında
pazardaki daralmaya rağmen ciro olarak yüzde 50 büyüme kaydettik” şeklinde konuştu.

ve Kazakistan’dan sonra bölgedeki hizmet ağını genişletmek adına
atağa kalktı.

“Büyümek İçin Yatırım Şart”

Değer Elektrik Genel Müdürü Şenol Değer, “2019’da Türki cumhuriyetlere daha hızlı hizmet vermek adına belirleyeceğimiz ülkelerde
lojistik merkezi ve satış ofisi açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
Yıl içerisinde firma olarak yatırım yapmaya devam edeceklerini anlatan Değer, “Ofis ve lojistik merkezlerimizi tek yerde toplayacağımız
2 bin metrekarelik yeni bir yere taşınacağız. Burada mevcut araç,
personel ve stok miktarımızı artırarak daha hızlı hizmet vermeyi
planlıyoruz” dedi.
Temelleri, 1952 yılında kurulan İsmail Hakkı Değer taahhüt firmasına dayanan Değer Elektrik, 1992 yılında endüstriyel elektrik malzemeleri satışı amacı ile kurulduklarını ve kısa sürede ulusal ve uluslararası birçok önemli üreticinin yetkili satıcısı konumuna geldiklerini
söyledi. Dünya kablo sektöründe önde gelen firmalarından Nexans
yetkili satıcısı olarak faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Değer,
“İstanbul Ataşehir’de satış ofisimiz, Pendik ve Tuzla da bulunan toplam bin 500 metrekarelik alana sahip lojistik merkezlerimiz ile faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi. Konut, AVM, hastane projeleri ve
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Firma olarak geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını anlatan
Değer, “Sektörümüzde yüzlerce benzer hizmeti verdiğini iddia eden
irili ufaklı firmalar mevcut. Sürekli de yenileri açılmakta. Değer
Elektrik kuruluşundan günümüze verdiği sözleri tutan gerek tedarikçi, gerekse müşterilerine hizmeti ve duruşuyla güven veren bir
firmadır. Şirketimiz, Türkiye’nin her bölgesinde farklı sektörlerde
faaliyet gösteren firmalara deneyimli mühendis kadrosu ile en hızlı
şekilde hizmet vermektedir. Yangına dayanıklı enerji kabloları (Halogen free), zayıf akım ve data kabloları, orta gerilim hücre ve trafolar,
topraklama malzemeleri, busbar ve kablo kanallarına kadar ulusal
ve uluslararası belgelere sahip, garantili ürün yelpazemizle müşterilerden gelen talepleri karşılayabilecek yüksek potansiyele sahibiz”
dedi.
2017’de yakaladıkları ivmeyi 2018 için de devam ettirmeyi hedeflediklerini belirten Değer, “Yapacağımız yatırımlarla hem personel
hem de ciro anlamında büyümemizi sürdüreceğimizi ve hizmet kalitemizi arttıracağımızı ön görüyoruz. Büyümek için yatırım şart” diye
konuştu.
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Güneş Panellerinde Verimliliği Korumanın Sırrı:
Kärcher iSolar

lman temizlik devi Kärcher, iSolar ile güneş panellerinin temizliğinde de çözüm sunuyor. Özel tasarım fırçaları, 14 metreye
kadar uzayabilen teleskopik borusu sayesinde güneş panellerini hassas ve pratik bir şekilde temizlemeye imkan veren iSolar’ın
farklı büyüklüklerdeki yüzeyler için 400 ve 800 olmak üzere iki farklı
modeli bulunuyor.

DLG (Alman Tarım Derneği) tarafından test edilip onaylanan iSolar,
14 metreye kadar uzayabilen teleskopik bir püskürtme borusuna
bağlı dönen fırçalara sahip bir sistem. 700 I/s veya daha yüksek su
debisi sahip tüm profesyonel Kärcher yüksek basınçlı temizleyicilerle kullanılabilen iSolar, düşük basınçta çalıştığı için güneş panelinin
yüzeyine zarar vermeden, hassas ve etkili temizlik sağlıyor.

Güneş enerjisi sistemleri ile sürdürülebilir enerji kaynağı olan güneşten yüksek verim elde etmek mümkün oluyor. Ancak güneş enerjisi
sistemlerine gereken bakımlar yapılmazsa verimlilik düşebiliyor.
Özellikle güneş panellerinin üzerinde biriken kir, elektrik üretimini
yüzde 30’a varan oranda azaltıyor. Alman temizlik devi Kärcher, iSolar ile güneş panellerini hassas bir şekilde temizleme imkanı sunuyor.

iSolar’ın küçük alanlar için iSolar 400 ve çatı üstlerinde bulunan büyük sistemlerin temizlenmesi için ideal olan iSolar 800 olmak üzere
iki farklı modeli bulunuyor. iSolar, panelin tasarımına bağlı olarak
günde 1,500 metrekarelik bir alanı ekonomik ve kolay bir şekilde
temizlemeye olanak tanıyor.
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Viko By Panasonic’ten Novella Serisi;
Yaşam Alanlarında Doğallık Etkisi
oğallığı sevenlerin vazgeçemediği ahşap dekorasyon, bu sene
Dla mobilyalarda
yine trend listelerinin başında kendine yer buluyor. Üstelik sıklıkgördüğümüz ahşap, artık evlerdeki elektrik anahtarı
ve prizlerde de kendini göstererek dekorasyonda fark yaratıyor. Özellikle modern tasarım ve açık renk mobilya modellerinin kullanıldığı

taylar, aslında ev ve ofislerin tüm alanları için ideal. Ahşap tonlarında ürünler kullanarak ve zevkli dokunuşlarla evinizde içinizi ısıtan bir
ortam oluşturmanız mümkün. Anahtar-priz teknolojisinde devrim
yaratan tasarımlara öncülük eden Viko by Panasonic, en beğenilen
serilerinden Novella’nın ahşap koleksiyonu ile ev dekorasyonunuza

mekanlarda ahşap tonlarda detayların kullanılması, tamamlayıcı bir
özellik oluşturuyor. Ortama hem bohem hem de sıcak bir hava kazandırıyor. Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lideri Panasonic Eco
Solutions Türkiye de Viko imzalı Artline Serisi’nin Novella modelleri
ile evlere ahşabın çok özel dokunuşunu katıyor.

samimi bir hava katıyor. Novella’nın ahşap koleksiyonu içinde yer
alan anahtarların kayın, kiraz ve ceviz renkleri, doğal görünümleri
ile duvarlara kolayca uyum sağlıyor. Novella, çerçevelerde ise kayın,
ceviz, kiraz, masif ahşap akçaağaç, masif ahşap ceviz, masif ahşap
kiraz ve masif ahşap meşe seçeneklerini sunuyor.

İç mekanlarda kullanılan ahşap, ev dekorasyonunuzu güzelleştirdiği gibi pozitif enerjisiyle psikolojinize de olumlu etkiler katıyor. Bu
konuda yapılan birçok araştırma, ahşap ağırlıklı dekorasyonun mutluluk, öz güven ve bilimsel yeteneklerde artışa; kan basıncı, nabız,
kolesterol ve stres oranında ise düşüşe neden olduğunu ortaya koyuyor. Salon ve oturma odalarında ağırlıklı olarak kullanılan ahşap de-

Kalitesi ve teknolojisi ile de öne çıkan Novella, tarzınızı yansıtmanın ötesine geçerek beklentilerinizi de fazlasıyla karşılıyor. Çabuk
bağlantı özelliğine sahip ve mekanizma yapısı güçlendirilen anahtar fonksiyonları ayrıcalıklı yaşam alanlarında göz dolduruyor. Tüm
ürünlerde standart çocuk koruması ve çabuk bağlantı özelliği sunan
geniş priz çözümleri, fark edilmek isteyen dekorasyonlara sesleniyor.
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EMO: Evlerde Elektrik Bu Yıl % 22 Zamlandı

E

lektrik Mühendisleri Odası(EMO), yapılan elektrik zamlarının
ardından bu yıl elektrik fiyatlarındaki artışın konutlar için yüzde
22 olurken, diğer tarife gruplarında yüzde 25’i aştığını bildirdi.

elektrik zammı; tarımsal sulama tarifesinde gerçekleştirildi. Bugünden itibaren geçerli olan yüzde 13.9`luk zamla birlikte çiftçiler bu yıl

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) elektriğe yapılan zam ile ilgili bir
açıklama yaptı. Açıklamada, “Enflasyon hedefinin yüzde 13.4 olarak
açıklandığı gün, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına enflasyon hedefini
yalanlayan zamlar yapıldı: Böylece 8 ayda elektrik fiyatlarındaki
artış; konutlar için yüzde 22 olurken, diğer tarife gruplarında yüzde
25`i de aştı” denildi.

ğı dönemde yapılan zam tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceği gibi
temel besin maddelerinde de enflasyonu artırıcı bir etki yapacak.

Asgari Elektrik Faturası 116 Liraya Çıktı
Açıklamaya göre, konut kullanıcılarının elektrik fiyatlarına 1 Ağustos’tan
itibaren geçerli olmak üzere yapılan yüzde 9`luk artışla 230 kilovatsaatlik asgari elektrik tüketimi olan bir ailenin aylık faturası 116 liraya çıktı. Böylece Aralık 2017`de aynı tüketim için 95 lira ödeyen bir
aile artık 21 lira daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.
Çiftçiler Elektriği % 27 Zamlı Kullanacak
Elektrik fiyatlarına yapılan zam oranının sanayi, ticarethaneler, tarımsal sulama, aydınlatma ve genel aydınlatma için daha da yüksek
düzeyde gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, “Alçak gerilimden elektrik alan aboneler içinde yılbaşından itibaren en yüksek
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elektriği yüzde 27.2 zamlı kullanacaklar. Tarımsal sulamaların arttı-

Sanayi aboneleri için yüzde 14`lük zamla yılbaşından itibaren kümülatif olarak yapılan elektrik fiyat artışı yüzde 26.7`ye ulaşmış oldu.
EPDK kararıyla 1 Nisan 2018`den itibaren uygulanmaya başlanan
son kaynak tedarik tarifesiyle büyük sanayi kuruluşlarının elektrik
fiyatlarına da zaten yüksek oranlı zamlar, aylık olarak yansıtılır hale
getirilmişti. Ticarethanelerde 1 Ağustos`tan geçerli yüzde 13.9`luk
artışla, 2017 yılsonuna göre yapılan zam oranı yüzde 27.1`e tırmandı.
Tarife grupları içinde en yüksek zam; görevli tedarik şirketinden
enerji alan iletim sistemi kullanıcılarına yapıldı. Bu gruba Ağustos
2018`den itibaren geçerli yüzde 15.9 oranında yapılan zamla yılbaşından itibaren gerçekleşen elektrik fiyat artışı yüzde 29`u aştı.”
denildi.
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Turizmdeki Hareketlilik Elektrik Abone
Sayısını Arttırdı

C

K Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, İstanbul’un
Avrupa yakasında 155 ülkeden elektrik abonesi bulunduğunu
belirterek, “Turizm sektörü yılın ilk 6 ayında rekorlara imza atarken sektörde yaşanan hareket, İstanbul Avrupa Yakası’nda yabancı
abone sayısında da kendini gösterdi. 2017’nin ilk yarısında 20 bin
yabancı abone kayıt yaptırmıştı. Bu yıl ise söz konusu rakam yüzde
16,4’lük artışla 23 bin 350’ye ulaştı” dedi.

ortalama bin 512 taşınma hareketi yaşandığını anlatan Bakal, bu
yılın ilk yarısında en hareketli bölgenin 43 bin 381 taşınmayla Esenyurt olduğunu ifade etti. Bakal, Esenyurt’u Küçükçekmece ve Fatih’in
izlediğini, Çatalca’nın ise son sırada yer aldığını belirtti.
Bakal, halihazırda 4,5 milyon aboneleri bulunduğunu, İstanbul’un
Avrupa yakasının büyüme eğiliminin devam ettiğini ve geçen yılın
aynı dönemine göre büyüme oranının yüzde 3,17 olduğunu aktardı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal

Bakal, CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in “Gayrimenkulün Enerjisi
Raporu”nun 2018 ilk yarı sonuçlarını açıklamak üzere gazetecilerle
bir araya geldi.
Faaliyet bölgelerinde Ocak-Haziran döneminde 272 bin 74 taşınma
hareketinin gözlendiğini ifade eden Bakal, aynı dönemde yeni gayrimenkule geçen abone sayısının 70 bin 520 olduğunu dile getirdi.

Geçen yılın aynı döneminde ilk abonelik sayısının 80 bin civarında
olduğunu, imar barışı dolayısıyla yapı kayıt belgesi alanların sayısında ciddi bir artış beklendiğini belirten Bakal, ağustostan itibaren
yapı kayıt belgesi alan müşterilerin abonelik için kendilerine başvuracaklarını ve yılın ikinci yarısında abone sayılarında artış beklediklerini söyledi.

Bakal, ikinci el gayrimenkule geçişlerde ise geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artış yaşanmadığını, bu rakamın 201 bin 554 olarak
kayıtlara geçtiğini söyledi.

Rapora göre, İstanbul Avrupa yakasındaki abonelerin yaklaşık yüzde
53’ünün ev sahibi olduğunu dile getiren Bakal, şöyle devam etti:

Her gün ortalama 392 gayrimenkulün kapısı ilk kez açılırken, günde
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600 Bin Müşterinin Aboneliği Kendi Üzerinde Değil

“Bizim tahminimiz bu rakamın bir miktar daha aşağıda olduğu
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electric

yönünde. Çünkü bazı abonelerimiz ne yazık ki, evlerini kiraya verirken aboneliklerini kendi üzerinde tutuyor ancak bu durum usulsüz
elektrik kullanımına ve birtakım mağduriyetlere neden oluyor. Ben
bir kez daha tüketicilere elektrik aboneliklerini kendi üzerlerine
almaları yönünde çağrıda bulunmak istiyorum. Bizim 4,5 milyon
abonemizden yaklaşık 600 bininin aboneliği kendi üzerinde değil.
Temmuz başında müşterilere ‘usulsüz elektrik kullanıyorsunuz, abo-

Yabancı abonelerin yaklaşık 30 bininin Suriyeli olduğunu dile getiren
Bakal, “Turizm sektörü yılın ilk 6 ayında rekorlara imza atarken sektörde yaşanan hareket, İstanbul Avrupa Yakası’nda yabancı abone
sayısında da kendini gösterdi. 2017’nin ilk 6 ayında 20 bin yabancı
abone kayıt yaptırmıştı. Bu yıl ise söz konusu rakam yüzde 16,4’lük
artışla 23 bin 350’ye ulaştı. İlk yarıda en büyük hareket Mayıs ayında
yaşandı” diye konuştu.

neliğinizi alın’ şeklinde ihbarname göndermeye başladık, 200 bin ihbarname dağıttık. Yaklaşık bin 200 müşteri bilgilerini güncellemek
üzere başvurdu. Bu ihbarname sonrasında 15 gün içinde aboneliği
üzerine almayanları dağıtım şirketine bildiriyoruz. Dağıtım şirketi de
elektriği kesiyor. Daha sonra bir de kesme-bağlama bedelinin 5 katı
tahakkuk yapılıyor. Burada 110 lirayı bulan bir bedel ortaya çıkıyor.
Söz konusu 600 bin aboneden de yaklaşık 120 bini faturasını düzenli
ödemiyor. Biz de bu abonelere öncelik vererek ihbarname göndermeye başladık”

Artan Maliyetler Zammı Getirdi

Turizmdeki Hareketlilik Yabancı Abone Sayısını Arttırdı
Şu anda 155 ülkeden yabancı aboneleri olduğunu belirten Bakal,
sistemlerinde kayıtlı 65 bin abonenin yüzde 76’sının erkek, yüzde
24’ünün kadın ve çoğunun mesken abonesi olduğunu anlattı.

Şirket olarak aylık 800 milyon lira civarında tahakkukları olduğunu
kaydeden Bakal, dün gerçekleşen elektrik zammına işaret etti. Bakal, “Elektrik maliyetleri arttığı için tüketiciye yansıyan satış tarifesinin artması doğal. Maliyetler arttığı için geçen yılın ikinci yarısından
itibaren piyasadaki serbest tedarik şirketleri de serbest tüketici portföylerini görevli tedarik şirketlerine devretti. Şu anda 21 görevli tedarik şirketi abonelere ulusal tarife üzerinden elektrik satıyor” dedi.
Bakal, CK Enerji Boğaziçi Elektrik olarak 4,5 milyon abonelerinden
3,7 milyonuna düzenli şekilde fatura çıkardıklarını, kalan kısmın tüketimi 50 kilovatsaat olduğu için faturalarının her ay düzenli olarak
kesilmediğini söyledi.
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Viko By Panasonic’ten Her Mekana Özel Çözümler;
Multi-Let Grup Prizler

E

vlerdeki elektronik cihazların sayısı her geçen gün artıyor.
Dolayısıyla grup prizlere de daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Elektrik
anahtarı ve priz sektörünün lider ismi Panasonic Eco Solutions
Türkiye, çok fonksiyonlu tasarım özelliğine sahip Viko Multi-Let Grup
Prizler ile bu alanda ideal bir çözüm sunuyor.

Gelişmiş Tasarım Özellikleri

Grup Prizde Çoklu Fonksiyon

ile kullanabiliyor. 45 derecelik açıya sahip giriş yuvaları da ürünün
rahatça ve pratik şekilde kullanılmasına olanak sağlıyor.

Multi-Let Grup Prizlerin en önemli özelliklerinden biri, isteğe
göre yüzeye sabitlenerek ya da asılarak kullanılabilmesi. Ürün bu
sayede evlerde olduğu kadar ofis, atölye ve şantiyelerde de güvenle
kullanılabiliyor. Farklı uzunluklarda sunulan kablo boyları sayesinde
mekanlara uygun seçimle kablo karmaşasının önüne geçiyor.
Anahtar kısmı içinde yer alan turuncu ışık ise ürünün fonksiyonel
tasarımda ortaya koyduğu şıklığı tamamlıyor.
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Multi-Let Grup Prizler; 2’li, 3’lü, 4’lü, 5’li ve 6’lı ürün seçenekleriyle
sunuluyor. Dileyenler beyaz dileyenlerse siyah renk seçeneğini tercih
edebiliyor. Çocuk koruması ise tüm ürünlerde standart. Böylece
ebeveynler çocuklarının bulunduğu ortamlarda ürünü gönül rahatlığı

Cihazlarınızı Ani Gerilim Artışlarından Koruyor
Multi-Let Şok Korumalı Grup Prizler ise şebeke gerilimindeki
dalgalanmalara karşı koruyucu elektronik devreye sahip bulunuyor.
Bu sayede elektronik cihazlarınız şebeke üzerinde elektrik üretim
tesisinden ya da yıldırım düşmesi gibi doğal etkenlerden kaynaklı
ani gerilim artışlarından etkilenmiyor. Koruma durumunun aktif
olup olmadığı ise göstergeden kontrol edilebiliyor.
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Enerjisa İle Tes-İş Sendikası Arasında Anlaşma

T

ürkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası ile Enerjisa arasında 1 Mart 2018 ila 28 Şubat 2021 tarihlerini kapsayan toplu
iş sözleşmesi imzalandı.

Enerjisa’ya bağlı Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ’deki (AYEDAŞ) toplam 6 bin 772 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, işçi ve
işveren tarafının anlaşmasıyla sonuçlandı.

Üyelerimiz Yeni Dönemde Ücretlerindeki Artışları Çok Net
Hissedecek
Tes-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Enerjisa ile imzaladıkları toplu iş sözleşmesinin sektördeki
diğer sözleşmelere örnek teşkil edecek önemde olduğunu vurguladı.
Günün şartları göz önünde bulundurulduğunda iyi bir toplu sözleşme imzaladıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

Tes-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Şahin

Tes-İş Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen imza töreninde, Başkent
Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’de çalışan Tesİş üyelerinin mevcut kök ücreti iyileştirilerek günlük 67,65 Lira’dan,
75 liraya, AYEDAŞ’ta çalışan Tes-İş üyelerinin mevcut kök ücreti ise
İstanbul’daki hayat şartları dikkate alınarak günlük 67,65 Lira’dan 80
Lira’ya yükseltildi.
İlk yıl, yapılan iyileştirmenin ardından elde edilen ücrete yapılacak
zam oranları 1 Mart 2018’den geçerli olmak üzere birinci yılın ilk altı
ayı için yüzde 7, ikinci altı ayı için yüzde 9 olarak belirlendi.
Böylece, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki çalışanların birinci yıl için
alacakları toplam ücret zammı yıllık bazda Başkent Elektrik Dağıtım
A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ’de yüzde 29,30, AYEDAŞ’da ise
yüzde 37,92 düzeyinde oldu.

“Bu noktaya, uzun ve zorlu bir müzakere sürecinin ardından geldik.
Üyelerimizden aldığımız güç ve dualarla sürdürdüğümüz müzakerelerin sonucunda AYEDAŞ’ta 37, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ ve
Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ’de ise yüzde 29’ları aşan zam oranlarına
ulaştık. Bunların yanında sosyal yardımlar gibi yan ödemelerde de
oldukça yüksek artışlar elde ettik. Üyelerimiz, yeni dönemde ücretlerindeki artışları çok net bir biçimde hissedecekler.”
Şahin, sözleşmelerin üyelerine, camialarına ve çalışma hayatına
hayırlı olması temennisinde bulanarak, toplu sözleşme görüşmeleri
sürecinde taleplerine büyük oranda karşılık veren Enerjisa yetkililerine teşekkür etti.
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İmar Barışı’ndan Yararlananlara CK Enerji Akdeniz
Elektrik’ten Hızlı Abonelik

R

esmİ Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren imar ve iskan
sorunu olan binalara Yapı Kayıt Belgesi verilmesini içeren İmar
Barışı süreci devam ederken CK Enerji Akdeniz Elektrik, tüketicilerin elektrik aboneliği taleplerine hızla yanıt veriyor.
Yeni tebliğ çerçevesinde ‘Yapı Kayıt Belgesi’ alan elektrik tüketicileri
CK Enerji Akdeniz Elektrik ile perakende satış sözleşmesi imzalayarak
5 dakikadan az bir süre içinde elektrik abonelik işlemlerini tamamlayabiliyor.

Müşteri Hizmet Merkezleri’nden kendisine en yakın olana giderek 5
dakikada aboneliğini alarak elektrik kullanmaya başlayabiliyor. CK
Enerji Akdeniz Elektrik, Konyaaltı ve Muratpaşa gibi yoğun nüfusa
sahip Müşteri Hizmet Merkezleri’nde öğle aralarında da abonelik
işlemlerini kabul ederek tüketicilerin beklemeden hizmet alması
yönünde çaba sarf ediyor.

31 Aralık 2017’den Önceki Yapıları Kapsıyor

CK Enerji Akdeniz Elektrik
Genel Müdürü Erol Değerli

Çevre ve Şehircilik ile Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Yapı Kayıt
Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ başlıklı tebliğin Resmi
Gazete’de yayınlanması ile birlikte kamuoyunda İmar Barışı olarak
ifade edilen süreç başlamış oldu. Yeni düzenleme ile imar ve iskan
sorunu olan binalara Yapı Kayıt Belgesi verilerek su, elektrik ve
doğalgaz bağlanmasına olanak tanınırken hizmetlerinin odağına
yüksek müşteri memnuniyetini koyan CK Enerji Akdeniz Elektrik de
gelen taleplere hızla yanıt veriyor.
5 Dakikada Elektrik
Düzenlemeye göre tüketiciler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan
onaylı Yapı Kayıt Belgesi alarak önce bulundukları bölgede hizmet
veren dağıtım şirketine başvurarak bağlantı anlaşması imzalıyor.
Hemen ardından da CK Enerji Akdeniz Elektrik’e ait sayıları 45’i bulan
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Yeni düzenlemeye göre 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapılara verilecek olan ‘Yapı Kayıt Belgesi’ için müracaatlar 31 Ekim 2018
tarihine kadar yapılabiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendireceği kurum ve kuruluşlardan ya da e-devlet üzerinden Yapı
Kayıt Belgesi alanlar, bulundukları ildeki elektrik dağıtım şirketi ile
‘Bağlantı Anlaşması’, perakende elektrik şirketi ile de ‘Perakende Satış Sözleşmesi’ imzalayarak elektrik aboneliği sürecini başlatabiliyor.
Önce Bağlantı Anlaşması
CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, binalarına Yapı
Kayıt Belgesi alan elektrik tüketicilerinin öncelikle dağıtım şirketi ile
bağlantı anlaşması imzalaması gerektiğinin altını çizerek, “Özellikle
belirtmek isterim ki bağlantı anlaşması olmadan perakende satış
sözleşmesi imzalanamıyor. Bu nedenle ilk etapta tüketicinin dağıtım
şirketi ile bağlantı anlaşması yapması şart. Ardından bizimle perakende satış sözleşmesi imzalanması ile birlikte elektrik aboneliği de
başlamış olacak. Yapı Kayıt Belgesi’ni alan tüketiciler bizim Müşteri
Hizmet Merkezleri’mize geldiklerinde aynı gün içinde sadece 5 dakikada tüm işlemleri tamamlanmış oluyor” dedi.
Kaynak: AA
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Bu Perde Elektrik Üretiyor

G

üneş panelini katlanabilir bir yapıda perdeyle buluşturan girişimci Ahmet Fuat Yalçın, ‘Solar Curtain’i geliştirdi. Kolaylıkla
kurulan ve elektrik üreten Solar Curtain, bir evin elektrik ihtiyacının üçte birini karşılayabiliyor.

Üçte Birini Karşılıyor

Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik ihtiyacını karşılamak her geçen gün kolaylaşıyor. Özellikle geliştirilen
yeni icatlarla. Girişimci Ahmet Fuat Yalçın’ın geliştirdiği ürün de
bunlardan biri. Yalçın, perdelerin bir güneş paneline dönüştürülmesi
fikrinden yola çıkarak ‘Solar Curtain’ yani ‘Güneş Perdesi’ projesini
hayata geçirdi. Şu anda evlerde kullanılan perdeler gibi katlanabilen
bir yapıya sahip olan Solar Curtain, kolaylıkla kuruluyor ve en önemlisi ise 4 kişilik bir ailenin elektrik tüketiminin üçte birini karşılıyor.

ği elektrik 1.4 KWH. Bu tek bir perde ile kullanıcılar yılda 0.5 MWH
elektrik üretirken, 372 KG CO2 emisyonunu önlüyor ve 20 ağacın
hayatını kurtarıyor. Tüm bunları yaparken bir yandan da elektrik
faturasından üçte birlik tasarruf sağlıyor” dedi. Gelir modellerinin,
Solar Curtain’in doğrudan satışı veya kiralanması, teknik desteği ve
perdelerin renklerinin değiştirilmesi üzerine kurulu olduğunu anlatan Yalçın, “Solar Curtain’in satış fiyatı şu anda metrekare başına
250 dolar. İlk satışını Odesa’ya bir inşaat firmasının projesine ihracat
olarak yaptık. Ardından Yıldız Teknopark’a kurulum gerçekleştirdik.
Bu lansman ve ilk satışlarla birlikte bilinirliğimiz arttı ve şu anda hali
hazırda iki ülkede güneş perdesi kullanılıyor” dedi.

Solar Curtain’in ön tarafında onlarca renk ve desen seçeneğiyle bir
stor perdeden farklı olmadığını belirten Yalçın, “Perdenin dışarıya
bakan tarafta ise yüzde 22 verimli hücrelerden oluşan güneş paneli
bulunuyor. Perdenizi gün içerisinde kullanırken aynı zamanda güneş
enerjisinden elektrik üretiyorsunuz. Mobil uygulama ile perdenizi
hem kontrol edebiliyor hem de anlık ürettiğiniz elektriği görebiliyorsunuz. Kurulumu marketlerden satın alınan sıradan bir perde
gibi kolay. Duvara veya tavana monte ediliyor. Perdeden çıkan tek
bir kabloyu ister doğrudan prize takıp elektrik faturasından tasarruf
edebilirsiniz, ister aküde depolayabilirsiniz” dedi.
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İstanbul’daki ölçümlere göre güneye bakan bir pencerede yer alan
4 metrekarelik Solar Curtain’in 4 kişilik bir ailenin yıllık elektrik ihtiyacının üçte birini karşıladığını ifade eden Yalçın, “Bir günde üretti-

Yatırımla Kapasite Arttıracak
Henüz yatırım almadıklarını, devlet destekleri ve satışlarla projelerini finanse ettiklerini belirten Yalçın, “Seri üretime geçişte yatırımcı
arıyoruz. Yakın bir zamanda yurtiçi ve yurtdışında kitlesel fonlamaya
çıkmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl üretim hattımızı yılık 80 MW kapasiteye çıkartmak hedefindeyiz. 2019’da yurt içi ve yurtdışında bayilik
sistemini başlatmayı hedefliyoruz” dedi.
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Dicle Elektrik Yatırımlarını 3K Projesiyle Geliştirecek

D

icle Elektrik tarafından ‘Yeni Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği
Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayda konuşan Dicle Elektrik Dağıtım
Genel Müdürü Murat Karagüzel, müşterilerine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için sahada ileri teknoloji kullandıklarını, işleyişin takibi için de ‘3K’ projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Dicle Elektrik Bir Teknoloji Şirketidir

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen ‘Yeni Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği
Çalıştayı’na Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Murat Karagüzel, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, Müşteri ve Saha Yönetimi
Başkanı Yaşar Arvas ve İl Müdürleri ile bir grup Dicle Elektrik yöneticisi katıldı. Genel Müdür Murat Karagüzel, çalıştayın açılış konuşmasında Dicle Elektrik’te yeni uygulanmaya başlanan 3K Projesi
hakkında bilgiler verdi.

hizmet sunan bir dağıtım şirketi olma yolunda çok büyük bir iddiamız var. Bu yönde büyük yatırımlar yaparak önemli bir mesafe aldık.
Artık, biz bir teknoloji şirketiyiz diyebiliyoruz. Bu teknoloji ile kayıp
kaçağı sahada çok rahat takip edebiliyoruz, sayaçları uzaktan okuyabiliyoruz, uzaktan denetleyebiliyoruz. Bu sayede dağıtım sistemimizi daha kolay bir şekilde ölçebiliyoruz. Kurduğumuz ölçüm sitemleri
aracılığıyla sisteme giren ve tahakkuk edilen enerjiyi çok rahat şekilde denetleyebiliyoruz. 3K Projesi’nde önemli olan, enerjinin arzı,
kalitesi ve sürekliliğidir. Dicle Elektrik Dağıtım bölgesindeki 6 il ve
49 ilçenin tamamı 3K Projesi’nin uygulama alanı olacak. Bu proje ile
bölgeye giren enerjinin tümünü ölçmenin yanı sıra lokal olarak da
ölçümler yapabileceğiz. Proje sayesinde arıza, enerji kesintisi sıklığı
ve süresi ile gerçekleşen ve gerçekleştirilecek yatırımlarımızı belirleyerek yol alacağız” dedi.

Yeşil Alanlar Oluşturulacak
Projeye adını veren 3K ifadesi, ‘Kayıpsız’, ‘Kesintisiz’, ‘Kaliteli’ elektrik
kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. 3K Projesi ile ‘Örnek Köy’
uygulamasında olduğu gibi, belirlenen alanlarda yeraltı şebekeleri
döşenmesi, akıllı pano yatırımları, aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi, arızalara anında müdahale edilebilmesi için uzaktan sayaç
okuma sistemlerinin kurulması ve enerji kayıplarının minimize edilerek arıza oranlarının düşürülmesi yoluyla enerji kalitesinin artırılarak müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkartılması hedefleniyor. Proje kapsamına 900 civarında trafo bölgesi ve yaklaşık 200
bin abone dahil edilirken, ilerleyen aşamada Dicle Elektrik Dağıtım
hizmet bölgesinin tümü projeye dahil olacak.
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Dağıtım şirketi olarak görevlerinin abonelerine ‘Kayıpsız, Kesintisiz
ve Kaliteli’ elektrik enerjisi sunmak olduğunu kaydeden Karagüzel,
özelleştirme sonrasında teknolojik yatırımlara ağırlık verdiklerini
söyledi. Karagüzel, “Teknolojik yatırımlar yapan ve bu doğrultuda

Genel Müdür Karagüzel’in konuşmalarının ardından Dicle Elektrik
Dağıtım İş Analizi ve Takip Müdürü Mehmet Akboyun söz alarak 3K
projesinin işleyişi hakkında sunum yaparken, Eksim Holding Enerji
Ticaret Direktörü Kadir Aydemir ve Eksim Holding Regülasyon Direktörleri Hasan Alma ile Kamil Yalçın Hatipoğlu da birer sunum gerçekleştirdi.
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Jeotermal Elektrik Üretimi İlk 6 Ayda
Yüzde 36 Büyüdü

J

eotermal kaynaklara dayalı elektrik üretiminin yılın ilk altı ayında yüzde 36 arttığını belirten Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk dışa bağımlılığı

dışa bağımlılığı azalttığına işaret eden Şentürk, “Yenilenebilir kaynaklar arasında yer alan jeotermal hem yerli, hem de kesintisiz bir enerji
kaynağı. Bu yüzden enerjide dışa bağımlılığı azalttığı gibi, istikrarlı bir
JESDER Başkanı Ufuk Şentürk

azaltan bu kaynağa dayalı yatırımların desteklenmeye devam edilmesini istedi.Türkiye’de yılın ilk altı ayında elektrik üretimi yüzde 2.5
artarken, bu artışla jeotermal kaynaklara dayalı elektrik üretiminin
de katkısı oldu. Enerji Günlüğünün derlediği bilgilere göre yerli ve
yenilenebilir kaynaklardan jeotermale dayalı elektrik üretimi yılın
ilk altı ayında geçen yıla göre yüzde 36lık artışla 3 milyar 337 milyon kWh seviyesine yükseldi. Böylece jeotermal enerji santrallerinin
toplam elektrik üretimindeki payı ilk altı ay itibariyle yüzde 1.8’den
yüzde 2.4’e yükseldi.
Şentürk, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payının her geçen gün arttığını söyledi. Bu artışın enerjide
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kaynak olarak şebeke ve sistem yönetimini de kolaylaştırıcı bir role
sahip” dedi.Ufuk Şentürk, Türkiye’nin jeotermal elektrikte 4.000 Mwelik potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek, “Bu potansiyel realize
olduğunda JESlerin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 10lara
yükselecektir” dedi.
Türkiye’deki jeotermal kaynak potansiyelini değerlendirme konusunda JESDER üyesi yatırımcıların büyük bir çaba içinde olduğunu
vurgulayan Ufuk Şentürk, “Bu çabaların hükümetimizce de yeni dönemde destekleneceğine inanıyoruz” diye konuştu.
Kaynak : www.enerjigunlugu.com
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Bakterilerle Dolu Güneş Paneli Bulutlu Havalarda
Bile Elektrik Üretebiliyor

B

ritish Columbia Üniversitesi’ndeki araştırmacılar bakterilerin
fotosentez yeteneğini kullanarak yeni bir güneş paneli modeli
geliştirdi. Verim rekoru kıran güneş paneli loş ışıkta da çalışabiliyor.
Güneş panelleri günümüzde en önemli yenilebilir enerji çözümlerinden biri olsa da henüz istenilen verim oranına ulaşabilmiş
değiller. Öte yandan Kuzey Avrupa gibi bulutlu gün sayısının bir

UBC’deki araştırmacılar ise bakteriden bir bölümü ayırmak yerine
doğrudan bakteriyi kullanmaya karar verdi. Araştırmacılar öncelikle
doğal olarak fotosentez yapabilen E. coli bakterisini aşırı şekilde likopen üretebilecek şekilde yeniden tasarladı. Daha sonra bu bakterileri
yarı iletken malzemeyle ekip, bakterileri cam yüzeye yerleştirdi.
Bakterilerle dolu güneş panelini test eden araştırmacılar şaşırtıcı
derecede iyi sonuçlarla karşılaştı. Bugüne kadar biyojenik bir güneş

hayli fazla olduğu bölgelerde güneş paneli kullanımı performansı
oldukça düşük olduğu için pek tercih edilmiyor. British Columbia
Üniversitesi(UBC)’ndeki araştırmacılar ise güneş panellerindeki verim ve bulutlu hava zafiyetini aynı anda çözebilecek yeni nesil bir
güneş paneli geliştirdi. Araştırmacılar bu panelde çoğu güneş panelindeki gibi elektronik malzemeler yerine bakteri kullanıyor.

paneliyle elde edilen en yüksek değer santimetrekare başına 0.362
miliamperdi. Araştırmacıların geliştirdiği güneş paneli ise santimetrekare başına 0.686 miliamper akım üretmeyi başardı. Bu anlamda
bir rekora imza atan ekip ayrıca güneş panelinin loş ışıkta da akım
üretebildiğini açıkladı. Yani bulutlu havalarda da güneş paneli elektrik üretebilecek.

Doğrudan Bakterileri Kullandılar

Kısa Sürede Ticari Kullanıma Sunulabilir

Fotosentez yöntemiyle güneş ışığını enerjiye çevirebilen bakterileri
güneş panellerinde kullanma fikri aslında yeni bir fikir değil. Daha
önce bazı araştırmacılar bakterilerde fotosentezi yöneten klorofilde
bulunan likopen pigmentini çıkarıp güneş panelinde kullanmaya
çalışmıştı ancak likopenin hücreden ayrılması hem maliyetli hem de
toksik çözücüler gerektiren karmaşık bir süreçti.

Geliştirdikleri güneş panelinin ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde üretilebileceğini ve yeterli optimizasyon ile geleneksel güneş
hücreleri gibi benzer verimliliklerde performans gösterebileceğini
belirten araştırmanın lideri Vikramaditya Yadav, paneli bir an önce
ticari kullanıma sunmayı planlıyor ancak henüz çözülmesi gereken
bir problem var. Yarı iletkenlerle kaplanan bakteriler bir süre sonra
ölüyor bu da güneş panelinin sürekli olarak aynı verimde çalışamayacağı anlamına geliyor. Ekip şimdi bakterilerin ölmeden akım üretmeye devam edeceği bir teknik geliştirmeye çalışıyor.

Bu sürecin sonunda likopen ciddi miktarda tahribata uğruyordu. Bu
nedenle bakterilerin kullanıldığı ilk ‘’biyojenik’’ güneş panelleri istenilen sonuca ulaşamamıştı.

Kaynak: newatlas.com
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KOBİ’lerin Dijital Alandaki Stratejik Hataları Neler?

D

ijital alanda hedeflenen kitlelere ulaşmak için doğru kanalları
bulmak, stratejileri oluşturmak ve doğru mesajları üretmek
KOBİ’ler için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Dünyanın

ayrılmaması ya da düşük bütçelerle yapılan çalışmalardan yüksek
sonuçlar beklenmesidir. Günümüzde teknolojiye adaptasyon sorunu
yaşamayan, yenilikleri yakından takip eden, popüler yazılımları kulDijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy Kurucusu Murat Erdör

dijital uygulamalara ve platformlara doğru inanılmaz bir hızla evrildiğini, bu yeni dönemin KOBİ’leri de yakından ilgilendirdiğini ve
hedeflenen kitlelere dair iletişim süreçlerini dönüştürdüğünü belirten Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat
Erdör, KOBİ’lerin dijital alanda sıkça yaptıkları hataları açıkladı.
Bütçe Ayırmayarak Ya da Düşük Bütçeler İle Yüksek Sonuçlar
Beklemek
KOBİ’lerin yaptıkları en önemli hatalardan ilki, kendi dijital kanallarını oluşturmak, bu kanalları takip eden kitleleri yaratmak, marka,
ürün ya da hizmetlerle ilgili hedef kitlelere dokunmak için ya bütçe
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lanabilen kişilerin, tüketicilerin sayısı çoğalıyor. KOBİ’lerin bu hedef
kitlelere ulaşmaları için dijital alan için bütçe ayırmaları tercih değil
zorunluluk olmalıdır.
Sosyal Medyayı Etkin Kullanmamak
Türkiye’de toplamda 54 milyon internet kullanıcısı mevcut. Öte yandan toplam ülke nüfusunun %61’lik dilimi sosyal medya kullanıcısı.
Bu oran ülkemizde 50 milyonun üstünde sosyal medya kullanıcısı
olduğunu gösteriyor. KOBİ’lerin bu derecede büyük bir evrende var
olabilmeleri için, kurum içi çözümlerle (kurum içinden bir çalışanın
sosyal medya yönetimini yapması, konuyla ilgili olmayan bir
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departmana bu sorumluluğun verilmesi gibi) sosyal medya yönetimi yerine, alanında uzman bir ajans ya da dijital dönüşüm uzmanıyla
sosyal medya yol haritasının çizilmesi ve ilerlenmesi gerekmektedir.
Doğru Hedef Kitle Analizi Yapmamak
Bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik kampanya ve tanıtım faaliyetlerinde can alıcı nokta, KOBİ’lerin dokunmak istedikleri kitleleri

SEO’ya Gerek Duymamak
Dijital dünyada duyduğunuz 5 terimden birisi mutlaka arama motoru optimizasyonu olarak nitelediğimiz SEO’dur. Herkes ya SEO konusunda çok uzman ya da hiç bir şey bilmiyor, kimimiz ise bunun
gereksiz olduğunu düşünüyor ve içerik iyiyse SEO’ya gerek yok
yanıtını veriyor. KOBİ’ler için dijital dünyada izinli pazarlamanın en

iyi tanıyor olmaları, diğer bir deyişle iyi analiz etmiş olmalarıdır.
Kampanya ve tanıtım faaliyetleri özelinde hedeflenen kitlelerin
ihtiyaç ve beklentilerini bilmek ve bu ihtiyaçlar, beklentiler doğrultusunda çatıyı kurmak, atılacak tüm adımların temel dayanağını
oluşturmaktadır.

iyi yöntemlerinden biri olan SEO, arama sonuçlarında kullanıcıların
çoğunlukla ilk sayfada yer alan siteleri ziyaret etmesinden dolayı
KOBİ’ler için önem arz etmektedir.

Web Sitesine Gereken Önemi Vermemek

KOBİ’lerin tam bir dijital dönüşüm yaşanabilmesi için üst yönetimin
%100 desteğini alınmalıdır. Dijital dönüşüm yalnızca teknolojik değişimlerin gerekliliğini ifade etmez.

Ürün, hizmet ya da şirkete özel hazırlanmış, doğru renk ve tema
kullanımı ön planda olduğu, kurumsallığı yansıtan, web tarayıcıları
ve mobil ile uyumlu web siteleri, KOBİ müşterilerinin ve potansiyel
müşterilerin kuruma ulaşılabilirliğini ve güvenirliliği açısından önem
taşımaktadır. KOBİ’lerin müşterileriyle buluştuğu ilk alanlardan biri
olan web sitelerinin tasarımı ve içeriği konusunda yaşanan hatalar
mutlaka iyileştirilmeli, web sitesinin güncelliği her daim öncelikli
işler arasında yer almalıdır.
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Yönetimin Dijital Dünyaya Mesafeli Bakması

Her alanda yenilikçi davranabilme ve düşünebilme yeteneği de ister.
Dijital dönüşüme ayak uydurmak isteyen KOBİ’ler öncelikle yönetimin desteğini almalı, teknolojik altyapılarını oluşturmalı ve belirlenen dijital stratejiler ile kararlılıkla ilerlemelilerdir.
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Limak Enerji’den “Notalar Engel Tanımaz” Konseri

L

imak Enerji’nin Engelsiz Korosu Lüleburgaz Hamitabat’ta. Limak
Enerji’nin Engelsiz Korosu müziğin sınırlarını aşıyor. Limak Enerji
Engelsiz Müzik Korosu tarafından düzenlenen “Notalar Engel Tanımaz” konseri, 27 Temmuz’da Lüleburgaz Hamitabat Elektrik Santrali A.Ş’de dinleyicilerle buluştu.
Limak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Limak Enerji grubu, engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Engelsiz

Müzik Korosu konserlerine devam ediyor. “Notalar Engel Tanımaz”
diyerek yola çıkan Limak Enerji çalışanları ve engelli vatandaşlardan
oluşan koro üyeleri yurdun dört bir yanında verdiği konserlerde engelleri kaldırıyor.
Bursa’nın ardından 27 Temmuz tarihinde Lüleburgaz’ın Hamitabat
köyünde bulunan Hamitabat Elektrik Santrali A.Ş’de (HEAŞ) dinleyicilerle buluşan koro, vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Sunuculuğunu Faik Öztürk’ün yaptığı gecede şarkılarını seslendiren koro,
Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerini engelli vatandaşlara
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destek olmak amacıyla yorumladı. Limak Enerji çalışanları ve ailelerinin de hazır bulunduğu konsere, HEAŞ Genel Müdürü Burkay Türe,
HEAŞ personeli ve ailelerinin yanı sıra Lüleburgaz Engelliler Derneği
katılım sağladı.
Konser Gelirleri Engellilere Ulaştı
Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu düzenlendiği konserlerde engelli
vatandaşlarla gönül köprüsü kurdu. İlki geçtiğimiz yıl Bursa’da dü-

zenlenen konsere konuk olarak Mümin Sarıkaya katılırken konserin
geliri Türk Kızılayı’na bağışlandı. İkinci konserle birlikte Bursa dışına
çıkan koro Hatay’ın İskenderun ilçesinde engelli vatandaşlarla buluştu. Merinos AKKM’de 6 Nisan’da gerçekleştirilen üçüncü konserde ise
Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Gülay koroya eşlik ederken, konserin
geliri Engelliler Federasyonu’na bağışlandı. Orkestra Şefi, Ümit Akkuş eşliğinde aylar süren provayla konserlere hazırlanan Limak Enerji çalışanları ve engelli vatandaşlardan oluşan 20 kişilik koro, farklı
yörelere ait ezgileri yorumluyor.

elektrik

haber

electric

Manisa Büyükşehir Belediyesi Metan Gazından
Elektrik Üretiyor

M

anisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgut Özal
Mahallesi’ndeki eski katı atık çöp depolama alanında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından metan gazının elektrik
enerjisine dönüştürülmesi amacıyla kurulan enerji üretim tesisinde
incelemelerde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgut Özal Mahallesi’ndeki eski katı atık çöp depolama alanında Manisa Büyükşe-

hir Belediyesi tarafından metan gazının elektrik enerjisine dönüştürülmesi amacıyla kurulan enerji üretim tesisinde incelemelerde
bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi eski katı atık çöp depolama alanının
yanında kurduğu Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’nde elektrik üretmeye devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,
tesiste incelemelerde bulundu. Başkan Ergün’e, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu, Mustafa Genç, daire
başkanları ve mahalle muhtarları eşlik etti. Başkan Ergün, metan
gazının elektrik enerjisine dönüştürülmesi amacıyla kurulan enerji
üretim tesisinin çalışma sistemi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım’dan bilgiler aldı.
Turgut Özal Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi, Başkan Ergün’ün 9 yıl önce
mahalleliye verdiği sözü yerine getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakşi, “Büyükşehir belediye başkanımız mahalle-
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miz için değil, Manisa için bir şanstır. 44 yıldır Manisa’dayım birçok
belediye başkanı gördüm, ama Cengiz Ergün’ün bıraktığı eserler ve
projeleri ile gurur duyuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanı Ertuğrul Yıldırım’a ve ekibine bütün engellemelere rağmen
kurdukları bu tesis ve vahşi depolama sorununa getirdikleri çözümler için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Ergün: “40 Yıllık Sorunu Çözdük”
Metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisinin ilçelerde de kurulacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,
“Manisa’nın 40 yıllık çöp sorununun çözülmesi noktasında attığımız
adımlar ortadadır. Yıllardır ülke gündemine yangınlarıyla konu olmuş vahşi depolama alanı ile ilgili sorun artık kalktı. Bugün burada
kurduğumuz metan gazını elektrik enerjisine dönüştürme tesisimiz
üretimine devam ediyor. Sadece burada değil, Turgutlu’daki tesisimizde de elektrik üretiliyor. Alaşehir, Akhisar ve Soma’da bu yatırımlarımız devam ediyor. Çevreye duyarlı bir Manisa oluyoruz. Turgut
Özal Mahallemiz ve çevre mahalleler çok şükür buradaki yangınlardan kurtuldu. Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisini kurduğumuz
için, Turgut Özal Mahallemizdeki vahşi depolama alanını ortadan
kaldırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Geleceğe yatırım yapıyoruz.
Ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan dolayı da mutluyum. Emeği
geçen tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
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Hes Kablo, Cirodaki İhracat Payını
Arttırmaya Odaklandı

İ

SO 500 sıralamasındaki yeriyle Kayseri bölgesindeki tüm sanayi
kuruluşları arasında da birinciliği elde eden Hes Kablo cirodaki ihracat payını artırarak, bu yıl 100 milyon dolarlık ihracatı hedefliyor.

Batı Pazarlarında Daha Agresif Projeler Planlıyoruz
Hes Kablo’nun, bu yıl stabil görünümlü olan batı pazarlarında daha
agresif projeler ortaya koymayı planladığına vurgu yapan İsmail
Emre Yapar; istihdamdaki artış, teknolojinin kullanılması, kaliteyi
ön plana çıkaran üretim anlayışının benimsenmesi, yeni pazarlara
açılma isteği, markalaşmanın yaygınlaşması ve ihracatı destekleyen
devlet teşviklerinin etkisi ile ihracat pazarlarında Türk ürünlerinin
rekabet gücünün oldukça arttığına dikkat çekti. Türkiye’nin 2018
yılını 170 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedeflediğine değinen
Yapar, “Katma değeri yüksek ürünlerin üretimindeki artış ile beraber
bu yıl için hedeflenen rekor ihracat rakamına ulaşılması muhtemel
görünüyor” ifadelerini kaydetti.

Ürettiği alçak, orta ve yüksek gerilim enerji kabloları, alüminyum
iletkenler, bakır haberleşme kabloları, koaksiyel kablolar, fiber optik
kablo ve emaye bobin telini 44 ülkeye ihraç eden Hes Kablo, yaklaşık
1.6 milyar liralık satışı ile kablo sektörünün önemli oyuncularından
biri konumunda bulunuyor. Geniş ürün gamı ile enerji, kablo ve tel
sektörünün tamamına hitap ettiklerini ifade eden İsmail Emre Yapar,
son yıllarda yangına dayanıklı ve zehirli gaz çıkarmayan kabloların
üretimine yoğunlaştıklarını söyledi.
Cirosundaki İhracat Payı Yüzde 20’ye Ulaştı
İhracat faaliyetlerine değinen İsmail Emre Yapar, Kuzey Afrika pazarına yoğunlaştıklarını vurguladı. Bu yıl ihracat hedefini 100 milyon
dolara çıkardıklarının altını çizen Yapar, “Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri, İsrail ve Güney Amerika pazarında etkin pazarlama stratejisine
odaklandık.
Son yıllarda altyapı yatırımlarının arttığı Kuzey Afrika pazarından da
yoğun talep alıyoruz. Bu pazarlardaki iş hacmimizi artırarak, bu yıl
100 milyon dolarlık ihracat hedefimizi yakalamayı planlıyoruz. 2017
yılında, ciromuzda ihracatın payı yüzde 20’ye ulaştı. Önceki yılar ile
kıyasladığımızda özellikle yakın coğrafyada oluşan istikrarsızlık ortamı, bu tutarın daha yüksek gerçekleşmesini engelledi” şeklinde
konuştu.

146

www.sektorumdergisi.com

Ağustos August 2018

Yangına Dayanıklı ve Zehirli Gaz Çıkarmayan Kablolara
Yoğunlaştık
Firmalarının son yıllarda yangına dayanıklı ve zehirli gaz çıkarmayan kabloların üretimine yoğunlaştığını aktaran İsmail Emre Yapar,
kullanıcıların bilinçlenmesi ve mevzuat değişiklikleri nedeni ile
bu kabloların öneminin her geçen gün arttığını dile getirdi. Yapar,
“Televizyonlarda, gazetelerde sık sık yangın haberleri görüyoruz.
Elektrik kontağı diye ifade edilen yangınlar çoğu zaman kalitesiz
ürün kullanılmasından kaynaklanıyor. Buna bir de yanıcı ve zehirli
gaz çıkaran kablolar eklendiğinde yangının şiddeti ve bağlı olarak
can, mal kayıpları büyük boyutlarda olabiliyor. Son dönemde tüketicinin de bilinçlenmesiyle birlikte ‘Hes Flaret’ olarak lanse ettiğimiz
kabloların kullanımında kayda değer artışlar olduğunu görüyoruz”
açıklamasında bulundu.
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Dizel Motorda Yerli Rüzgarı

T

ürkiye yılda 50 bin motor ithal ediyor. Dünya standartlarında,
Batılı markalarla yarışan Erin Motor, yüzde 100 yerli motoru üreterek, ithalatı ihracata çevirecek.
Otomotiv yan sanayi sektöründe 30 yıldır faaliyet gösteren Şahin
Metal, çeyrek asra yakın bir süredir yaptığı AR-GE çalışmasının sonunda yüzde 100 yerli Erin Motor’u kurdu. İstanbul Esenyurt’ta 4
milyon dolarlık yatırımla 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip
bir fabrikayı devreye alan şirket; motopomp, marin ve jeneratör için

yacağını kaydetti. Hedeflerinin milyar dolarlarla ifade edilen motor
piyasasında ithal ürünlerle rekabet etmek olduğunun altını çizen
Şahin “Çin’den gelen motor ithalatını durdursak bile yeter. Kendimiz
bu pazarı ele alsak, yurt içinde rekabet etmeye bile gerek kalmaz.

endüstriyel dizel motor üretiminde dünya standartlarını yakalamayı
başardı. Böylelikle hem endüstriyel ürün hem de jeneratör ihtiyacı
olan firmalara cevap verilirken, Türkiye’nin yılda 50 bin adet dizel
motor ithalatının da önüne geçilmiş olacak. Gazetemize konuşan
Erin Motor’un Genel Müdürü Ersin Şahin, şu anda bin adet tek silindirli motor üretimi yaptıklarını, kapasiteyi 2 sene içerisinde 4 bin 500
adete çıkaracaklarını söyledi.

Yakıt Tüketimi Yüzde 20 Daha Az

Hedef Dünyaya Satmak
Projeye başladıkları günden bu yana hedeflerini hep bütün dünya
olarak koyduklarını belirten Şahin “Yıldız Teknik Üniversitesi ile beraber 2 adet Santez projesi tamamladık. Bizim için önemli olan uluslararası kabulü olan bir motor üretmekti ve bu amacımıza ulaştık. 5
yıl içinde kendi güç grubumuzda teknolojik olarak pazarın standartlarını belirleyen firma olacağız’’ diye konuştu.
4 Silindirlisi de Hazır
4 silindirli dizel motorun AR-GE’sini de tamamladıkları bilgisini veren Şahin, bu alandaki seri üretimin de 2019’un ilk çeyreğinde başla-

Kuzey Afrika, Orta Doğu’dan yoğun talep geldi. Moritonya’ya ilk defa
satış yaptık. Irak, Suriye ve İran ile doğalgazlı jeneratör için görüşüyoruz” diye konuştu.

Erin Motor’un modelleri, 10 bin saati aşkın -18 ve +55 sıcaklıkta
7/24 çalışabiliyor. Yakıt tüketiminde ise diğer motorlara göre yüzde
20 daha az. Yani bir Erin Motor jeneratör, yüzde 75 güçte saatte 2,7
litre yakıt harcarken, başka bir marka ise 3,6 litre mazot tüketiyor.
Ersin Şahin, jeneratörde özellikle akustik yalıtım yapan bir firma ile
çalıştıkları için bu ürünlerdeki en büyük sıkıntı olan ses problemini
ortadan kaldırdıklarını anlattı.
Şahin, marin motorlarının ise 6 ila 8 metre arasındaki balıkçı tekneleri için özel geliştirdiklerini ifade etti. Tarımda verimliliği ve sürekliliği sağlayan motopomp üretiminde de iddialı olduklarını vurgulayan Şahin, ucuz ve kalitesiz Uzak Doğu ürünlerinin ithalatının
önüne geçerken Avrupa’dan gelen pahalı markalara karşılık ise fiyat
avantajı sağlayacaklarını dile getirdi.
Kaynak: www.turkiyegazetesi.com.tr
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Yeşilırmak’ta Hem Elektrik Üretilecek
Hem Turizm Yapılacak

A

masya Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında, Yeşilırmak’ın 300 metrelik bölümüne kauçuk bentler
kurularak su seviyesi yükseltildi. Proje ile nehir üzerinde kayıklarla tur düzenlenecek. Ayrıca bentlerle üretilecek elektrik belediye
hizmet binası ve bölgede rekreasyon çalışmalarındaki ışıklandırmada kullanılacak.

su bulundurmak amaçlı. İkincisi ise rekraasyon çevre düzeni amaçlı.
Üçüncüsü, ırmak üzerindeki her türlü motorlu araçların yani tekne ve
su botlarının rahat hareket edebileceği ve su sporlarının yapılacağı
bir ortam. Dördüncüsü de Türkiye’de ve dünyada hatta ilk sayabileceğimiz ‘arşimet burgusu’ dediğimiz yani helezon yöntemiyle, ırmak
içerisinde kısa mesafede akan suyun enerjisini kullanarak, enerjiye

Amasya Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Yeşilırmak Kauçuk Bendi,
Rekreasyon Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi’nde sona gelindi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın
da destek olduğu proje kapsamında Yeşilırmak’ın Amasya kent
merkezinden geçen yaklaşık 300 metrelik bölümünde kurulan kauçuk bentlerle su seviyesi 2 metre 80 santim yükseltildi. Su seviyesi
yükseltilen bu alanda kayıkla turistik nehir gezintisinin yapılacağı
belirtildi. Ayrıca, bentlerin yanına kurulan sistemle elektrik üretimi
yapılacak. Üretilen elektrik belediye hizmet binası ve bölgedeki rekreasyon çalışmalarındaki ışıklandırma için kullanılacak. Şişirilebilir
kauçuk bent sistemi ve Türkiye’de tek yatay akarsu üzerinde enerji
üretim projelerinde test aşamasının başarı ile sonuçlandığı belirtildi.

dönüştürme projemiz vardı. Bu nihayet test aşamalarından geçti. Şu
anda kauçuk bentle şişirmemiz tamamlandı. Suyun en derin noktadaki 2 metre 80 santim derinden 2 kilometre mesafeye kadar her
türlü su aracının, her türlü su motorlarının rahat hareket edebileceği
bir ortam oluştu” diye konuştu.

Proje ile ilgili bilgi veren Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir,
“Amasya’nın ortasından, şehri boydan boya geçen bir Yeşilırmak’ımız
var. Yıllardır bu su akıyor ama bu suyun güzelliklerinden şehir olarak
yeterince istifade edemiyorduk. Burada birden çok amacımız olan
bir proje geliştirdik. Birincisi, mevsimsel olarak suyun debisinin
azaldığı dönemlerde çevre kirliliğini önlemek ve suyun seviyesini
yükselterek, belli miktarda su bırakarak, ırmağın yatağında sürekli
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Yeşilırmak’ta her türlü su sporlarının yanında nostaljik amaçlı gezilerin de yapılabileceği bir ortam oluştuğunu belirten Belediye Başkanı
Özdemir, şöyle dedi: “Yine etrafındaki rekraasyon çevre düzenleme
çalışmaları ve belediye hizmet binası olarak kullanacağımız bina çalışmalarında da sona gelindi. Ve içerisinde bulunan ve arşimet burgusu dediğimiz ve dünyada çok özel olan tek olan sistem de hizmete
girdi. Yaklaşık iki tane burgumuz var, 220 kilovat enerji üretecek. Bu
enerjiyi bir kısmını kendi ihtiyacımıza kullanacağız. Diğer kısmını da
ulusal ağa bağlayarak ekonomik olarak da girdi sağlayacağız. Diğer
bir özelliği de yine özellikle o burgunun soğutmasında kullandığımız
suyun da kış aylarında da binanın ısıtmasında kullanacağız. Kısacası
binamız da tam bir yeşil bina oldu. Yani yenilenebilir enerji ile enerjisini sağlayan, kışın ısıtmasını kendisi sağlayan tasarruflu bir bina
haline dönüştü.”
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926 MW Elektrik Üretim Kapasitesinin
Yüzde 86’sı Yerli Kaynaklardan

T

ürkiye’de Ocak-Haziran döneminde devreye alınan 926 megavat
elektrik üretim kapasitesinin 756 megavatını (yüzde 86) yerli
kaynaklar oluşturdu.

14 hidroelektrik santrali, 138.4 megavat kapasiteye sahip 16 rüzgâr
enerjisi santrali ve 80.5 megavat kapasiteli 2 jeotermal enerji santrali işletmeye alındı.

Enerji sektöründe yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımını artırma hedefi kapsamında, hidroelektrik, rüzgâr, jeotermal, biyokütle
ve güneş enerjisi santrallerine yönelik yatırımlar artıyor. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Haziran sonu itibarıyla
Türkiye’nin elektrikte toplam kurulu gücü 86 bin megavatı geçti.
Yılın ilk yarısında 926 megavat kapasiteli 58 elektrik üretim santrali devreye alındı. Bu santrallerden 44’ü yerli enerji kaynaklarından
meydana geldi. Ocak-Haziran döneminde 510.6 megavat kapasiteli

Bunlarla birlikte biyokütle, çöp gazı ve güneş enerjisi santrallerinin
oluşturduğu 26.5 megavatlık 12 santralde daha elektrik üretimine
geçti. Altı aylık dönemde 132 megavat kapasiteye sahip 11 doğalgaz santrali devreye alınırken, 24 megavat kapasiteli bir ithal kömür,
13.3 megavatlık bir doğalgaz-fuel oil santrali ile 1 megavatlık doğalgaz- sıvılaştırılmış gaz santrali de işletmeye girdi.
Kaynak: enerjigazetesi
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Olympos’un Ateşi Gibi Işığı Da Hiç Sönmeyecek

A

kdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.(AEDAŞ), Olympos Antik Kenti’ne
ev sahipliği yapan Kumluca’nın Yazır Mahallesi’nde kesintisiz
enerji için 2,5 milyon liralık yatırım yapıyor. Bölgeye yeni dört
trafo tesisi ve bir dağıtım merkezi kuran şirket, 250’den fazla ilave
sokak aydınlatması tesis etmek üzere çalışma başlattı.

alanlarına daha kaliteli ve güvenli enerji verilebilecek. Bu yatırımla
birlikte bölgede bulunan eski elektrik dağıtım şebekelerinin tamamı, yerini modern, güvenli, kaliteli ve minimum kesintiyle hizmet
eden bir şebekeye bırakacak.

Türkiye turizminin başkenti Antalya, bu yıl ziyaretçi sayısında rekor
üstüne rekor kırarken AEDAŞ bölgeye kesintisiz enerji sağlamak
için yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Tarihi Olympos Antik
Kenti’ne ev sahipliği yapan Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi’nde elektrik dağıtım şebekesini yenileyen AEDAŞ, bölgeye 2,5 milyon liralık
yatırım yapıyor. Bu çerçevede bölgeye yeni dört trafo tesisi ve bir
dağıtım merkezi kuran şirket, 250’den fazla ilave sokak aydınlatması
tesis edecek. Sadece Türkiye değil, dünya tarihinde önemli bir yeri
olan Olympos’un hiç sönmeyen ateşi gibi bölgeye kesintisiz ve güvenli enerji sağlamak amaçlanıyor.

Güvenli Enerji

Yol Kenarına Alınıyor
AEDAŞ’ın bölgeye yapacağı toplam 2,5 milyon liralık yatırımının içinde trafo ve aydınlatmaların yanı sıra şebekenin tamamını yol kenarına almak da bulunuyor. Böylece yeni oluşan yaşam, tarım ve turizm
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Yatırımla ilgili bilgi veren AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu,
Antalya gibi tarih ve doğal güzellikleri ile dünyayı kendine hayran
bırakan bir bölgede elektrik dağıtım hizmeti vermekten gurur duyduklarını dile getirerek “Kentimize daha iyi hizmet vermek ve yüksek
müşteri memnuniyetine ulaşmak için yatırımlarımız sürüyor. Bu
çerçevede bölgemiz için çok değerli olan Olympos Antik Kenti’nin de
bulunduğu Yazır Mahallesi’ne özel bir yatırım programı hazırladık ve
hızla uygulamaya başladık. Yazır Mahallesi, tarih ve kültür turizminin birleştiği, özel bir mahallemiz. Yapılan yenileme ve kapasite artış
yatırımıyla elektrik dağıtım şebekesi yol kenarlarına alınarak daha
güvenli ve arıza anında müdahalenin daha kolay olduğu bir şebekeye dönüşecek. Mahalle sakinlerimizin ihtiyaçlarıyla birlikte yazlık
ve villa gibi yeni oluşan yaşam alanlarına da kaliteli ve güvenli enerji
temin edilecek” dedi. Kaynak: İHA
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40 Milyon Kişinin Elektrik İhtiyacını Üstlendi

S

iemens, Mısır’ın ulusal şebekesine toplam 14,4 gigavat (GW)
ek enerji üretim kapasitesi kazandıracak olan kombine çevrim
enerji santrali projesini sadece 27,5 ayda tamamlayarak dünya
rekoru kırdı.
Siemens, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı ile birlikte
yürüttüğü ‘Mısır Mega Projesi’ni tamamladı. Proje kapsamında bir
tanesinin yapımı 30 ay süren 1200 MW kapasiteli kombine çevrim

enerji santrali bloklarından 12 tanesi eş zamanlı olarak şebekeye
bağlandı. Toplam 27,5 ayda bitirilerek uygulamaya sokulan proje ile
modern ve hızlı enerji santrali projelerinin uygulanmasında dünya
rekoru kırıldı.
1 Milyar Dolar Tasarruf Sağlayacak
Mısır’ın ulusal şebekesine toplam 14,4 gigavat (GW) ek enerji üretim kapasitesi kazandıracak olan projede, yüksek verimliliğe sahip
H-sınıfı gaz türbini teknolojisi kullanıldı. Bu sayede yakıt kullanımı
yüzde 61 oranında daha verimli hale gelecek ve Mısır’ın yıllık yakıt
maliyetlerinde 1 milyar ABD doları tasarruf sağlanacak. Beni Suef,
Brullus ve New Capital enerji santrallerinde kombine çevrimin devreye alınması ve sistemin çalıştırılması ile 40 milyon kişiye güvenilir
elektrik teminine yetecek miktarda enerji sağlanacak.
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Enerji Altyapısında Model Oluşturuyor
Projenin rekor sürede tamamlanmasına vurgu yapan Siemens AG
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Joe Kaeser, “Proje, ülkenin enerji
tablosu dönüştürmekle kalmayacak aynı zamanda Orta Doğu’da ve
tüm dünyada enerji altyapılarına da model oluşturacak. Bu mega
proje aynı zamanda müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla kurduğumuz
güvene dayalı, güçlü iş birlikleri açısından da çıtayı yükseltiyor.

Bu benzersiz performans modelini daha güvenilir, uygun maliyetli
ve sürdürülebilir enerji sistemleri kurmak isteyen diğer ülkelerde de
hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.
40 Milyon Kişiye Enerji
Mısır’da kurulan üç enerji santralinin her birinde 8 adet SGT5-8000
H-sınıfı gaz türbini, 4 buhar türbini, 12 jeneratör, 8 Siemens ısı geri
kazanımlı buhar jeneratörü, 12 transformatör ve 500 kilovoltluk gaz
izoleli şalt cihazı kullanıldı. Siemens, Mısır’daki enerji şebekesinin
direncini artırmak üzere, yeni enerji santralleri tarafından üretilen
elektriği iletecek 6 adet trafo merkezine de enerji sağladı. Şirket aynı
zamanda, tesislerin işletilmesi ve bakımından sorumlu olacak 600
Mısırlı mühendis ve teknisyene eğitim vererek yerel iş gücünün bilgi
ve becerisini artırmasına yardımcı oldu. Kaynak: AA

haber
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Tüketim Fazlası Elektrik Hidrojen ve
Oksijene Dönüşecek

D

enetim, vergi ve danışmanlık şirketi, KPMG’nin “Yenilenebilir
Enerji İşlemleri Araştırması”nın sonuçlarına göre, normalde
israf edilecek elektriğin büyük bölümü “power-to-gas” (elektriği gaza dönüştürme) teknolojisiyle, su moleküllerini “hidrojen ve
oksijene” dönüşecek.
Akü depolama teknolojilerinin, gelecek yıldan itibaren yeni bir yatırım alanı olarak öne çıkacağı ve enerji santrallerinin geleceğinde
rol oynayacağının altını çizen KPMG Türkiye Enerji Sektör Lideri Ümit
Bilirgen, yenilenebilir enerjinin sürdürülebilirliği için akü depolama

“Araştırmaya katılan enerji uzmanlarının yaklaşık dörtte üçü (yüzde
74) hidrojenin, yenilenebilir enerjinin gelişiminde önemli bir kolaylaştırıcı unsur olacağını düşünüyor.
“Araştırmaya katılanların yenilenebilir enerji pazarını etkileyeceğine
inandığı bir başka teknoloji alanı ise arz ve talebi koordine etmek
için gerçek zamanlı dijital iletişim kullanan akıllı şebekeler. “Merkezi enerji santrallerinden merkezi olmayan enerji üretimine geçiş
yaptığımız bu dönemde mevcut şebekeler, enerji arz hacmiyle baş
etmekte zorlanacak.

KPMG Türkiye Enerji Sektör Lideri Ümit Bilirgen

teknolojilerinin kritik önem taşıdığını belirtti ve ekledi:”Akü depolama gibi hidrojen teknolojisi de normalde israf edilecek elektriğin
büyük kısmının ‘power-to-gas’ (elektriği gaza dönüştürme) teknolojisiyle kullanılabilmesine imkan tanıyor.
“Bu teknolojinin temelinde, su moleküllerinin elektrik kullanılarak
hidrojen ve oksijene ayrıştırıldığı elektroliz işlemi yatıyor. “Elektriğin
hidrojene (veya ek bir adımla metana) dönüştürülmesi, ortaya çıkan
gazın doğal gaz veya diğer fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılabilmesine imkan tanıyor.

“Orta ve düşük gerilimli yenilenebilir enerji kaynaklarını mevcut
enerji şebekesine entegre etmeye çalışmak ise bu zorluğu ve karmaşıklığı daha da artıracak.
“Bu noktada akıllı şebekeler, tutarlı ve güvenli bir arz sağlayarak
enerji sağlayıcıların hem performanslarını artırabilmelerine ve faaliyetlerini izleyebilmelerine hem de varlıklarından en iyi şekilde
faydalanarak elektrik şirketleri ile yatırımcılardan daha fazla yatırım
çekmelerine imkan tanıyacak.” Kaynak: DHA

“Hidrojenin, son derece yüksek bir enerji yoğunluğuna sahip, yakıldığında CO2 salmayan ve elektriğin aksine süresiz depolanabilen bir
gaz olduğunu da akılda tutmak gerek.
Ağustos August 2018
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Schneider Electric, Kurumları Dünya Çevre
Günü’nde Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Harekete
Geçmeye Çağırıyor

S

chneider Electric Baş Strateji Sorumlusu Emmanuel Lagarrigue,
Dünya Çevre Günü kapsamında kurumları uzun vadeli, sürdürülebilir iş modellerine geçiş yapmaya davet etti.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Dünya Çevre Günü kapsamında kurumların sürdürülebilirlik alanında birer aktivist olarak hareket etmelerinin önemini
vurguladı.

Kurumların sürdürülebilir olmayan modellerle kısa vadeli kazanç
sağlamasının uzun vadede tüm insanlık için tehdit oluşturduğunu
belirten Schneider Electric Baş Strateji Sorumlusu Emmanuel Lagarrigue; “İklim değişikliğinin ele alınması ve sınırlı kaynakların korunması, gezegenimizin karşı karşıya olduğu en önemli iki sorun.
İklimi dengesiz hale getirdiğimize ve çevreyi kirlettiğimize dair bilimsel kanıtlar bulunmasına rağmen birçok kuruluş sürdürülebilir
olmayan ekonomik modellerle çalışmaya devam etmekte. Bu davranışlar ekolojik bir tehdidin yanı sıra insan sağlığı ve ekonomi için
de hayati riskler oluşturuyor. Bununla birlikte artık tüm iş dünyası
tarafından anlaşılması gereken bir gerçek var; uzun dönemde sürdürülebilirlikten taviz vererek kısa vadeli hedeflere odaklanan şirketler
hayatta kalamayacak.
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Araştırmalara göre; gerçek anlamda ileriye yönelik düşünerek faaliyet gösteren şirketler 2001’den bu yana, hemen hemen her mali kritere göre sektördeki rakiplerinden daha iyi performans gösteriyorlar.
Ayrıca sürdürülebilirlik faaliyetleri yürüten şirketler için yatırım geri
dönüşü her zamankinden daha yüksek bir seviyede.
Yenilenebilir enerji ve enerji depolama gibi dağıtık enerji kaynaklarının fiyatlarındaki hızlı düşüş ve kurumsal enerji verimliliği ile

şirketler maliyetten tasarruf ederken, sürdürülebilirliğe önem veren
finansal kurumlar ve yatırımcı taleplerini de karşılayabiliyor. Dolayısıyla kurumsal sürdürülebilirlik alanında birer aktivist gibi hareket
etmek, şirketlerin sürdürülebilirliği açısından da önem taşıyor.
180 yılı geride bırakan Schneider Electric bu alanda öncü çalışmalara
imza atıyor ve bu deneyimini iş dünyasıyla paylaşmaya hazır” dedi.
Bu yıl “Plastik Kirliliğini Yenmek” teması ile kutlanan Dünya Çevre
Günü’nde şirketler, plastik kirliliğini nasıl azaltabilecekleri konusuna
odaklanacaklar.

aydınlatma
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Dünya Kupası Heyecanını BenQ TK800 ile Yaşadılar

D

LP projektör konusunda dünya lideri olan BenQ, geçtiğimiz
günlerde İstanbul’da özellikle spor müsabakalarına yönelik
üretilen gerçek 4K HDR projektörü TK800 ile bir FIFA Dünya
Kupası maç gösterimi düzenledi. Etkinlikte özellikle futbol fanatiklerinin TK800’ün sıra dışı gerçekçilikteki video kalitesini deneyimlemeleri hedeflendi.

her canlı detayı da sunuyor. Sahadaki aksiyon yoğunlaştığında ise
4K renk kartelası, ekrandaki farklı tonlara odaklanarak daha keskin
bir görüntü sunuyor. Özel Futbol & Spor modları ise maçın tüm sesini, stadyumu projektörün bulunduğu ortama getirerek gerçekçi
bir deneyim yaşatıyor. TK800 tüm bunları tarz sahibi kompakt bir
tasarımla sağlıyor.

Medya üyelerinin katıldığı etkinlikte davetliler, devam etmekte olan
FIFA Dünya Kupası için mükemmel bir projector olan BenQ TK800 ile
canlı yayınlanan bir maçı izlediler ve kendilerini stadyumdaki kadar
heyecana kaptırdılar.

BenQ Türkiye’den Ergin Yavuzol etkinlikle ilgili şunları söyledi:
“TK800’ün piyasaya çıkışı, FIFA Dünya Kupası’yla aynı zamana denk
geldiği için büyük bir fırsata sahibiz. Dünya klasında futbol yeteneklerini, TK800 gibi bir projektörle ilk elden gösterme şansını elde
ettik. Yapmak istediğimiz, ürün hakkında sadece teorik bilgiler sunmak yerine ürünü ilk elden deneyimleme şansı yaratmaktı. Projektör
özellikle sporseverler için tasarlandı ve en iyi görüntü/ses deneyimini, BenQ’nun son teknolojisiyle sunarak, bu Dünya Kupası’nın olmazsa olmazlarından biri haline getirildi.”

Projektör, XPR teknolojisi sayesinde sunduğu 8.3 milyon ayrı piksel
ile büyüleyici görsel kalite sağlıyor, böylece her kare yüksek netlikte
gösteriliyor. Hızlı tempoda gerçekleşen aksiyonları mükemmel şekilde yakalayan TK800, renk hassasiyeti ve 4K lens sistem teknolojisiyle
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Sokak Aydınlatması İçin Vestel’den
Yeni Bir Çözüm: Magnesia
A New Solution for Street Lighting by Vestel: Magnesia

M

anisa’da bulunan Vestel City fabrikasında Ar-Ge mühendisleri
tarafından tasarlanan Vestel Magnesia, konvansiyonel sokak
armatürleri yerine sokak aydınlatması alanında uygun bütçeli ve modern çözüm sunmaktadır.
Farklı ve hafif kasa tasarımına sahip Vestel Magnesia; şehir içi yollar,
yürüyüş yolları, caddeler, park ve bahçe gibi çeşitli alanların aydınlatılmasında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Developed by the R&D engineers at Vestel City factory located in Manisa, Vestel Magnesia offers a budget-friendly and modern solution to
street lighting as a replacement for conventional street luminaires.
Designed with a light and alternative frame, Vestel Magnesia is developed to be used in the lighting of urban roads, walking paths, avenues,
parks and recreational areas.

Yüksek lumen/watt seviyesi ve yerli lens opsiyonları ile her projeye
uygun aydınlık seviyeleri sunulurken, IP66 koruma sınıfı ile de yabancı nesneler, toz ve sıvının armatüre girişi engellenmiştir.

The product offers the lighting level needed for literally every project
thanks to its high luminosity/watt output and locally manufactured
lens options, and it is resistant to impurities, dust and liquid with IP66
class label.

Teknik Özellikler

Technical Specifications

• 35W / 60W / 90W,

• 35W / 60W / 90W,

•121 lm/W,

• 121 lm/W,

• 4000K,

• 4000K,

•Yerli lens opsiyonları,

• Locally manufactured lens options,

•100.000 saat,

• 100,000 hours,

• IP66 koruma sınıfı,

• IP66 rated,

• 4 yıl garanti,

• 4-year warranty,

• 3.5 kg.

• 3.5 kg.
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Regent Lighting, Light Pad İle Işığı
Yeniden Yorumluyor

L

ightpad, tek bir stant üzerinde duran bağımsız ve modüler tasarımı sayesinde, geniş bir masa konfigürasyonuna uyacak şekilde
hizalanabiliyor. Armatür, üç farklı başlığı sayesinde, tek ya da

dört kişilik iş istasyonlarında, çift asimetrik ışık da dahil olmak üzere
farklı homojen ışık dağılımlarının direkt ve endirekt olarak optimum
seviyede elde edilmesini sağlıyor.

Temel Özellikleri
• Çift asimetrik ışık dağılımıyla ofislerde homojen ve gölgesiz aydınlatma

• Aynı renk sıcaklığında direkt ve endirekt aydınlatma seçeneği,
• Bir stant üzerine 4 adede kadar armatür başlığı monte edebilme,

Serinin “Tunable” versiyonuyla, farklı aydınlatma senaryolarını da
uygulayabilmek mümkün. Güneş ışığından yeteri kadar faydalanamayan mekanlarda, insan biyoritminin ihtiyaç duyduğu aydınlık
seviyesini sağlamayı amaçlayan “İnsan Odaklı Aydınlatma”nın dahil
edilebildiği bu senaryolar, mobil cihazlarla kontrol edilerek kolaylıkla değiştirilebiliyor. Android ve İOS uyumlu çalışan özel mobil aplikasyonla, doğal güneş ışığı ve iş modu seçenekleriyle birlikte sıcak
beyazdan soğuk beyaza uzanan renk sıcaklık değerleri seçilerek otomatik veya kişiselleştirilmiş aydınlatma tercihleri uygulanabiliyor.

• Sadece 19 mm’lik ultra ince gövde tasarımı, 2000 mm gövde boyu,

Lamp 83’ün Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Regent Lighting’in
yeni serisi Lightpad, kusursuz bir aydınlatma için gerekli koşulları
sağlamasının yanında, farklı yerleşimlere kolayca uyum sağlayabilen yapısıyla da, ofislerde ışığın özgürce ve en verimli şekilde kullanıldığı, ideal bir çözüm sunuyor.

• Armatür başlıklarının her birinde SensoDim® 3 varlık dedektörü.

Kullanım Alanları
Lightpad Serisi; mimarlık ve çizim ofisleri, açık ve masa paylaşımlı
ofisler, eğitim kurumları gibi alanlarda kullanılabilir.
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• 119 lm/W’a kadar ışık verimi,
• 7.200-14.400 lümen arası ışık akısı, 2700-6500K (CCT) ışık renk
sıcaklığı,
• 74-142W, L90 50.000 saat ömürlü LED, CRI ≥80,
• Ofis aydınlatması için uygun (UGR <19; Lmax ≥ 65 ° ≤ 3000 cd / m²),
• Akıllı aydınlatma teknolojileri,
Akıllı Telefonla Kontrol
• Gün ışığı sensörü, IP 20.
• Tasarım: Schneider + Schumacher, Frankfurt am Main.

aydınlatma Argesys Aydınlatma
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ARGESYS Elektronik yeni kurulmuş, henüz 1 yıllık geçmişi
olan bir firma. Öncelikle tüm aydınlatma sektörü adına Alex
bey ve ekibine hayırlı olsun diyelim. Bu söyleşimizde kendisinden markanın doğuş serüvenini, yeni bir oluşum fikrinin
nasıl ortaya çıktığını dinleyeceğiz. Yeni diyorum ama aslında
durum pek de öyle değil..
Alex SEYİS sektöre yaklaşık 40 yılını vermiş ve aydınlatmada
ismiyle marka olmayı başarmış bir isim. Yani bu yeni firmanın ardında aslında koskoca bir tecrübe var.
ARGESYS Electronics is a startup with only 1 year of background in
the industry. First, I would like to welcome Mr. Seyis and his team
to the lighting industry on behalf of all the parties involved. In this
interview we are going to hear from him the birth of a new brand
and the incubation if the idea behind this company. It is a startup,
but the persons behind this idea are seasoned.
Alex SEYIS dedicated 40 years of his life to this industry and has become a brand with his name. In other words, there is a lot of knowhow behind this startup.

interview by nurşah sunay

with alex seyis
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‘’Aydınlatma İhtiyaçlarının Estetikle Buluşma Merkezi’’
“Where Lighting Needs Meet Aesthetics”
Nurşah SUNAY: Alex bey tam da sektörü bıraktığınızı düşünürken nerden çıktı bu girişim, anlatır mısınız ?
Alex SEYİS: Aslında bu firmayı Ar-Ge yapabileceğim bir şirket olarak
hobi amaçlı kurmuştum. Sektördeki talepler bizi çok farklı bir yere
sürükledi. Müşterilerin istek ve baskıları sonrası üretime başlama
kararı aldık ve 1 yılı geride bıraktık. Bu süreçte sadece Ar-Ge yapalım
derken bir anda 50’nin üzerinde sektöre hitap eden ürün gamına sahip olduğumuzu fark ettik. Aslında bunun önemli sebeplerinden bir
tanesi de ARGESYS Elektronik ekibinin de Ar-Ge tabanlı olmasıydı.
Bu süreç çok zor olmasına rağmen 38 yılın verdiği tecrübeyle daha
da kolaylaştı.
Rahat bir başlangıç yaptınız diyebiliriz o zaman..
Bu kişiye ve bakış açısına göre değişir. Ben hiç de rahat biri değilim.
Üretimde ve kalite anlayışında çok fazla şey istiyorum. Aksine yoğun
bir tempo oldu. Kimi zaman 24 saat çalıştık desem abartmış olmam.
1 yılı geride bıraktınız. Peki önümüzdeki bir yılı devirdiğimizde ARGESYS’yi nerede göreceğiz, hedefleriniz neler?
Geçtiğimiz yılı tamamen Ar-Ge ile harcadık. Bundan sonra yapacağımız şey üretim ayağını güçlendirmek olacak. Full otomasyon
bir üretim bandı hayal ediyorum. Çalışan sayısı 50’yi geçmeyecek
şekilde, gelişmiş makine parkuruyla güçlendirilmiş bir firma olacak
ARGESYS. Elektronik komponent hariç %100 yerli ürün yapmayı hedefliyoruz.
Komponent aydınlatma firmaları tarafından, üretim hedeflerini anlatırken hep hariç tutulan bir ürün. Neden böyle?
Türkiye’de üretimin hiç mi şansı yok?
Komponent çok ileri teknoloji gerektiriyor. Bu ileri teknoloji tabanı
1970-80’li yıllar arasında dünyada bazı firmalar tarafından kuruldu.
Bu yatırımın büyüklüğü, teknolojik zorunluluk, bunu başarsanız bile
markalaşma süreci ve zorluğu komponent üretimini neredeyse olanaksız
kılıyor. Bir dönem Türkiye’de birkaç firma üretim yaptı ama ne yazık
ki Çin’in devreye girmesiyle yok olup gittiler.
Bu örnekte de görüyoruz ki, konu üretimse teknolojik alt yapı her
konuda en önemli başlıktır. O yüzden bizim için Ar-Ge her şeydir. ArGe’si olmayan firmanın istikbali de olmaz.
Peki ARGESYS ‘de tasarım aşamasının yol haritası neye göre
belirleniyor?
Nurşah hanım bu sorunuzun cevabı tamamen pazarlama stratejisiyle alakalı. Oysa ben mühendisim. İyi bir mühendis, iyi bir pazarlamacı değildir. Biz tasarlarken kendi beğeneceğimiz ürünü yaparız.

Nurşah SUNAY: Mr. Seyis, please tell us how did the idea of this
startup come up, just when everyone thought you were done
with the sector?
Alex SEYİS: Actually, I founded this firm as a hobby, as a company I
can invest my time to R&D. The demands we have received, on the other
hand, led us to a point we never intended to be. Upon the demands
and insistence of our clients, we decided to start manufacturing. In
this process, we ended up having a product range serving for 50+
industries, when our initial intention was to invest in R&D. One of
the main reasons behind this was that the ARGESYS Electronics team
is made up of professionals with R&D background. Although it was a
challenging process, we prevailed using our 38-years experience.
In this case, we can say that the startup launched smoothly...
It depends on the perspective. Personally, I am not a laid-back person
at all. I seek a lot in production and the sense of quality. It was rather a
busy period of time. I wouldn’t be exaggerating if I said we worked for
24 hours straight at times.
The company is now 1 year old. Where do you see ARGESYS in 1
year from now? What are your targets?
We focused on R&D in the last year. What we have to do now is to
reinforce our manufacturing operations. I am thinking of a fully
automated production line. ARGESYS will be a strong company with
its advanced machine park and a maximum of 50 workers. With the
exception of electronic components, we are aiming for 100% locally
manufactured products.
Components are commonly excluded from the production targets of lighting companies. What is the reason behind this? Is
there no chance of their production in Turkey?
Components require a very advanced technology. The basis of this advanced technology was built by a number of firms in the world during
the period between 1970s and 1980s. The scale of investment necessary, technological drawbacks, and the following branding process
and its challenges make it almost impossible to produce components.
At some point in time a couple of Turkish firms manufactured components in Turkey, however they disappeared as China entered the scene.
As seen in this example, technological infrastructure is always the
most important aspect of production. That is why R&D is everything
for us. There is no future for a firm without an R&D department.
So, how do you decide on a roadmap for the design stage in
ARGESYS?
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Son 3 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz tüm tasarımlar diğerlerinden
oldukça farklıdır. Hem ekonomik hem de hayran kalınacak ürünler
üretiyoruz. Artık ustalık dönemimdeyim ve bundan böyle yaptığım
her ürün başka olacak.
İddialı giriş yaptığınızı düşündüğünüz ürünler/sektörler
hangileri?
Tıp sektörü de dahil olmak üzere 20’ye yakın sektöre uygun ürünlerimiz var. Bununla beraber ARGESYS en iddialı girişi aydınlatma
sektörüne yaptı. Bu dönemde gerekli gördüğümüz, benzin istasyonu aydınlatma uygulamalarına yönelik ürünler yaptık. Yanı sıra dış
cephe bina aydınlatmasına yönelik wallwasherlarımız var ki, bunlar
benim tasarladığım en güzel ürünler oldu diyebilirim. Ve tabi ki iç
mekan aydınlatma ürünlerimiz… Daha çok teknik aydınlatma olmasına rağmen aynı zamanda dekoratifler de…

Ms. Sunay, the answer to your question is only about marketing strategy. On the other hand, I am an engineer. A good engineer is not a good
marketer. We design the products of our liking. Our designs, in the last
3 years, are different form their counterparts. We are producing economic and attractive products. This is a time I mastered my profession
and any product I create will be different in many ways from now on.
What are the products/sectors you feel ambitious about?
We are offering products for more than 20 sectors including the healthcare sector. On the other hand, ARGESYS has made a head start in the
lighting sector. In this time, we created products for gas station lighting applications, which we believe was necessary. Additionally, we are
offering wallwashers for facade lighting and I can tell you that these
are the most beautiful products I have designed so far. Not to mention
our interior lighting products... Although they have a technical lighting
emphasis to them, they are also decorative at the same time...
Which methods will you use in reaching out to your audience?
Are you planning the backbone of your operation to be the distributors or the marketers?
We have never worked with a distribution network. And this is not an
option for us in the future. In the past, we have ensured growth using
out network thanks to our 40 years of experience. This time, it will not
be the same. I am willing to actively use digital platforms and media.
My goal is to enter global markets and I need to use my time correctly if
it is to achieve this goal. I will achieve this goal in the next 3 years, I will
assign the management of the company to my trusted employees and
watch it grow from afar. This will be the ultimate happiness for me.

Hedef kitleye ulaşırken yönteminiz ne olacak? Bel kemiğini
bayiler mi, pazarlamacılar mı oluşturacak?
Hiçbir zaman bayi sistemiyle çalışmadık. Bundan sonra da seçenekler arasında olmayacak. Geçmişte, 40 yıllık tecrübemizle kulaktan
kulağa firmamızı büyütmüştük. Bu defa böyle olmayacak. Dijital
platformlar ve medyayı aktif olarak kullanmak istiyorum. Hedefim
dünyaya açılmak ve bu hedef için zamanı doğru kullanmak zorundayım. Önümüzdeki 3 yıl içinde bu hedefe ulaşır, yıllardır yanımda çalışan arkadaşlara firma yönetimini devreder ve sırtımı döner giderim.
Benim için nihai mutluluk işte bu olacak.
Bu markanın Türkiye’de çok kısa sürede en tepeye geleceğinden
eminim. Geçmişimde Rusya, Güney Asya, Ortadoğu, Afrika’nın kuzeyi zaten var. Şimdiki yöneldiğim coğrafya, bu markayı Avrupa’ya
oradan da Amerika’ya taşımak.
Orta doğu, Kuzey Afrika ya da Balkan ülkeleri genelde elektrik aydınlatma sektörünün rahat ulaşabildiği yerler. Oysa
Avrupa ve Amerika’ya ihracat kulağa ilginç geliyor. O zaman
Avrupa kalitesiyle yarışabilecek bir firmadan bahsediyoruz
diyebiliriz…
Evet Nurşah Hanım, tam olarak bundan bahsediyorum. Türkiye’de
her boyutta iş yaptım ve hepsinin en iyisini yaptım. Avrupa ve Amerika bugüne kadar bizim hedef dahilimizde değildi. Başarabilirsek
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I am hundred percent sure that this brand will be on top of the Turkish market in a very short time. I already have experience with Russia,
South Asia, the Middle East, and North Africa. Now, I am setting the
course to Europe and then to the US.
The Middle East, North Africa and the Balkans are mostly within the
reach of electric lighting sector. Here, setting an export goal such as
Europe and the US sounds interesting. So, we are talking about a firm
which is able to compete with the quality of Europe...
Yes, Ms. Sunay. This is exactly what I am talking about. I got involved in
several endeavors in Turkey at any scale and I always did my best. Europe and the US haven’t been in our reach so far. This is what we are set
to achieve. Turkey has been developing in terms of quality and prices
in the last 5 years. The industry is now well-established and people
worked hard. I never competed with Chinese products and I will not do
it in the future. I do not operate on their low quality level, we have a
different vision.
You said that you are going to actively use digital marketing. These
sources may speed up the process for you. So, the question is if ARGESYS
is able to meet the increasing demand? Do you keep product stocks. Are
the manufacturing facility and the team sufficient for growth?
I have never taken a step in the direction which I couldn’t see what’s
next. I always take the job and ensure growth. And this time it will be
no different. It would be wrong to take an approach like ‘invest all you
got and sell later’. I always take the job first and then the machinery.
I am internationally recognized and this strategy never failed to pro-
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bunu yapmak istiyoruz. Türkiye, son 5 senede kalite ve fiyat açısından çok gelişti. Endüstri oturdu, insanlar çok emek sarf etti. Zaten
ben geçmişte de hiçbir zaman Çin mallarıyla rekabet etmedim, etmem de. O kalitede ürün yapmıyorum, farklı kulvardayız.

vide. We are now operation on an area of 1400 m2 with a team of 30.
Please take a note... Let us host you again in 6 months and discuss
what we have done in the current crisis atmosphere.

‘’Dijital pazarlamayı daha ağırlıklı kullanacağım’’ dediniz.
Bu ya da diğer kanallar, işi hızlandırabilir gibi görünüyor.
Peki ARGESYS bu hızlanan talepleri ne kadar karşılayabilecek durumda? Ürün stoğunuz var mı? Üretim yeri ve ekip
yeterli mi?

Given the extensive investment into R&D and design, and the
fact that you may be eligible for government grant, why do
you choose not to use it?

Hayatımda hiçbir zaman görmediğim bir yola adım atmadım. Hep
işi aldım, sonra firmayı büyüttüm. Yine böyle olacak. Bütün paramı
yatırayım, sonra satarım yolu bence yanlış bir yol. Ben her zaman
önce işi aldım sonra makineyi aldım.
Beni yurtdışında isim olarak bilirler ve bu strateji 38 yıldır bu adı
hiç lekelemedi. Şu anda 1400 m2 de 30 kişilik bir ekibiz. Lütfen not
edin… 6 ay sonra sizi tekrar misafir edelim ve bu kriz ortamında
neler yaptığımızı o gün birlikte tartışalım.
Elbette, çok memnun olurum…
Peki bu kadar Ar-ge ve tasarımın içinde, üstelik alınabilecek
birçok destek de varken, bunun için neden hiç hamle yapmıyorsunuz?
Belki de hata yapıyoruz ama ben uzun vadeli desteklerin dönüşü için
işi bekletmeyi sevmiyorum. Bir destek almak 6 ay ile 1 sene arası
değişiyor. Üretmeye başladığınız zamansa, bir o kadar süre daha
kaybedeceksiniz. Bu sektör moda olan bir sektör. Moda olan bir şeyi
iki sene bekletmek, sizi çok geriye götürür. Artık müşteri size istediği
ürünü tanımlıyor.
Son soru yine ürünlerle ilgili olsun. Sektöre ‘’tasarım ve fiyatta
yarışırım’’ diyebilen ciddi bir firma girdi diyebilir miyiz?
Kesinlikle!.. Standart wallwasher’ın neredeyse yarı çapında, incecik
bir ürün yaptık. Estetik olarak çok güzel. Doğru aydınlatmada bina ve
çevresinde ışığın kaynağını görmek istemezsiniz. Siz bunu ne kadar
ince, küçük yaparsanız o kadar şık olacaktır. İşte tasarım iddiası. LED’i
her yere sığdırırsınız ama güç kaynağını, kontrol sistemini nereye,
nasıl koyacaksınız? Bugün en düzgün wallwasher estetik açıdan 5-6
cm yüksekliğindedir. Biz 3 cm’de bu estetiği yakalamayı başardık. Şu
an Türkiye ve Dünya’da bu ölçüde, bu güçlerde bir ürün yok.
Elbette kalitenin daima bedeli vardır. Ama ARGESYS bu üst kaliteyi,
olabilecek en minimal fiyat sınırlarında tutma çabasında bir firma.
Bundan sonrası tamamen pazarlama yeteneğinin sonucu olacak.
Sohbetimizin arasında söylediğim gibi; ben mühendisim. En iyi ürünü tasarladığımı biliyorum.

I would be delighted...

Maybe it is a mistake but I do not like to wait for the return of longterm grants. It takes between 6 months to 1 year to receive a grant.
And one would lose as much time when they start manufacturing.
This sector is also about fashion. Keeping something fashionable on
the wait for two years would put you behind. In our world today, the
customer defines the product they want.
Let me ask my last question again on the products. Would it be
safe to say that a company enters the market and it is ready to
‘compete in design and prices’?
Absolutely!..
We designed a very thin product which is half the diameter of a standard wallwasher. Aesthetically speaking, it looks perfect. In direct lighting, exposed light sources are not desirable around a building. These
applications would look elegant as they get thinner. This is an ambitious design. It is possible to fit LEDs almost everywhere, but where to
fit the luminaire and the control system? Today, the most commonly
used wallwasher is available at a length of 5-6 cm. And we were able
to offer this stylish look at 3 cm. There is no product neither in the
World nor Turkey with this scale and this power.
Of course, quality always comes at a cost. But ARGESYS dedicates
its efforts to keep the prices minimal for such a superior quality. At
this point, the outcome depends heavily on our marketing skills. As I
mentioned before, I am an engineer. I know that I designed the best
product.
Offering aesthetic solutions for the need is a unique service provided
to the users.
I believe your last sentence will be the headline of our interview.
Mr. Seyis, thank you very much for this delightful interview
and I wish you the best in your endeavors.
I would also like to thank you for your visit and for your services to our
sector as a team.
With my regards to your readers...

İhtiyaç olanı estetikle buluşturmak kullanıcıya sunulabilecek en biricik hizmettir.
Bence bu ifadenizle söyleşinin manşetini attınız.
Alex bey, bu güzel söyleşi için çok teşekkür ediyor, başarılarınızın artarak sürmesini diliyorum.
Ben de ziyaretiniz ve sektöre hizmetleriniz için şahsınızda tüm ekibinize teşekkür ediyorum. Tüm okurlarınıza sevgiler…
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Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’ne
LEED Gold Sertifikası
Eskişehir Exhibition & Congress Center Receives ‘LEED Gold’ Certification

E

skişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından yaptırılan Eskişehir Fuar
Kongre Merkezi’ne, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından
enerji verimliliği ve çevreye uyumlu olması dolayısıyla ‘LEED
Gold’ sertifikası verildi.

Built by the Chamber of Commerce of Eskişehir (ETO), Eskişehir Exhibition & Congress Center was approved ‘LEED Gold’ certification by the
U.S. Green Building Council for its energy efficiency and environmental-friendliness.

ETO Başkanı Metin Güler, Temmuz olağan meclis toplantısında
yakın zamanda açılması planlanan Eskişehir Fuar Kongre Merkezi
(EFKM) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir Fuar Kongre
Merkezi’nin Türkiye’de bir ilki başardığını söyleyen Güler, şöyle konuştu:

Metin Güler, Chairman of ETO, shared his opinions about the soon -tobe opened Eskişehir Exhibition & Congress Center in a usual assembly
meeting held in July, 2018. Mr. Güler noted that Eskişehir Exhibition &
Congress Center is trailblazing in Turkey and added:

“Eskişehir Fuar Kongre Merkezi, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından enerji verimliliği ve çevreye uyumlu olması dolayısıyla LEEDGold Sertifikası’na layık görüldü. Türkiye’de ilk kez bir fuar ve kongre
merkezinin Leed Gold Sertifikası almaya hak kazandı. Dünyada ise;
Kanada’da, Amerika Birleşik Devletleri’nde, Umman’da ve Avustralya’daki birkaç kongre binasına bu sertifika verildi. Bu süreçte Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi, enerji verimliliği analizinde boyutları ve
yapısı itibariyle, iç aydınlatma, dış aydınlatma, alan ısıtma soğutma,
asansör gibi birçok alanda ölçüm ve kıyaslamaya tabi tutuldu.”
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“Eskişehir Exhibition & Congress Center was approved ‘LEED Gold’ certification by the U.S. Green Building Council for its energy efficiency
and environmental-friendliness. This is the first time in Turkey an
Exhibition and congress center is granted the LEED Gold Certification.
There are a few congress buildings in the world to be approved with
this certification such as the ones in Canada, the U.S., Amman and
Australia. In this process, Eskişehir Exhibition & Congress Center was
evaluated and compared with the standards in terms of its energy efficiency based on its size and structure, interior lighting, exterior lighting, heating/cooling systems, elevator and many other aspects.”
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Signify’den Entegre Güneş Enerjili Sokak Lambası

A

ydınlatma şirketi Signify, entegre güneş enerjili sokak lambası Philips SunStay ile yenilikçi güneş enerjili ışıldağı Philips
LifeLight’ı Kamboçya, Endonezya, Filipinler, Suudi Arabistan,
Tayland, Vietnam ve Afrika kıtasında piyasaya sürecek.

Ortadoğu’da atmosfere salınan karbondioksitin neredeyse yüzde
7’lik kısmı, aydınlatma sistemleri kaynaklı. Güneş enerjili aydınlatma, enerji tasarrufu yönünden çok daha verimli.” açıklamasında
bulundu.

LED aydınlatma ürünleri, sistemleri ve hizmetleri sunan ve Mayıs
2016 tarihinde Royal Philips’ten ayrılmasıyla bağımsız bir şirket olan
Signify, Afrika, Asya ve Ortadoğu’da güneş enerjisinin gücünden yararlanacak.

Güneş paneli, armatür, şarj kontrol ünitesi ve pili aynı ünite içerisinde bir araya getiren Philips SunStay, kompakt, kurulumu ve bakımı
kolay bir ürün..SunStay bu özelliği sayede kablo döşeme masraflarını
düşürdüğü gibi, karbon ayak izini ve sermaye ile işletme masraflarını
da azaltıyor. 2.000 ile 3.000 lümen arasında aydınlatma sağlayan ve
175 lm/W gibi yüksek bir verimliliğe sahip olan SunStay, piyasadaki
mevcut güneş enerjili sokak lambalarından daha verimli.

Şirket, Hindistan’da bu yıl gerçekleştirilen ilk lansmanın ardından
Kamboçya, Endonezya, Filipinler, Suudi Arabistan, Tayland, Vietnam
ve Afrika kıtasında piyasaya süreceği entegre güneş enerjili sokak
lambası Philips SunStay ile yenilikçi güneş enerjili ışıldağı Philips
LifeLight’ı tanıttı.
Signify Ortadoğu, Türkiye ve Pakistan Bölge Başkanı ve CEO’su Göktuğ Gür, “Kamusal aydınlatmanın en hızlı büyüyen ve en sürdürülebilir segmentlerinden olan güneş enerjili aydınlatma sistemleri, kırsal
bölgelerde önemli bir fark yarattığı gibi, yakıt kullanan aydınlatma
sistemlerine kıyasla çok daha güvenli bir alternatif teşkil ediyor.
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Bina içinde ve açık havada kullanıma uygun olan Philips LifeLight,
elektrik şebekesinden uzakta yaşayan insanlar için tasarlandı. Üzerinde telefon ve diğer elektronik cihazları şarj etmek için bir USB
portu bulunan cihaz, bu özelliğiyle büyük takdir toplamış durumda.
LifeLight’ın ikinci neslinde yer alan pilin değiştirilebilir özellikte olması, ürünün kullanım ömrünü daha da uzatıyor.
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Aydınlatma Dekorasyonunda Nelere
Dikkat Etmeliyiz?

K

onu ev dekorasyonu olduğu zaman pek çok ayrıntıyı düşünüp
onları en ince detaylarına kadar inceliyoruz. Koltuk takımları,
halı, perde, biblolar ve hatta evimizi süsleyecek çiçekler. Hepsini
teker teker düşünüp ince eleyip sık dokuyoruz. Ancak tüm bu önemli
unsurlarla uğraşırken ihmal ettiğimiz bir nokta oluyor. O da aydınlatma dekorasyonu.

Kullanılan Süsler Sağlam Olmalı
Bir diğer dikkat edilmesi gereken unsur ise kullanılan süs araçları.
Şayet aydınlatma aracınızın üzerinde onu göz alıcı yapan ve bakmaya doyamayacağınız süsler varsa onların mümkün olan en sağlam
şekilde sabitlenmesi gerekiyor. Aksi halde ampulün ısısı yüzünden
kısa sürede yerinde çıkabilir ve kullanışsız bir hal alabilir.
İhtiyacınıza Göre Seçim Yapın
Kullanacağınız odaya göre aydınlatma seçin. Eğer büyük bir oda için
avize seçecek iseniz kol sayısı daha fazla olan avize modellerine yönelmeniz fayda var. Küçük bir avize seçmeniz durumunda oda yeteri
kadar aydınlanmayacak ve istediğinizi verimi alamayacaksınız
Sararmayacak Taşlar Seçin
Aydınlatma aracı olarak kristal taşlı bir avizeye karar verdiyseniz, taşların 1.sınıf olmasına özen göstermenizde fayda var. Aksi bir takdirde
taşlar o ilk günkü beyazlığını kaybedip sararak hoş bir görüntüye neden olabilir. Bu da dekoratif görsel bütünlüğü bozabilir.

Aydınlatmalar, kullanıldığı her odada farklı bir atmosfer yaratarak,
büyüleyici bir ortam hazırlayabilir. Elbette evimiz için hepsi birbirinden şık avize, lambader gibi aydınlatma araçları seçiyoruz. Ancak
bu seçimler esnasında aydınlatma ihtiyacımızı hesaplamıyoruz ve
aydınlatma ürünlerinin sadece şıklığına bakarak seçiyoruz. Böylece
evimizde bazen ışık yetersiz ya da fazla olabiliyor. Çok beğenilerek
seçilen o aydınlatma araçları ise kısa sürede yıpranıp o şık görünüşlerinden ayrılarak bambaşka bir hale geliyor.
İhtiyaca ve beklentiye göre karar verilecek abajur, avize, LED ya da
spot ışıklar evinizin dekorasyonuna eşsiz bir hale getirmek için en
büyük yardımcı olabilir. Ancak tüm bu aydınlatma araçlarını seçerken dekoratif olması dışında belli koşullara da sahip olması gerekiyor ki yıllar boyunca herhangi bir sıkıntı olmadan kullanılabilsin. İşte
evinize bambaşka bir ambiyans katacak olan aydınlatma araçlarını
seçerken dikkat etmeniz gerekenler;
Paslanmaz Olsun
Alacağınız aydınlatma aracında metal bölümler varsa paslanmaz
çelik kullanılmış olduğundan emin olun. Aksi bir durumda nem ve
rutubet gibi evlerin baş belası olan sorunlar yüzünden paslanabilir.
Bunun dışında da temizlik yaparken ıslak mendil ya da ıslak bez kullanıyorsanız yine paslanma sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Aydınlatma
araçlarında paslanma çirkin bir görüntüye neden olacağı gibi evinizin dekoratif havasını bozan en önemli unsur olabilir.
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Her Oda İçin Farklı Aydınlatma Araçları Kullanın
En önemli belirleyici unsurlardan bir diğeri ise her odaya farklı bir
aydınlatma aracı seçmek. Mutfak, salon, yatak odası, banyo gibi evin
birbirinden farklı bölümlerine aynı aracı seçmemenizde yarar var.
Dekoratif olarak şık durmayacağı gibi her odanın ışık ihtiyacı farklı
olduğu için aynı aydınlatma araçları çok kullanışlı olmayabilir.
Zevkinize ve ihtiyacınıza uygun yüzlerce avize, lambader, masa
lambası ya da abajuru Vivense sayesinde kolayca bulabilir ve gönül
rahatlığı ile alabilirsiniz. Her bütçeye uygun aydınlatma modellerini
hiçbir sorun yaşamadan yıllarca kullanıp, evinize farklı bir doku katabilirsiniz.
Kaynak : pusula.com
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Solar Aydınlatma Hakkında Geniş Bilgiler

S

olar aydınlatma güneş panelli bir sistemden elektrik üretimini
sağlayan ürünlerdir. Güneş panelleri üzerinden gelen enerjinin
dönüşümünde aktif rol oynamaktadır. En büyük enerji kaynağı olan güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek belirli
zaman dilimlerinde kullanılmasını sağlamaktadır. Büyük oranda da
başarı yakalanan bu ürünlere her yerde rastlamak mümkündür. Güneş panellerinin yaşamın her anında aktif olması ve insanoğlunun
ihtiyacına cevap vermesi de bu ürünlere bağlı birçok farklı boyutlarda ürünlerin üretilmesinde yardımcıdır.

Son zamanların öne çıkan yenilenebilir kaynak ürünleri ile yaşamın
farklı alanlarında birçok ihtiyaca cevap verilmektedir.
Doğanın Dostu Ürünlerin Yaşam İçinde Gelişimi
Yenilenen enerji kaynaklarını kullanarak yapılan ürünleri artık daha
çok görmekteyiz. Her gün biraz daha gelişen bir teknoloji içinde
ihtiyaçlara cevap vermek adına yapılan birçok projenin gelişim
aşamasında öne çıkartılan doğal kaynakların dünyanın en büyük
ihtiyacını gidermesi de büyümesinde etkendir. Solar aydınlatma
kurulan elektrik sistemine oranla benimsediği fiyat aralığının uygun
olması nedeni ile her evde, iş yerinde, şehirde ve alanda rahatlıkla
kullanılmaktadır. Arazilerin elektrik sorunun da gidermektedir. Bu
nedenle güneş panelleri ile kurulan bir sistem içinde solar lambaları kullanmak ve maksimum düzeyde bir verim elde etmek oldukça
kolaydır. Özellikle günümüzde elektrik sorunun en çok olduğu büyük
şehirlerde yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Solar aydınlatma günümüzde evlerin bahçelerinde aydınlatma amaçlı
kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra parklarda, elektrikten faydalanma konusunda uzak şehirlerde de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Güneşten uzun süreli yararlanan ancak elektrik ihtiyacının güçlükle
sağlandığı şehirlerde de yaygın olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Büyük bir hızla ilerleme kaydeden panellere oranla kullanım
alanı kısa zaman içinde genişleme sürecine girmiştir.
Solar Aydınlatma ve Güneş Panelleri İle Dengesi
Kurulum aşamasının ve maliyetinin oldukça az olduğu solar aydınlatma birçok ürüne nazaran aile bütçesine katkı sağlamaktadır.
Ekonomik ve işlevsel birçok amaca da hizmet eden bu lambalar ile
yenilenen teknoloji yaşamın her alanında temiz bir çevre oluşumu
için farklı ürünlerin gelişmesini sağlamaktadır. Yol kenarlarında ve
trafik işaret levhalarında da kullanılan aydınlatma sistemleri uzun
süreli bir kullanım ömrüne de sahiptir.
Güneşten yansıyan enerjiyi öğlen saatlerinde depolamaya başlayan
ve gece saatlerinde de elektrik enerjisi olarak kullanılmasını sağlayan solar lambalar her zaman kullanılma imkanının da sunmaktadır.
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Çevrenin En Büyük Yardımcı Ürünlerine Genel Bakış
Günümüzde yer alan birçok sorun içerisinde büyüyen ve sürekli artan
bir nüfusun yarattığı elektrik problemi nedeni ile geliştirilen teknoloji ile bu sorunu ortadan kaldırmak amacı ile üretilen doğal kaynak
ürünlerinin kısa zaman içinde büyük bir artış sağlaması da tüketicinin bilinçlenmesinde etkilidir. İnsanoğlunun solar aydınlatma,
güneş panelleri, rüzgar tribünleri, arazilerde, tarım alanlarında solar
kaynaklı damıtma sistemi vs.. gibi birçok farklı ürünü kullanması da
sorunların yok edilmesine yardımcı olmaktadır. Yenilenen bir kaynağın yaşamın her alanına olumlu etkisi de uzun süreli olmasını sağlamaya deva m etmektedir. Kaynak: 45haber.com
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IstanbulLight 2018, Perakende Sektöründe Fark Yaratan
Aydınlatma Ürün ve Çözümlerine Ev Sahipliği Yapıyor

U

BM, AGİD ve ATMK stratejik ortaklığı ile düzenlenen 11. IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı
ve Kongresi, bölgesel bir güç olarak aydınlatma sektörünün
perakende alanında yarattığı avantaj ve fırsatları gözler önüne
sermeye hazırlanıyor. Fuarda doğru aydınlatmanın perakende sektöründeki verimlilik ve kârlılığına olan etkileri ve yenilikçi çözümler
paylaşılacak.
Dünyanın öncü fuar organizatörü UBM tarafından organize edilen 11. IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri

Aydınlatma sektörünün sunduğu stratejik değerin farkında olarak bu
sektörün farklı endüstrilerin gelişiminde rol alması için çalıştıklarını
dile getiren UBM EMEA IstanbulLight Marka Direktörü Mehmet Dükkancı, “Günümüzde perakende sektörü, müşterileriyle bağ kurma ve
onlara sundukları deneyimi her geçen gün zenginleştirme gibi zorlu
bir hedefle çalışmalarını sürdürüyor. Aydınlatma tasarımları alanındaki gelişmeler ise eşsiz mağaza deneyimleri sunmanın rekabette
öne geçmek için önemli bir kriter haline geldiği bu sektöre büyük bir
değer sağlama potansiyeline sahip. İnterdisipliner bir bakış açısıyla

UBM EMEA IstanbulLight Marka Direktörü Mehmet Dükkancı

Fuarı ve Kongresi, 19-22 Eylül 2018 tarihlerinde, İstanbul Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları
Derneği (AGİD) ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) stratejik
ortaklığı ile düzenlenen fuarda, perakende profesyonelleri en son
teknolojileri uzman isimlerden ve kurumlardan öğrenebilecek ve iş
birliği geliştirebilecekler. Ayrıca doğru aydınlatma ile satış, çalışan
ve müşteri memnuniyetindeki verimlilik hakkında bilgi alabilecek ve
çözüm sağlayan ürün ve hizmetlerle tanışacaklar.
Doğru Aydınlatma, Verimlilik Ve Kârlılık Getiriyor
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; perakende sektöründe aydınlatma tasarımının doğru kullanımı müşteri deneyimini zenginleştiriyor
ve çalışan verimliliğini artırıyor. Bu da şirketin kârlılığını doğrudan
etkiliyor. Hızla artan rekabet ortamında şirketler, mağaza içi aydınlatma tasarımlarıyla daha çok müşteri çekebildiği gibi müşterilerinin
satın alma kararlarında da etkili olabiliyor.

174

www.sektorumdergisi.com

Ağustos August 2018

farklı ülkelerden ve endüstrilerden uzmanları ve lider kurumları bir
araya getirdiğimiz IstanbulLight, bu yenilikçi çözümleri sergilemek
için katılımcılara özel bir alan sunuyor. Bu yıl bu alanda en yeni ve en
iyi çözümlere ev sahipliği yapacağız ve bu iki endüstrinin temsilcilerini bir araya getirerek yeni iş fırsatları yaratacağız” dedi.
IstanbulLight Fuarı yenilenen etkinlik programıyla bu yıl sektördeki
tüm gelişmeleri kapsayan bir içeriğe sahip. Bu sayede yeni yaklaşımlarla sektör profesyonellerine farklı bakış açıları kazandıracak.
IstanbulLight Aydınlatma Forumu, IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi ve Ticaret Sahnesi etkinlikleri ile aydınlatma sektörünün
gündemini usta isimlerle masaya yatıracak.
Fuar, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar,
BDT Ülkelerinden 8000’i aşkın sektör profesyonelini ağırlayacak ve
250’nin üzerinde firmanın en yeni ürün ve teknolojilerine ev sahipliği yapacak.
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Navigant Araştırma’ya Göre Akıllı Sokak
Aydınlatmasında Dünya Lideri Signify

N

avigant Araştırma’nın hazırladığı rapora göre Signify en fazla
puanı alarak sokak aydınlatmasında liderliğini ilan etti. Çalışma ayrıca akıllı sokak aydınlatmalarına bağlı küresel gelirin
2027’ye kadar 8,3 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

göre değerlendiriliyor. Değerlendirmeye göre tüm bu alanlarda en
iyi performansa sahip olan şirket strateji ve uygulama alanlarındaki
Signify.

Sektör analiz firması Navigant Araştırma “Liderler Tahtası: Akıllı Sokak Aydınlatması” başlıklı raporunu yayınladı. Raporda Signify (Eu-

Navigant Araştırma akıllı sokak aydınlatmasında küresel pazarın
2018’de 837,4 milyon dolara ulaşacağını öngörüyor. Yıllık akıllı sokak aydınlatma gelirinin 2027’ye kadar yaklaşık 8,3 milyar dolara

ronext: LIGHT) dünya genelinde akıllı sokak aydınlatmasında lider
olarak belirlendi.

ulaşması bekleniyor; bu da %28,9’luk bir yıllık bileşik büyüme oranına işaret ediyor.

Navigant Araştırma, akıllı sokak aydınlatmasını “akıllı bir şehir stratejisi çerçevesinde ileri teknolojilerin verimli operasyon, izleme ve
yönetim uygulamalarında kullanılması için genel bir kavram” olarak
tanımlıyor. Akıllı sokak aydınlatmasında sensorlar, denetim düğümleri, ağ geçitleri, kameralar, kablosuz iletişim ve veri analitiği gibi
teknolojiler kullanılıyor.

Signify, akıllı sokak aydınlatmasında tüm değerlendirme kriterlerinde yüksek puan aldı. Rapora göre, “Signify’ın uçtan uca sistemler
sunan bir aydınlatma şirketi olarak sahip olduğu deneyim onu rakiplerinin pek çoğuna göre daha avantajlı kılıyor.” Rapor aynı zamanda
şirketin şu ana dek 37 ülkede 1000’den fazla projede kullanılmış olan
Interact Şehir LED bağlantılı sokak aydınlatma sistemi ve yönetim
yazılımının başarısına da değiniyor.

Navigant’ın Akıllı Sokak Aydınlatması Liderler Tablosu raporunda,
dünya genelinde bağlantılı sokak aydınlatması tedarikçisi 14 şirket,
pazara açılma stratejisi, ortaklar, ürün stratejisi, coğrafi kapsamı,
piyasadaki yeri, satış, pazarlama ve dağıtım, ürün özellikleri ve
portföyü, ürün entegrasyonu ve piyasada kalma gücü gibi kriterlere
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Raporda Signify’ın akıllı aydınlatma teknolojilerindeki liderliğinden
bahsedilerek bir aydınlatma şirketi olarak Nesnelerin İnterneti konusundaki pozisyonu da vurgulanıyor. Raporun yönetici özetini Navigant Araştırma’nın web sitesinden ücretsiz indirebilirsiniz.
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Sylvania Toledo LED Lamba Ailesi İle Daha Güçlü
Sylvania More Powerful With Toledo LED Lamp Family
ydınlatma dünya devi Sylvania, ToLEDo LED lamba ailesinin
yeni üyelerini Frankfurt Light&Building Fuarı’nda tanıttı. E27
ve E14 duya sahip ürünler standart lambalardan sahip oldukları özellikler ve farklı tasarımları ile öne çıkıyorlar.

A

Sylvania introduced new members of the ToLEDo LED lamp family at
the Frankfurt Light & Building 2018 Fair. Products which have E27 and
E14 lamp base stand out from the standard lamps with their features
and different designs.

10 farklı gövde dizaynına sahip ToLEDo Vintage Serisi; Spiral filament
yapısı, rahat bir ortam yaratmak için 2000K renk sıcaklığı, kamaşmayı azaltmak için (to minimize glare) tasarlanan yeni ve yenilikçi Esnek Filament Chip Teknolojisi (FFCT) ve üç eşsiz filament yapı
tasarımı (Helix, Cord ve Flow) ile konut, otel, restaurant ve kafeler
gibi mimari aydınlatmaların öne çıktığı uygulamalarda farklı ambiyanslar oluşturabilmektedir. 3 yıl garanti ve 15000 saatlik ömrü ile
enkandasen rustik (vintage) lambalardan 7.5 kat daha uzun ömürlü
olduğu gibi dim edilebilme özelliği ile de farklılık yaratmaktadır.

ToLEDo Vintage Series, which has 10 different shapes, spiral filament
construction, 2000K colour temperature to create a cosy ambiance,
new and innovative Flexible Filament Chip Technology (FFCT) to minimize glare and three unique filament construction design (Helix, Cord
and Flow) , can create different ambiences in places where architectural lighting projects such as residential, hotel, restaurant and café.
It is 7.5 times longer than incandescent vintage lamps with 3 years
warranty and 15000 hours of life. As well as it makes differences with
its dimmable feature.

ToLEDo Mirage Serisi ise 25000 saat ömrü ve 6 farklı gövde dizaynı
ile Vintage Serisi’ne ek olarak farklı bir seçenek sunmaktadır.

ToLEDo Mirage series offers a different option in addition to Vintage
series, with 25,000 hours of life and 6 different designs.

ToLEDo Presence sadece bir lamba ile evinize akıllı aydınlatma sistemi kurmanızı sağlıyor. Herhangi bir ek masraf, işçilik ve cihaza gerek

ToLEDo Presence allows you to create a smart lighting system in your
home with just one lamp. Only replacing the lamp offers both energy
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olmadan sadece lamba değiştirerek hem enerji tasarrufu hem de
pratik kullanım sunmaktadır. Lambanın üzerinde bulunan sensör,
maksimum 3 metreye kadar kızılötesi sinyali almakta ve sinyal algılandığında otomatik olarak aç / kapa yapmaktadır. 12W gücündeki
lamba, 40 saniye boyunca sinyal algılanmadığında lümen çıkışı %
50’ye düşmektedir ve güç tüketimi de 6W’a inmektedir. 60 saniye
boyunca sinyal algılanmadığında bekleme moduna geçen lamba
sadece 0.5W güç tüketmektedir. 15000 saat ömre sahip olup, lamba kullanılan her yerde, enerji tasarruflu akıllı aydınlatma çözümü
sunmaktadır.

saving and practical use without any other expense, labour and equipment. The sensor on the lamp which receives infrared signals for up to
3 meters and automatically switches on / off when the signal is detected. The lamp in 12W power drops to 50% of the lumen output when

no signal is detected during 40 seconds, and the power consumption
drops to 6W. If no signal is detected during 60 seconds, the lamp consumes only 0.5W of power in standby mode. It has 15000hours of life
and offers energy-saving intelligent lighting solutions wherever lamps
are used.
ToLEDo Step-Dim ve ToLEDo Twin-Tone Serisi mevcut standart anahtarlar ile bir dokunuşta farklı ışık seçenekleri sağlamaktadır. Harici
dimmer ya da uzaktan kumanda gerektirmeyen bu lamba serilerinden ToLEDo Step-Dim, bir dokunuşta ışık seviyesini %30’a düşürmektedir. ToLEDo Twin-Tone ise, 2700K ve 4000K olarak bir lambada
sadece aç/kapa yaparak iki farklı renk sıcaklığı seçeneği sunmaktadır.

ToLEDo SunDim ise standart bir dimmer yardımı ile dim edilirken
renk sıcaklığında 2700K’dan (%100) 2000K’ya (%10) kademeli değişim göstererek konforlu bir ambiyans oluşturmaktadır. 25000 saat
ömre sahip olan ToLEDo SunDim E27 ve E14 duy seçeneklerine sahiptir.
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ToLEDo Step-Dim and ToLEDo Twin-Tone series provide different light
options with by pressing standard switches. ToLEDo Step-Dim, which
does not require an external dimmer or remote control, reduces the
light level to 30% with one touch. ToLEDo Twin-Tone offers two different color temperature options, 2700K and 4000K, with pressing on/
off switch.
Colour temperature of ToLEDo SunDim can be changed from 2700K
(100%) to 2000K (10%), with the help of a standard dimmer. ToLEDo
SunDim has E27 and E14 lamp base and available in 25000 hours of
life.
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Buse Aydınlatma Artık Tüm Dünya Pazarlarını Hedefliyor
Buse Lighting Sets the Course for Global Markets

B

use Aydınlatma iç mekan aydınlatma ve dış mekan aydınlatma sistemleri, klasik ve modern avizeler, lambaderler, aplikler,
masa lambaları, bahçe aydınlatmaları, sokak aydınlatmaları,
döküm çeşmeler, aydınlatma direkleri, aydınlatma armatürleri gibi
ürünlerin, aksesuar ve ekipmanlarının ithalat ve ihracata uygun olarak üretimini yapmak amacıyla 1992 yılında kuruldu.

Buse Lighting was founded in 1992 with the purpose to manufacture
interior and exterior lighting systems, classical and modern chandeliers, floor lamps, wall lamps, table lights, garden lights, street lights,
cast fountains, light poles, luminaires and accessories to be exported
or imported.

Buse Aydınlatma
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet YÜKSEL

In addition to standard products, Buse Lighting also offers custom
products and ensures any type of services, be it presales or aftersales,
and product warranties, making customer needs their priority.

Standart üretiminin dışında, isteğe bağlı olarak özel değişik model
ve şekillerde de üretim yapan Buse Aydınlatma, müşteri isteklerine
öncelik veren bir politikayla gerek satış ve gerekse satış sonrası hizmetler sürecinde, her türlü servis ve ürün garantisini de sağlıyor.
Buse Aydınlatma çalışanlarının geniş bilgi ve tecrübesi, kısa süre içerisinde Türkiye’nin aydınlatma sektöründe lider firmalarından birisi
olarak yerini almasını sağladı.
Yeni dönemdeki hedeflerinin “ dünya aydınlatma sektöründe de söz
sahibi bir firma olmak” olarak ifade eden Buse Aydınlatma Yönetim
Kurulu Başkanı Sn. Mehmet YÜKSEL, ülkede aydınlatma ürünlerine
getirdikleri yenilik ve kalite standartları dolayısıyla yaşadıkları haklı
gururu yurt dışında da elde etmek için özveriyle çalıştıklarını belirtti.
Buse Aydınlatma; kaliteli ve pratik ürün gamını, ofis ve ticari mekanlar da olmak üzere birincil hedef kitlesini oluşturan; müteahhitler,
mimar ve designerların beğenisine sunuyor.
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The know-how and experience of the employees of Buse Lighting have
played an important role in the company’s current position as one of
the leading firms of Turkish lighting sector.
“We are aiming to become one of the leading firms of global lighting
sector,” said Mehmet YÜKSEL, Chairman of the Board of Buse Lighting, and he noted that they are working on entering the global market
in order to achieve the same type of a success they have achieved in
Turkey with their innovation and quality standards. Buse Lighting
introduces its quality and practical product range to constructors, architects and designers, the primary audience of the company for office
and commercial spaces.
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Gönye Proje Tasarım: “Sosyal Tesisler Rezidans
Projelerine Artı Değer Katıyor”

T

ürkiye’nin önde gelen markalı konut ve ofis projelerinin iç mekan tasarımlarına imza atan Gönye Proje Tasarım kurucuları Mimar Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal, rezidans projelerinde
tasarlanan sosyal tesislerin içinde bulunduğu projelere ve kullanıcıların hayatılarına artı değer kattığını vurguluyor.

korunacağı alanları da mutlaka dahil ediyoruz. Böylelikle kullanıcılar
iş hayatlarından arta kalan zamanın tümünü efektif bir şekilde kendilerine ayırabiliyorlar.”

Çözüm ortağı olduğu inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleriyle birlikte rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere birçok
iç mimari çalışmaya imza atan Gönye Proje Tasarım ortakları Mimar
Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal, rezidans projeleri dahilinde tasarlanan “sosyal tesis” kavramının projeye artı değer katarken, son
kullanıcının yaşam kalitesini yükselten bir unsur olduğunu vurguluyor. Mimarlara göre, günümüz rezidans projelerinin hedef kitleleri
ağırlıklı olarak iş hayatı aktif kişilerden oluştuğu için, sosyal tesislerin de yoğun şehir yaşamının zorluklarını ekarte edebilecek hizmetler sunması gerekiyor.

Gönye Proje Tasarım ekibi, her projede farklılaşsa da genelde sosyal
tesis tasarımlarında danışma, soyunma, WC-duş, fitness, sauna ve
havuz gibi fonksiyonları ele alıyor; tesise ayrılan alan büyüdükçe de
stüdyo, hamam, buhar, masaj odası, çocuk oyun odası, hobi odaları,
lounge, çok amaçlı salonlar, kafe ve restoranlar ile bu fonksiyonları
daha da zenginleştiriyor.

Sosyal tesisleri planlarken kullanıcıların evinden en kısa sürede ve en
kolay şekilde ulaşabileceği fonksiyonları değerlendiren Gönye Proje
Tasarım ortakları, şehir trafiği ve mesai sürelerinden kalan kişisel zamanların kısıtlılığını düşünerek kullanıcıların en kaliteli şekilde hizmet alabileceği mekanlar yarattıklarını belirtiyor ve ekliyor: “Spor,
spa ve kişisel bakım hizmetlerini barındıran mekanların yanı sıra
kafe, restoran, oyun odaları ve aktivite kulüpleriyle sosyal iletişimin
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Sosyal tesislerin ihtiyaç programlarını ve kullanım senaryolarını,
projenin satış ve işletme stratejilerine uygun şekilde kurgulayan

“Sosyal Tesislerde Doğru İşleyişe Uygun Planlama En Çok
Önem Verdiğimiz Konu”
Her sosyal tesis projesinde bu işleve ayrılan mekanların farklılık
gösterebildiğini belirten Mimar Yelin Evcen, manzarası olan sosyal
alanların yanı sıra otopark katlarında konumlandırılmış alanlarda da
çalışabildiklerini, tasarıma başlarken öncelikle bu alanların analinizi
yaparak ilerlediklerini vurguluyor ve ekliyor: “Sosyal tesis manzarası olan bir alanda konumlandırılmışsa mutlaka bunu vurgulayacak
yerleşim planları üzerinde çalışıyoruz. İşverenin satış stratejileri de
göz önünde bulundurduğumuz önemli konular arasında.
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Örneğin, orman temalı bir proje varsa ve sosyal tesisler için manzaralı bir mimari alan bırakılmışsa, GYM ve SPA alanlarını mümkün
olduğunca manzara odaklı yerleştiriyoruz. Sosyal tesislerde doğru
işleyişe uygun planlama, ileride mekanın verimli kullanımı açısından çok önem verdiğimiz bir konu. Tüm işlevler, oluşturulan kullanım senaryosuna göre planlanıyor. Bu işlevlerin kullanım sırasına ve
kolaylığına göre, en az yer kaybı ve en fazla konfor alanı ile planlanması ise işin püf noktasını oluşturuyor.”

bilardo odası, fitness ve SPA’sı ile kullanıcıların tüm gününü orada
geçirmek isteyeceği modern bir şehir kulübü kurgulamış.
Özenle Uygulanan Detaylar ve Doğru Malzeme Tercihleri
Gönye Tasarım kurucularına göre sosyal tesis projelerinde en önemli
konulardan biri de kullanılan malzemelerin uzun ömürlü ve dayanıklı olması. Estetik kriterlerden de kesinlikle vazgeçilmemesi gerektiğini düşünen mimarlar, tasarımlarına öncelikle görsel olarak
doğru tarzı yakalayacak ürünlerin seçimiyle başlıyorlar. Daha sonra
bu görsel etkiyi mümkün kılacak ve en iyi teknik çözümü sağlayacak
malzemeler üzerinde karşılaştırmalı ve alternatifli bir çalışma yaparak seçimlerini belirliyorlar.

Bugüne kadar pek çok farklı çevresel faktörlerde, boyutlarda ve işlevlerde sosyal tesis tasarımına imza atan Gönye Proje ekibi, her bir
projeyi kendi özelinde ele alıyor ve katma değer sağlayacak şekilde
kurgulayarak son kullanıcının hizmetine sunuyor. Örneğin, Nidapark

Seyrantepe projesinin sosyal tesisleri, şehir merkezinde konumlanan, dinamik, pratik ve hızlı bir yaşam tarzına odaklanarak çalışılmış.
Kapalı havuz, fitness ve kafe alanları içeren sosyal tesisi, tüm alanları bağımsız birer işletme olabilecek şıklıkta ve konforda tasarlayan
Gönye Proje, sade olmasının yanında, detaylara gösterilen özen ve
doğru renk - malzeme seçimleri sayesinde keyifli bir mekan ortaya
çıkarmış. Nidapark Seyrantepe sosyal tesisinde çocuklar ve gençler
için ayrı ayrı oyun odaları ve kapalı spor alanları da düşünülmüş.
Midclubs Cennetkoru Projesi’nde tasarladıkları sosyal tesiste ise daha
uzun saatler kalınan, kulüp ambiyansı yaratacak bir tasarım üzerinden ilerleyen Gönye Proje kurucuları, bar ve kafesi, lounge alanları,
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Malzeme tercihlerinde her alan için kendi özelinde kriterler oluştuğunu belirten İç Mimar Gönül Ardal malzemelerin son kullanıcıya temiz bir kullanım ve uzun ömür vadetmesi için önem gösterdiklerini
belirtiyor ve ekliyor: “Sosyal tesislerde doğal taş malzemeleri zemin
yerine duvar kaplamalarında tercih ediyoruz. Proje bütçelerine bağlı
olarak doğal taş görünümlü kuvars, laminat, seramik gibi alternatif
malzemeleri de sıklıkla değerlendiriyoruz. Malzemelerin çabuk deforme olma ihtimallerini düşünerek, son kullanıcıya temiz ve pratik
bir kullanım konforu sağlayacak olmalarını da mutlaka gözetiyoruz.
Rimless klozetler, tezgahla aynı akrilik malzemeden devam eden
vitrifiyeler, sensörlü batarya ve rezervuar kumanda panelleri yoğun
trafikli alanlarda tercih ettiğimiz ıslak hacim ürünlerinden. Duvar
kağıdı kullandığımız alanlarda ise genellikle tekstil tabanlı, vinil
yüzeyli ürünleri tercih ediyoruz. Fitness alanlarında ise kardiyo veya
ağırlık çalışma alanlarına uygun olacak kalınlık ve dayanıklılıkta PVC
kaplamalar kullanıyoruz. Özellikle sosyal tesislerde enerji ve su tasarruflu ürünler ile sürdürülebilir malzemelerin kullanımına dikkat
ediyoruz.”
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Işığın Yeniden İcadı

O

rganik ışık yayan diyotlar (OLED’ler) ışıklı duvar kağıdının ve
geceleri bir ışık kaynağına dönüşen pencere camlarının gerçeğe dönüştüğü bir dünya yaratıyor. Uzmanlar, önümüzdeki
birkaç yıl içinde umut veren bu enerji tasarruflu teknolojinin aydınlatma sektöründe devrim yapabileceğini düşünüyor.
Üç metre yüksekliğindeki ağır ve karanlık asırlık kapının ardında aydınlatmanın geleceği geliştiriliyor. Prof. Dr. Karl Leo’nun ofisi burada,
Almanya’daki Dresden Teknoloji Üniversitesi’nde bulunuyor. Leo, ekibi ile birlikte çok özel bir aydınlatma paneli geliştiriyor. 53 yaşındaki
bilim adamı üniversitenin Uygulamalı Fotofizik Enstitüsü’nde çalışıyor. Aynı zamanda Dresden’deki Fraunhofer Organikler, Malzemeler
ve Elektronik Cihazlar Araştırma Enstitüsü’nü (COMEDD) de yöneten
Leo, uluslararası arenada organik ışık yayan diyotlar (OLED’ler)
alanında bir öncü olarak tanınıyor. O ve ekibi OLED’leri, doğal ışığı
mümkün olduğu kadar doğru biçimde taklit edecek şekilde hayata
geçirmeyi amaçlıyor. Leo coşkuyla “OLED’ler yapay aydınlatmayı tamamen tekrar düşünebilmemizi sağlayan teknolojik bir sansasyon”
diyor.

aşkın sonuçlara şimdiden ulaşıldı. Eğer bir karşılaştırma yaparsak;
standart bir flüoresan tüpünün verimliliği watt başına 45 ila 75 lumendir. OLED’lerin 10.000 saatlik ömürleri de bu aşamada bile umut
veriyor. Leo ve ekibi bu değerleri daha da iyi hale getirmek için çalışıyor. Büyük aydınlatma üreticilerinin OLED’leri geniş çapta üretime
dahil edebilmesi için on bin saatin birkaç katı ömre ulaşmaları ve
mevcut flüoresan tüplerinin yaklaşık iki katı verimliliğe sahip olmaları gerekiyor.

Verimliliği Arttırmak
Aydınlatma verimliliği her bir elektrik watt’ı başına üretilen ışığı
gösterir ve watt başına lumen birimi ile ölçülür (lm/W).
İyiliğin Işığı

Verimlilik İçin Rekabet
OLED’lerden beklentiler öyle yüksek ki, OLED’lerin mevcut tüm ışık
kaynaklarından daha verimli hale gelmeleri ve bir gün enerji tedariğinin neredeyse %100’ünü ışığa çevirebilmeleri bekleniyor. Bu
önemli idealler hem araştırmacılar hem de aydınlatma üreticileri
üzerinde baskı oluşturuyor. Elektrikli ampuller, halojen lambalar
ve enerji tasarruflu ampullerde enerjinin büyük bir kısmı ışık yerine
ısıya dönüştürülüyor, örneğin 100 watt’lık bir ampulün yüzeyi yandığında 200oC’ye ulaşıyor. Dresden’de geliştirilen OLED’ler ise tam
tersine, her zaman 30oC civarında kaldığı için her zaman vücut sıcaklığından daha soğuk ve sonuçta daha güvenli oluyor.
Ticari OLED’lerin aydınlatma verimliliği şu anda watt başına 45 ila
60 lumen arasında değişiyor. Laboratuvarda watt başına 90 lumeni
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OLED’lerin geleceğin ışık kaynağı olmasının tek sebebi verimlilikleri
değil. Philips Aydınlatma’nın baş tasarımcısı Rogier van der Heide
“OLED ışıkları diğer tüm ışık kaynaklarından daha yumuşak, güzel ve
kusurları kapatıcı. Onlara “iyiliğin ışığı” dememin sebebi de bu” diyor.
‘İyi hissettirme’ faktörlerinin sırrı ışığı yayma biçimi ile ilgili. Geçmişteki ve şimdiki tüm yapay ışık kaynaklarının aksine, OLED’ler yassı
ışık kaynaklarıdır ve ışığı tek bir noktadan yaymazlar. Leo “OLED’lerle
renk ısısını düzenlemek ve ışığı günün saatine göre ayarlamak mümkün” diye açıklıyor. Yani sabah ve akşam saatleri için sıcak beyaz ışık,
gün içinde ise soğuk beyaz ışık elde etmek mümkün. Leo “Bu, aydınlatmada daha önce pek görülmemiş bir şey” diyor. OLED’lerin başka
bir özelliği de aydınlatma tasarımcılarına ilham veriyor. İncecik organik malzemelerden yapıldıkları için yakın bir gelecekte, duvar kağıtlarının, tavanların ya da pencerelerin üzerine ikinci bir yüzey gibi
yerleştirilmeleri mümkün olabilir. Bu bir tavanda yaz mevsimindeki
gökyüzünün tam bir yansımasını oluşturmayı veya bir duvarın sanal
bir bahar çayırı haline gelmesini mümkün kılabilir.
OLED’ler kapalı olduklarında beyaz, yansıtıcı veya şeffaftır, bu nedenle gün ışığını içeri alan, karanlıkta ise yassı lambalar haline gelen
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pencereler yaratmak için kullanılabilirler. Gelecekteki bugün bildiğimiz anlamdaki lambalar tamamen ortadan kalkmış olabilir.
Karbon Molekülleri Işık Üretiyor
OLED’ler, LED’ler ile aynı prensiple çalışırlar. Her iki türde de ışık yarı
iletkenler kullanılarak üretilir. Bunlar bazı şartlar altında elektriği
ileten katılardır. Elektrik yarı iletkenlerden geçtiğinde, bu yarı iletkenler ışımaya başlarlar. LED’ler ile OLED’ler arasındaki fark olan “o”
harfi “organik” sözcüğünü simgeliyor. LED’ler örneğin galyum nitrür bazlı minik inorganik kristalleri kullanırken, OLED’ler normalde
buhar biriktirme yoluyla bir baz malzemeyi kaplamakta kullanılan
pigmentlere benzer organik bileşenlerden yapılıyor.

yapmakla görevli. BASF’nin araştırmacıları, ilk atılımı birkaç yıl önce
verimliliği yüksek moleküller ile gerçekleştirdiler. Şimdi de ömürlerini uzatmak ve diyotlar adı verilen sağlam aydınlatma sistemlerini
geliştirmek üzerinde çalışıyorlar.

Seri Üretimin Başlangıcı

OLED’lerin yapısı sandviçlere benzer. Organik katmanlar insan saçından yaklaşık 100 kez daha ince olan ve çıplak gözle görülemeyen
iki yassı elektrotun arasına yerleştirilmiştir. Organik katmanlardaki
moleküller içlerinden elektrik akımı geçtiğinde parlamaya başlarlar.
Kırmızı, yeşil ve mavi maddeler bir araya getirilirse beyaz ışık üretilir.
Leo “Şimdiye kadar baz olarak yalnızca cam kullanmıştık, ama orta
vadede esnek malzemeler kullanılacak gibi görünüyor” diyor. Organik yarıiletkenlerin buhar ve havaya karşı iyi korunması ve düzgün
bir biçimde kapsüllenmesi gerekiyor. Bunu yumuşak malzemeler ile
başarmak hala biraz zor.

Yeni teknoloji özellikle Asyalı üreticilere ilham veriyor. Panasonic organik aydınlatma bölümünün Araştırma Müdürü Dr. Takuya
Komoda’ya göre Japonya’da Fukushima nükleer felaketinin ve çoğu
nükleer enerji santralinin geçici olarak kapatılmasının ardından neredeyse herkes mümkün olan her yerde enerji tasarrufu yapmaya çalışıyor. Aydınlatma, Japonya’nın toplam enerji tüketiminin %16’sını
oluşturuyor. Komoda “Aydınlatmada enerji tüketimini azaltmak için
acilen yeni nesil aydınlatma cihazlarının sunulması gerekli. OLED’ler
hem yüksek enerji tasarrufu hem de mükemmel aydınlatma ortamı
sunabildikleri için gelecekte çok önemli bir ışık kaynağı olacaklar”
diyor. Enerji tasarruflu ampuller şimdilik daha verimli olsa da bu
durum değişecek. “OLED’lerin enerji verimliliğini 2018 yılına kadar
watt başına 100 lumene çıkarmayı planlıyoruz.”

Ateşböcekleri – Doğanın OLED’leri
OLED’lerin başlangıcı Çin kökenli Amerikalı kimyager Profesör Dr.
Ching W. Tang’in Kodak’ın ABD’deki araştırma departmanındaki güneş pilleri üzerinde çalışırken organik maddede parlayan mavi bir fenomen keşfettiği 1979 yılına dayanıyor. Sekiz yıl sonra Tang ve meslektaşı Steven Van Slyke organik katmanlardan yapılan ilk ışık yayan
diyotları sundular. Bu prensip hayvanlar aleminde çok daha eskilere
uzanıyor: Ateşböcekleri doğanın OLED’leri gibiler. Vücutlarında lusiferin adı verilen bir enzim sayesinde oksijen ile reaksiyona giren
doğal bir madde bulunuyor. Üretilen enerji neredeyse tamamen ışık
olarak yayılır; fakat ateşböceklerindeki ışıklı moleküller çözülürken
OLED’lerde eski durumlarına geri dönerler.
BASF gibi şirketler moleküllerin şu ana kadar olandan daha uzun
süre ve daha verimli bir biçimde ışık üretmesi için çalışıyorlar. BASF
bu organik maddelerin sunduğu en büyük zorluk olan mavi ışıklı
maddelerin geliştirilmesi konusunda lider konumda. Dr. Karl Hahn’ın
dediği gibi, “mavi ışığın yeşil ve kırmızıya oranla enerjisi çok daha
fazla. Bu da moleküllerin çözülerek etkisini kaybedebileceği anlamına geliyor.” Hahn BASF’da organik elektronik alanında araştırma
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2011 yılında OLED’ler konusunda uzman olan Lumiotech adlı Japon
şirket pahalı olmayan askılı ışık panelleri ve OLED masa lambalarını
sırası ile 410 ve 650 dolardan satışa sunarak pazara yeni bir hareket
getirdi. Buna ek olarak, Konica Minolta da Symfos ışık panelleri ile
geleceğin aydınlatma devriminde yerini alıyor. Şirket, OLED’ler için
bir tür baskı kafası ile de manşetlere konu oldu. Türünün ilk örneği
olan bu cihaz mürekkep yerine elektronik fonksiyonel malzemeler
kullanıyor, bu şekilde de organik ışıkları ‘basabiliyor’.
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Hollanda Kasabasında Daha Verimli ve Yarasa Dostu
Armatürler Kullanılmaya Başlandı
Dutch Town İnstalls More Efficient, Bat-Friendly Lighting

S

ignify, Hollanda’da bir kasabaya özel tasarlanmış, yarasa dostu
aydınlatma sistemi kurdu. Aydınlatmada dünya lideri Signify
(Euronext: LIGHT), geçtiğimiz ay içerisinde Hollanda’nın bir kasabasında dünyada bir ilk olan yarasa dostu bir aydınlatma uygulamasının kurulumunu tamamladı.

Signify installs a specially-designed, bat-friendly lighting system for a
town in the Netherlands. Signify (Euronext: LIGHT), the world leader in
lighting, completed its first bat-friendly lighting installation in a Dutch
town last month.

Hollanda’nın Zuidhoek-Nieuwkoop kasabasında yaşayan koruma
altındaki yarasalar, özel olarak doğal duyularını ve ritimlerini etkilemeyecek bir ışık yaymak üzere tasarlanmış yeni LED sokak armatürleri ile artık geceleri rahatsız edilmeden işlerine bakabilecekler.
Bu sokak armatürleri, yarasalar tarafından karanlık olarak algılanan
özel bir ışık çeşidi kullanıyor ama kasaba sakinleri için yeterli aydınlatmayı sağlayarak yollar ve kaldırımları daha güvenli hale getiriyor
ve yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Bu proje, Signify’ın hem akıllı
hem de doğanın korunmasını ve sürdürülebilirliği destekleyen inovatif LED teknoloji geliştirmekteki öncülüğünün bir simgesi niteliğinde.

Rare bats in Zuidhoek-Nieuwkoop, in the Netherlands can now go
about their nocturnal business undisturbed thanks to new connected
LED street lights designed specially to emit light that does not affect
their natural senses and rhythms. The street lights use a special light
recipe that is perceived by bats as darkness, yet which provides enough
illumination for residents, helping make the roads and pavements safer, while being highly energy efficient. The project illustrates Signify’s
leadership in developing innovative LED technology that is both smart
and supports conservation and sustainability.

Floraya ve Faunaya Saygılı
Zuidhoek-Nieuwkoop çok sayıda nadir rastlanan ve hassas hayvan
ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bu kasaba ve çevresindeki alan,
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Respecting Flora And Fauna
Zuidhoek-Nieuwkoop is home to many rare and vulnerable animal and
plant species. The town and its surrounding area is part of the Natura
2000, a network of nature protection areas across Europe comprising
breeding and nesting sites for rare and threatened species. In 2011,
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Avrupa genelinde belirlenmiş ve nadir rastlanan ve nesli tükenme
tehlikesi altındaki türlerin üremek ve yuva yapmak için kullandıkları alanları kapsayan birçok doğa koruma bölgesinden oluşan bir
ağ olan Natura 2000’in bir parçası. 2011 senesinde Nieuwkoop en
yüksek sürdürülebilirlik standartlarına uygun 89 yeni ev inşa etme
inisiyatifini gerçekleştirmişti. İnovatif sokak aydınlatma sistemi ise
bu bölgenin nadir rastlanan yarasa türleri için önemli bir beslenme
alanı olduğunu ortaya koyan flora ve fauna araştırmalarına bir yanıt
olarak geliştirildi.

Nieuwkoop embarked upon an initiative to build 89 new houses that
meet the highest sustainability standards. The innovative street lighting was a response to research into the flora and fauna that revealed
the site to be an important feeding ground for some rare bat species.
“Nieuwkoop is the first town in the world to use smart LED street lights
that are designed to be friendly to bats. When developing our unique
housing program our goal was to make the project as sustainable as
possible, while preserving our local bat species with minimal impact to
their habitat. We’ve managed to do this and kept our carbon footprint
and energy consumption to a minimum,” said Guus Elkhuizen, a city
council member of Nieuwkoop municipality.
So as not to disturb the nocturnal feeding and nighttime activity of
the bats, a special light recipe was developed that involved extensive
research by Signify, the University of Wageningen and NGO’s active in
this field of conservation. The lights emit a red color and use a wavelength that doesn’t interfere with a bat’s internal compass. Normal
street lights can affect a bat’s flight and overall night time behavior
as well as their insect prey which tend to congregate around the lights.

Nieuwkoop belediye meclisi üyesi Guus Elkhuizen, verdiği demeçte,
“Nieuwkoop, yarasa dostu olmak için tasarlanmış akıllı LED sokak
armatürleri kullanan ilk kasaba oldu. Eşine rastlanmamış konut projemizi geliştirirken hedefimiz bu projeyi mümkün olduğunca sürdürülebilir hale getirmek ve aynı zamanda yerli yarasa türlerinin yaşam
alanlarına etkimizi minimuma indirmekti. Bunu yapmayı başardık
ve karbon ayak izimizi ve enerji tüketimimizi en aza indirdik,” dedi.
Bu nedenle, yarasaların gece beslenme davranışlarını ve faaliyetlerini etkilememek için Signify, Wageningen Üniversitesi ve çevre
koruma konusunda aktif faaliyet gösteren STK’ların Kapsamlı araştırmaları ile özel bir ışık çeşidi geliştirildi. Bu ışık kızıl bir renge sahip
ve yarasaların içsel pusulasını etkilemeyen bir dalga boyu kullanıyor.
Normal sokak armatürleri bir yarasanın uçuş ve genel anlamda gece
davranışlarını etkilemenin yanı sıra bu ışıklar etrafında toplanma
eğilimi gösteren böcek avları da etkiliyor.
Sadece Gerekli Olduğunda Işık Kullanarak Enerji Tasarrufu
Aydınlatma seviyelerini daha da optimize etmek amacıyla belediyeye Signify’ın Interact City bağlantılı LED aydınlatma sistemleri ve
yönetim yazılımı kuruldu. Bu aydınlatma yönetim sistemi sayesinde,
geleneksel Yüksek Basınçlı Sodyum (HPS) sokak lambaları ile kıyaslandığında %70’e varan enerji tasarrufu sağlamak için LED aydınlatma
noktalarının neredeyse gerçek zamanlı ve uzaktan yönetimi mümkün.
Bağlantılı olması sayesinde bu sistem her bir aydınlatma noktasının uzaktan kontrol edilebilmesine imkan tanıyor ve yetkililerin bir
kasaba sakininin evinin önündeki ışık seviyesinin artırılması ya da
azaltılması talebine yanıt verilmesini ve acil durum hizmetlerine
yardımcı olmak için bölgenin aydınlatma seviyesinin hızla artırılmasını sağlıyor.
Gecenin ilerleyen saatlerinde sokaklar boş olduğu zaman yetkililer
aydınlatma seviyesini düşürebiliyor ve gereksiz enerji kullanımını
azaltabiliyor.
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Saving Energy By Using Light Only When Needed
To further optimize light levels, the municipality installed Signify’s Interact City connected LED lighting systems and management software.
This lighting management system enables close to real-time, remote
management of LED light points that together provide energy savings
of up to 70% compared to conventional High Pressure Sodium (HPS)
street lighting. By being connected, the system allows each light point
to be controlled remotely, enabling the authorities to respond to a request from a resident to turn up or lower the brightness of the lighting
outside their home and able to quickly raise the light levels in the area
to aid emergency services. And when the streets are empty very late at
night, the authorities can dim the lights and cut unnecessary energy
use.
climatechangenews.com
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Devam Eden LED Bahçe Aydınlatması Pazar Açılımı
The On-going LED Horticulture Lighting Market Expansion

L

EDinside araştırmasına göre LED bitki aydınlatma pazar hacminin, 2018-2022 arası yıllık bileşik büyüme oranı %30 olmak
üzere 2018’de 224 milyon ABD doları seviyesinden 2022’de
633 milyon ABD doları seviyesine ulaşması bekleniyor. Pek çok LED
üreticisi, genel aydınlatma pazarındaki göreli olarak düşük talep

According to the research of LEDinside, the market scale of LED plant
lighting will reach US$ 224 million in 2018 and is estimated to grow
to US$ 633 million by 2022, with a CAGR of 30% during 2018-2022.
Many LED producers have entered the market of horticulture lighting to share the expanding opportunities when the demands in the
general lighting market are relatively weak. LEDinside has collected
the updates of horticultural applications from LED firms of the world.
According to the research of LEDinside, the market scale of LED plant
lighting will reach US$ 224 million in 2018 and is estimated to grow
to US$ 633 million by 2022, with a CAGR of 30% during 2018-2022.
Many LED producers have entered the market of horticulture lighting
to share the expanding opportunities when the demands in the general lighting market are relatively weak. LEDinside has collected the
updates of horticultural applications from LED firms of the world.
Europe
Europe accounted for 35 percent of the global LED plant lighting market in 2017 and is reaching 37 percent in 2018 with many European
countries proactively promoting plant factory and providing subsidies
to spur the local demands. European LED suppliers have developed full
range horticultural products and broadened collaboration with different partners.
Osram

nedeniyle, artan fırsatlardan pay alabilmek için bahçe aydınlatması pazarına giriş yaptı. LEDinside dünya çapında LED firmalarının
bahçe aydınlatması hakkında yayınladıkları yazılardan bir derleme
hazırladı. LEDinside araştırmasına göre LED bitki aydınlatma pazar
hacminin, 2018-2022 arası yıllık bileşik büyüme oranı %30 olmak
üzere 2018’de 224 milyon ABD doları seviyesinden 2022’de 633 milyon ABD doları seviyesine ulaşması bekleniyor. Pek çok LED üreticisi,
genel aydınlatma pazarındaki göreli olarak düşük talep nedeniyle,
artan fırsatlardan pay alabilmek için bahçe aydınlatması pazarına
giriş yaptı. LEDinside dünya çapında LED firmalarının bahçe aydınlatması hakkında yayınladıkları yazılardan bir derleme hazırladı.
Avrupa
Avrupa 2017’de global LED bitki aydınlatması pazarının %35’ini
elinde tutuyordu ve 2018’de Avrupa ülkelerinin bitki fabrikalarını
desteklemeleri ve yerel talebi artırmak için teşvikler sunmalarıyla
2018’de bu oran %37’ye ulaşıyor. Avrupalı LED tedarikçileri her türlü
bahçe ürünleri geliştirmiş ve farklı ortaklarla işbirliklerini genişletmiştir.
Osram
Osram, bahçecilik portföyünü genişletmek için ABD menşeli Fluence
Bioengineering şirketi ve Kanadalı Motorleaf şirketini satın aldı. Şirket, verimi ve ekin kalitesini artırmak için bitkilere yönelik her türlü
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Osram has acquired the U.S. based Fluence Bioengineering and invested in the Canadian startup Motorleaf to expand its horticulture portfolio. The company aim to integrate its expertise in lighting technologies
and the horticultural knowledges from the partners to develop full
range lighting solutions for plants to improve the yields and quality
of crops. Osram has also developed customized LED lighting system for
NASA to research the possibilities to grow food during space travel.
Signify
Signify cooperated with Agro-Inwest, a Russian food supplier in 2017
with 25 hectares of greenhouses installed with Signify’s LED horticultural lighting products. In 2018, Agro-Inwest decided to expand the
size to 68.5 hectares as the installation generated significant enhancement in energy reduction and crop quality increase.
Plessey
The British LED producer, Plessey, has provided its LED growing light
for Sterling Suffolk’s new tomato greenhouse which measures 54,400
square meters. Plessey also worked with a Belgian company with the
same product for building a new sustainable greenhouse.
North America
In North America, many startup farms and food suppliers have been
adopting LED horticulture lighting to tackle the obstacles of weather.
The long winter and short day light have always been the limiting factors for farming and LED lighting has become a sustainable and effi-
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aydınlatma çözümünü geliştirmek için aydınlatma teknolojilerindeki mevcut uzmanlığını ve ortaklarının bahçecilik bilgilerini bir araya
getirmeyi hedefliyor. Osram aynı zamanda NASA’nın uzay seyahati
sırasında tarım ürünleri yetiştirmek ile ilgili araştırmaları için LED
aydınlatma sistemi geliştirmiş bulunuyor.
Signify
Signify 2017 senesinde Rus gıda tedarikçisi Agro-Inwest ile işbirliği
yaparak 25 hektarlık sera alanını Signify’ın LED bahçe aydınlatma
ürünleri ile donattı. Bu değişimin büyük enerji tasarrufu ve ekin kalitesinde iyileşme ile sonuçlanmasıyla Agro-Inwest 2018’de ekili alanı
68,5 hektara çıkarma kararı aldı.
Plessey
İngilizce LED üreticisi Plessey, Sterling Suffolk’un 54.400 metrekarelik yeni domates serası için LED bitki yetiştirme lambaları tedarik
etti. Plessey aynı zamanda Belçikalı bir firma ile de yeni bir sürdürülebilir sera kurmak için aynı ürünlerle çalıştı.

cient option to solve the issues. Many LED providers have thus worked
with local and international food producers.
Current by GE
With the cooperation with Jones Food Company, Current by GE has
been building the largest indoor farm in Europe. The construction
would be installed with the company’s Arize LED horticultural lighting
solution for more than 12 km. The new capacity is expected to produce
up to 420 tons of leafy greens per year with the first harvest in autumn
2018. In Canada, Current by GE has teamed up with Hort America to
provide lighting solutions for hydroponic rooftop greenhouses of a
Montreal based local food supplier, Lufa Farms. The installation helped
to increase the production of crops and the successful story also attracted attention of Canadian Prime Minister, who visited the company
when the new greenhouse was launched.

Kuzey Amerika
Kuzey Amerika’da pek çok yeni şirket tarım ile uğraşıyor ve gıda tedarikçileri olumsuz hava şartlarının üstesinden gelmek için LED bahçe
aydınlatmalarını kullanmaya başladı. Uzun kış mevsimi ve kısa süreli
gün ışığı her zaman tarımın önündeki engellerden biri olmuştur ve
LED aydınlatma, bu soruna sürdürülebilir ve verimli bir çözüm haline
geldi. Dolayısıyla pek çok LED tedarikçisi yerel ve uluslararası gıda
üreticileriyle çalışmıştır.
Current by GE
Current, Jones Food Company işbirliğiyle Avrupa’nın en büyük kapalı
çiftliğini kuruyor. Bu plana göre şirketin Arize LED bahçe aydınlatması çözümünden 12km kullanılacak. İlk hasat 2018 sonbaharında olmak üzere yeni kapasite ile yılda 420 ton yapraklı yeşillik üretilmesi
bekleniyor. Kanada’da ise Current by GE, Montreal menşeli bir yerel
gıda tedarikçisi olan Lufa Farms ile hidroponik teras seraları için aydınlatma çözümleri sağlamak üzere Hort America ile işbirliği yaptı.
Bu kurulum ekin verimini artırmaya yardımcı oldu ve bu başarı hikayesi, seranın kullanıma açıldığı zaman şirketi ziyaret eden Kanada
Başbakanının dikkatini çekti.

Luminus
Luminus Devices announced that the company has expanded its horticulture LED portfolio with new white LED series to provide products
with more wavelengths for growers to maximize the production yields.
Asia

Luminus Devices, üreticilerin verimini maksimize etmek için daha
fazla dalga boyu seçeneğine sahip ürünler sağlayan yeni beyaz LED
serisini bahçe LED portföyüne eklediğini duyurdu.

Asia is the most populated area in the world. Implementing LED horticulture lighting to increase the production of crops could be an efficient way for Asian food growers. LED makers in Japan, Korea, China
and Taiwan have reported their progress of developing special LEDs for
horticultural applications.

Asya

LG Innotek

Asya dünyanın en büyük nüfusa sahip bölgesidir. Ekinlerin üretimini
artırmak amacıyla LED bahçe ürünlerinin kullanılması Asyalı gıda
yetiştiricileri için etkili bir çözüm olabilir. Japonyalı, Koreli, Çinli ve
Tayvanlı LED üreticileri özel LED bahçe uygulamaları geliştirmekte
kat ettikleri ilerlemeler hakkında duyurular yapıyorlar.

In the beginning of July, LG Innotek announced to release 30 different
types of horticulture LEDs including visible light LEDs and UV LEDs. The
company aims to expand the products to lighting and module companies in Asia, Europe and North America.

Luminus

LG Innotek
LG Innotek Temmuz ayı başında içlerinde görünür ışık LED’ler ve UV
LED’ler de dahil olmak üzere 30 farklı bahçe LED’inin lansmanını
yaptı. Şirket bu ürünleri Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da faaliyet

Samsung Electronics
Another LED giant in South Korean, Samsung Electronics has also
launched a new horticulture LED lineup in May with a feature of its
advanced “red LED” package.
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gösteren aydınlatma ve modül firmaları için ürünler geliştirmeyi
planlıyor.
Samsung Electronics
Güney Koreli başka bir LED devi olan Samsung Electronics de Mayıs
ayında gelişmiş “kızıl LED” paketini içeren yeni bahçe LED serisini
görücüye çıkardı.

Nichia
Nichia has revealed that the company has set up a laboratorial plant
factory in Shanghai. Through integrating its exclusive technologies of
phosphors and LEDs, Nichia has been developing different LED solutions to provide light sources which can stimulate particular ingredients of plants for enhancing their medicinal effects.

Nichia
Nichia, Şangay’da faaliyet gösteren bir bitki laboratuvar-fabrikasının
kurulumunu yaptığını duyurdu. Fosfor ve LED’leri bir araya getiren
özel teknolojisini kullanan Nichia, bitkilerin tıbbi etkilerini artırmak
amacıyla belirli bileşenleri tetikleyebilen ışık kaynakları sunmak için
farklı LED çözümleri geliştiriyor.
Everlight
Tayvanlı LED paketleme şirketi Everlight, Chicago’da gerçekleştirilen
LIGHTFAIR International 2018 sırasında bahçe LED’leri ve armatürlerinden oluşan ürünlerini sergiledi. Renk kombinasyonları içeren bu
LED’ler çeşitli spektrum ve optik işlev gerekliliklerini karşılayabiliyor.
Foxconn
Foxconn, Çin’de kullanılmayan bir fabrikayı 5000 metrekarelik bir
alanı kaplayan en büyük dikey tarım fabrikasına dönüştürdü. Bu
tarım fabrikasında 14 bitki yetiştirme rafı bulunuyor ve kurulu LED
aydınlatma ve hidroponik sistem ile günde 2,5 ton sebze üretimi
yapılıyor.

Everlight
Taiwanese LED packaging company Everlight has demonstrated its
horticulture LEDs and luminaires during LIGHTFAIR International 2018
in Chicago. Featured with color combination, the LEDs could meet the
requirements of specific spectrum and optical functions.
Foxconn
Foxconn has turned an old plant into one of the biggest vertical plant
factory in China covering an area of 5000 square meters. The plant
factory has 14 levels of growing racks and can produce 2.5 tons of vegetables per day with the installed LED lighting devices and hydroponic
system.

Sanan Optoelectronics
Sanan Optoelectronics ve Çin Bilim Akademisi Botanik Enstitüsü
2015 yılında bir ortak girişim kurmuştu ve şirket tarafından açıklanan rakamlara göre 5000 metrekare alana sahip yüksek teknolojili
bitki yetiştirme fabrikasını yenileyerek günde 8 ile 10 ton arasında
sebze yetiştiriyorlar.

Sanan Optoelectronics

Dünya genelindeki LED üreticileri coğrafya ve hava şartları gibi sınırlamaların üstesinden gelmek için bahçe uygulamalarına yenilikçi
yaklaşımlar ve teknolojiler geliştiriyorlar. Küresel ısınma ile karşı karşıya olduğumuz bu süreçte LED aydınlatma uygulamalarının tarım
faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmak için sürdürülebilir çözümler üretebileceği düşünülüyor.

LED manufacturers worldwide have been developing technologies for
innovative approaches of horticulture to overcome the limitations of
geography and weather. It is expected that LED lighting applications
can provide sustainable solutions to ease the environmental impacts
of farming when facing the challenge of global warming.

198

www.sektorumdergisi.com

Ağustos August 2018

Sanan Optoelectronics and Institute of Botany at Chinese Academy of
Science have founded a joint venture in 2015 and they have renovated
a high-tech based plant factory which is 5000 square meters and can
produce 8-10 tons of vegetables as the company claimed.

ledinside.com
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Gece Kullanılan Aydınlatma Uygulamaları Türlerin
Birbirleriyle Etkileşimini Değiştiriyor
Night-Time Lighting Changes How Species İnteract

A

raştırmalar, sokak lambaları ve diğer kaynaklarla sağlanan
gece aydınlatmasının bitki ve hayvan toplulukları üzerinde
karmaşık ve beklenmeyen etkileri olduğunu ortaya koydu.
Önceki çalışmalarda yapay ışık kaynaklarının içlerinde güveler ve
yarasalar da olmak üzere çeşitli türleri etkilediğini bildirmişti.

Night-time lighting from streetlights and other sources has complex
and unexpected effects on communities of plants and animals, new
research shows. Previous studies have shown that artificial lighting
affects a wide variety of individual species, including many moths and
bats.

Ancak, farklı türler arasındaki beslenme ilişkilerinin yapay aydınlatma ile nasıl değiştiği hakkında bilgilerimiz kısıtlı.

But little has been known about how the feeding links between different species known as food webs are changed by artificial light.

Exeter Üniversitesi’nden bilim insanları, İngiltere’de yaşayan bitki,
yaprak biti ve parazitoid yaban arısı topluluklarını inceleyerek ışık
seviyesine bağlı olarak gece kullanılan aydınlatmanın bunlar üzerindeki etkilerini araştırdı.

By studying communities of plants, aphids and parasitoid wasps in the
UK, University of Exeter scientists found the effects of night-time lighting changed depending on the brightness of the light.

Yakınlardaki bir kasabanın ışıklarından kaynaklanan gökyüzü aydınlanmasına ya da sokak lambalarından uzaktaki ışık seviyesine denk
gelen ışık seviyelerinde parazitoid yaban arılarının av avantajı sağladığını ve iki katı daha fazla yaprak biti öldürdükleri bulgusu elde
edildi. Ama artan aydınlatma seviyesiyle bu yaban arılarının dikkati
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At low levels of lighting, equivalent to sky-glow from a nearby town
or light further away from street lights, the parasitoid wasps had a
hunting advantage that meant they killed twice as many aphids. But
with brighter lighting, these wasps became distracted and flew away
from the aphids. With much of the world including 88% of Europe now
subject to some level of artificial night-time lighting, the researchers
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dağıldı ve yaprak bitkilerinden uzaklara uçtukları saptandı.
Avrupa’nın %88’i de dahil olmak üzere dünyanın büyük bölümü günümüzde belirli gece aydınlık seviyelerine sahip ve araştırmacılar bu
durumun pek çok farklı türün birbirleriyle etkileşiminde “genel bir
etkiye” yol açtığını belirtiyor.

say it could be having a “widespread impact” on the way many different kinds of species interact.

Exeter Üniversitesi’nin Cornwall’da bulunan Penryn Kampüsü’nde
faaliyet gösteren Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü’nden Dr. Dirk
Sanders konuyla ilgili olarak, “Yapay ışığın etkilerinin aydınlık seviyesindeki artış ile birlikte artmasını bekliyorduk ama böyle olmadı.

on the University of Exeter’s Penryn Campus in Cornwall. “Under low
light these wasps became far more efficient hunters, leading to a
reduction in the number of aphids, but brighter lighting made them
more and more distracted.

Düşük ışık seviyelerinde bu yaban arıları çok daha etkin bir şekilde
avlandı ve yaprak biti sayılarında önemli düşüşe neden oldu ama
daha yüksek ışık seviyeleri onların dikkatinin dağılmasına sebep
oldu.

“This shows that even low lighting the most common level of light pollution can have a major impact.

Bu da en yaygın ışık kirliliği seviyesi olan düşük aydınlatma seviyesinin dahi büyük bir etkisi olduğunu ortaya koyuyor.
Ayrıca, ışığın ekosistemleri ne kadar karmaşık yollarla etkileyebileceğini de bizlere gösteriyor,” dedi.
Bu araştırmayı Cornwall’da sürdüren bilim insanlarının yaprak bitleri
ve yaban arılarını seçme nedeni ise bu canlılara İngiliz kırsalında sıkça rastlanıyor olmasıydı.
Bununla birlikte, araştırma lideri Profesör Kevin Gaston şu yorumda
bulundu: “Benzer etkilerin farklı ekosistemlerde de meydana gelme
olasılığı devasa boyutlarda.”
Current Biology dergisinde yayınlanan makalenin başlığı ise şu şekilde: “Low levels of artificial light at night strengthen top-down
control in insect food web.”
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“We might have expected that any effect of artificial light would increase with the brightness of the light but that isn’t what happened,”
said Dr Dirk Sanders, of the Environment and Sustainability Institute

“It also demonstrates the complex ways lighting affects ecosystems.”
The scientists, who carried out the study in Cornwall, chose aphids and
parasitoid wasps because these are very common both in the British
countryside and more widely.
However, as project lead Professor Kevin Gaston observed: “The potential for similar effects to occur in many different ecosystems is huge.”
The paper, published in the journal Current Biology, is entitled: “Low
levels of artificial light at night strengthen top-down control in insect
food web.”
sciencedaily.com
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Aydınlatma Aksesuarları ve Armatürler - Global
Stratejik Ticaret Raporu 2018
Lighting Fixtures and Luminaires - Global Strategic Business Report 2018

R

aporda ABD, Kanada, Japonya, Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Dünyanın Geri Kalanı hakkında ayrı ve kapsamlı analizler yer alıyor. 2016 ile 2024 yılları arasındaki dönem için yıllık
tahminler ve beklentiler dahil edilmiştir. Ayrıca, bu pazarlar için beş
yıllık tarihsel analiz de sunulmuştur.

The report provides separate comprehensive analytics for the US,
Canada, Japan, Europe, Asia-Pacific, Latin America, and Rest of World.
Annual estimates and forecasts are provided for the period 2016
through 2024. Also, a five-year historic analysis is provided for these
markets.

Bu rapor, şu ürün segmentleri ve nihai kullanım sektörleri baz alınarak aydınlatma aksesuarları ve armatürler için dünya pazarlarını
analiz etmektedir:

This report analyzes the worldwide markets for Lighting Fixtures and
Luminaires in US$ by the following Product Segments and End-Use
Sectors:

*Ürün Segmentleri - Taşınabilirler, Taşınmazlar ve Parçalar ve Aksesuarlar,

*Product Segments - Portable, Non-Portable, and Parts and Accessories

*Nihai Kullanım Sektörleri - Otomotive Aydınlatma ve Genel Aydınlatma (Konut, Ofis, Dış Mekan, Mimari ve Diğerleri).

*End-Use Sectors - Automotive Lighting, and General Lighting (Residential, Office, Outdoor, Architectural, & Others)

Raporda Lider ve Niş Aktörlerden Oluşan 337 Firmanın Profili Çıkarılmaktadır.

The Report Profiles 337 Companies İncluding Many Key And Niche
Players Such As

• 3M Company (ABD),

• 3M Company (US),

• Holophane, Inc. (ABD),

• Holophane, Inc. (US),

• Lithonia Lighting Company (ABD).

• Lithonia Lighting Company (US).
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Cooper Industries Plc. (İrlanda)

Cooper Industries Plc. (Ireland)

Cooper Crouse-Hinds, Inc. (ABD)

Cooper Crouse-Hinds, Inc. (US)

Cree, Inc. (ABD)

Cree, Inc. (US)

Evolution Lighting, LLC (ABD)

Evolution Lighting, LLC (US)

Fagerhults Belysning AB (İsveç)

Fagerhults Belysning AB (Sweden)

FW Thorpe Plc (BK)

FW Thorpe Plc (UK)

GE Lighting North America (ABD)

GE Lighting North America (US)

Grote Industries, Inc. (ABD)

Grote Industries, Inc. (US)

Havells Sylvania (Hindistan)

Havells Sylvania (India)

Lumiance BV (Hollanda)

Lumiance BV (The Netherlands)

HELLA KGaA Hueck & Co (Almanya)

HELLA KGaA Hueck & Co (Germany)

Spaulding Lighting, Inc. (ABD)

Spaulding Lighting, Inc. (USA)

Juno Lighting Group (ABD)

Juno Lighting Group (US)

Koito Manufacturing Company Ltd. (Japonya)

Koito Manufacturing Company Ltd. (Japan)

North American Lighting, Inc. (ABD)

North American Lighting, Inc. (US)

LSI Industries, Inc. (ABD)

LSI Industries, Inc. (US)

NVC (Huizhou) Lighting Technology Corporation (Çin)

NVC (Huizhou) Lighting Technology Corporation (China)

Opple Lighting (Çin)

Opple Lighting (China)

OSRAM GmbH (Almanya)

OSRAM GmbH (Germany)

OSRAM Sylvania, Inc. (ABD)

OSRAM Sylvania, Inc. (US)

Panasonic Corporation (Japonya)

Panasonic Corporation (Japan)

Koninklijke Philips N.V. (Hollanda)

Koninklijke Philips N.V. (The Netherlands)

Lightolier (ABD)

Lightolier (US)

Philips

Philips

Strand Lighting (ABD)

Strand Lighting (US)

PhotonStar LED Group (BK)

PhotonStar LED Group (UK)

SIMKAR Corporation (ABD)

SIMKAR Corporation (US)

KALCO Lighting, Inc. (ABD)

KALCO Lighting, Inc. (US)

Targetti (ABD)

Targetti (US)

Zumtobel Group AG (Avusturya)

Zumtobel Group AG (Austria)

Thorn Licht GmbH (Almanya)

Thorn Licht GmbH (Germany)

Valmount Composite Structures, Inc. (ABD)

Valmount Composite Structures, Inc. (US)

Ele Alınan Başlıca Başlıklar

Key Topics Covered

1. Sektöre Genel Bakış

1. Industry Overview

2. Rekabet

2. Competition

3. Pazar Trendleri, Sorunlar ve Etmenler

3. Market Trends, Issues & Drivers

4. İnovasyonlar ve Gelişmeler

4. Innovations & Advancements
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5. Ürünlere Genel Bakış

5. Product Overview

6. Ürün Tanıtımları

6. Product Introductions

7. En Son Sektör Faaliyetleri

7. Recent Industry Activity

8. Seçkin Global Aktörler

8. Focus On Select Global Players

9. Global Pazar Bakış Açısı

9. Global Market Perspective

Profili Çıkarılan Toplam Firma Sayısı 337 (İştiraklerle birlikte 400)

Total Companies Profiled: 337 (including Divisions Subsidiaries 400)

Amerika Birleşik Devletleri (120)

The United States (120)

Kanada (17)

Canada (17)

Japonya (6)

Japan (6)

Avrupa (190)

Europe (190)

Fransa (6)

France (6)

Almanya (57)

Germany (57)

Birleşik Krallık (36)

The United Kingdom (36)

İtalya (23)

Italy (23)

İspanya (9)

Spain (9)

Avrupa’nın Geri Kalanı (59)

Rest of Europe (59)

Asya-Pasifik (Japonya hariç) (53)

Asia-Pacific (Excluding Japan) (53)

Orta Doğu (6)

Middle East (6)

Latin Amerika (7)

Latin America (7)

Afrika (1)

Africa (1)
businesswire.com
Ağustos August 2018
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Eyüpsultan’daki Vardar Bulvarı Yenilendi

E

yüpsultan’da bulunan Vardar Bulvarı, ’Prestij Caddeler’ projesi kapsamında yenilendi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi
Aydın’ın, ilçeye farklı bir görünüm ve güzellik katması amacıyla

sollu olarak imal edildi. Direk taşıyıcıları 3,5 metre boyunda, silindir
şekilli, kaynaksız, özel kalıpta tek parça formda üretildi. Galvaniz
direklerin üzeri yeni özel elektrostatik toz boya ile kaplandı.

başlattığı ’Prestij Caddeler’ projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam
ediyor. Proje kapsamında Vardar Bulvarı’nda sürdürülen çalışmalarda kaldırım düzenlemeleri yapıldı, altyapı çalışmaları ve yağmur
suyu kanal çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmaların ardından bulvar
üzerine aydınlatma direkleri monte edilmeye başlandı. Bulvara, Fen
İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 70 adet dekoratif aydınlatma
direği konuldu. Aydınlatma sisteminin faal hale getirilmesi için ekipler tarafından 2 kilometrelik elektrik hattı döşendi.

Aydınlatma direkleriyle ilgili çalışmaların ardından ise ekipler tarafından son kat aşınma asfalt tabakası yapılarak çalışmalar tamamlanmış olacak.

Özel Olarak Tasarlandı
Vardar Bulvarı’na konulan aydınlatma direkleri özel olarak tasarlandı. Direkler hem kaldırımı hem caddeyi aydınlatacak tarzda çift kon-

208

www.sektorumdergisi.com

Ağustos August 2018

Palmiyelerle Süslendi
Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bulvar üzerinde orta refüj peyzaj
çalışmaları ve çiçeklendirme çalışmaları yaptı. Ayrıca yine Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından şu ana kadar 95 adet palmiye ağacı dikildi. Devam eden çalışmalarda bulvara toplamda 165 adet palmiye
ağacı dikilecek. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve esnaf da çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdi.
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Bir Akıllı Kilit Sahibi Olmak İçin 4 Neden

G

ünümüz dünyasında ihtiyaçlarımız sürekli değişiyor ve çözümlerimiz onlara bağlı bir şekilde evrilerek hayatımıza uyum
sağlıyor. Akıllı cihaz fenomeniyle birlikte akıllı kilit teknolojisi
de insanların meşgul yaşam stiline ayak uydurarak ev veya ofislere
erişim şeklini değiştiriyor. Günleri çok yoğun geçenler, çocukları hakkında sık sık endişelenen ebeveynler veya sadece rahatlığı arayan
herhangi biri. Kim olursanız olun akıllı kilitler günün ihtiyaçlarını
kolaylaştırabilmek için harika bir fırsat. Yüksek güvenli kilitleme sistemlerinde dünya lideri olan Mul-T-Lock, akıllı kilitlerin kimler için
nasıl yararlı olabileceğini 4 maddeyle anlatıyor.

2. Herkes Gibi Akıllı Telefonunuza Yapışık mı Yaşıyorsunuz?
Akıllı kilitler tam size göre! Eğer siz veya evinizdeki diğer kişiler
gözlerini akıllı telefonlarından alamıyorsa akıllı kilitler mutlaka düşünmeniz gereken bir seçenektir. Bir akıllı kilide sahip olduğunuzda
onu akıllı telefonunuzla ya da parmak izinizle kontrol ederek kapınızı kilitleyebilir veya açabilirsiniz. Mul-T-Lock®’un ENTR® akıllı kilitleme çözümüyle akıllı telefonunuzun ekranı üzerinden, kullanımı
kolay bir uygulama ile evinize giriş yetkilendirmelerini yönetebilir ve
mümkün olan en yüksek kontrol seviyesine ulaşabilirsiniz.

Günümüzde güvenilir oldukları düşünülmesine rağmen en iyi geleneksel kapı kilitleri bile yerini hayatı kolaylaştıran ve modern bir
yaşama ayak uyduran akıllı kilitlere bırakıyor. Meşgul olanlar, akıllı
telefonlarını ellerinden düşürmeyenler veya çocukları hakkında
endişelenen ebeveynler başta olmak üzere aslında herkes için akıllı
kilitlerin pek çok yararı mevcut.
Herkesin Bir Akıllı Kilide İhtiyacı Olduğunun 4 Göstergesi
Akıllı kilitler, geleneksel kilitlere göre daha yenilikçi, akılcı ve kolay
bir çözümdür. Kim olursanız olun, akıllı kilitler her gününüzü daha
kolay, daha konforlu ve tabii ki daha akıllıca yaşamanız için üretilmiştir. Mul-T-Lock®, neden bir akıllı kilide sahip olmanız gerektiğini
4 maddede sıralıyor.
3. Milenyum Çocuğu musunuz?
Sizi gerçekten anlıyoruz. Günümüz dünyasında her şey birbiriyle
bağlantılı ve bu yüzden biz de öyleyiz. Milenyum çocukları, arabamızın, telefonumuzun, ev aletlerinin ve evimizin bir akışın parçası
olmasını istiyorlar. Rutin olarak her gün yaptığımız hareketlere ve
kullandığımız araçlara erişimimizi basitleştirmek ve onu akıllı kilitler
ve uygulamaları aracılığıyla diğer akıllı cihazlarla bağlantılı kılmak
da böyle bir dünyada gitgide daha fazla yaygınlaşıyor. Her şeyi tek
bir elden yönetmek ve ekran üzerinden kontrol edebilmek için hemen akıllı kilit kullanmaya başlayabilirsiniz.
4. Çocuklarının Üzerine Titreyen ve Onlar İçin Sık Sık
Endişelenen Ebeveynlerden Biri misiniz?

1. Hep Meşgul müsünüz?
O halde yeni arkadaşınıza “merhaba” deyin. Kaybedecek bir saniyesi
bile olmayan, kafası dolu insanlar için kapıyı kilitlemeyi unutmak,
anahtarı hatırlamadıkları bir yere bırakmak ya da ihtiyaç duyanlar
için fazladan anahtar kopyalamayı unutmak utanılacak bir şey değildir ama can sıkıcıdır. Hiçbir soruna veya aniden çıkan işlere ayırabilecek vaktiniz olmadığı zamanlarda akıllı kilitlere başvurarak sık sık
anahtarınızı düşünmekten kurtulabilir ve sizin gibi düşünen insanlar
tarafından üretilen bu akıllı teknolojiyle evinize veya ofisinize rahatça girip çıkabilirsiniz.
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Çocuklarını korumak isteyen ve özellikle kendilerinin evde olmadıkları zamanlarda onlar için endişelenen anne babalar başta olmak
üzere evlerine kimin girip çıktığını kontrol etmek isteyen her birimiz
için akıllı kilitler doğru çözümdür. Akıllı bir kilit ile bir sürü yere ve
kişiye fazladan anahtarlar teslim etmenize gerek kalmaz ya da kafanızda sürekli felaket senaryoları kurmazsınız çünkü sadece evinizde
olmasını istediğiniz kişilere basitçe kullanabilecekleri erişim hakkı
vermiş olursunuz. Bu kişiler, onlara sağlayacağınız ya da sisteme
tanımlayacağınız parmak izleri aracılığıyla eve girebilirken siz de tek
başınıza evinize kimin girip çıktığı hakkında tam yetki sahibi olabilirsiniz.
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Sensormatic, Bilişim 500’deki Liderliğini Sürdürdü

S

unduğu entegre güvenlik ve iş zekası teknolojileriyle alanının
lider firmalarından biri olan Sensormatic, Bilişim 500 Ödülleri’
nde bir kez daha öne çıkmayı başardı ve Güvenlik Donanımları
Kategorisi’nde birinci oldu. Güvenlik teknolojileri alanında yalnızca
Türkiye’de değil farklı ülkelerde de gerçekleştirdiği projelerle sektörün lider firmaları arasında bulunan Sensormatic, 2018 Bilişim 500

“24 yıl önce yola çıkarken belirlediğimiz vizyonu yeni teknolojilerin
yer aldığı çözümlerimizle sürekli geliştiriyoruz. İş zekası uygulamalarımız ile perakende başta olmak üzere endüstriyel üretim, finans,
sağlık, enerji ve turizm gibi çok sayıda sektöre sunduğumuz özelleştirilmiş çözümlerimizi sürekli yeniliyor ve ihtiyaçlara göre geliştiriyoruz. Bilişim 500’deki istikrarlı yükselişimiz ve sektör liderliğimiz

Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli

Ödülleri’ nde başarısını tescilledi. “Güvenlik Donanımı Kategorisi”nde
ilk sırayı alarak birincilikle ödüllendirilen Sensormatic, “Sistem Entegratörü Donanım Kategorisi”nde altıncı sırayı aldı. İlk 500 Bilişim
Şirketi sıralamasında sekiz basamak yükselerek 52. sıraya çıktı.
Bu yıl 19. kez gerçekleştirilen Bilişim 500 listesinde yer alan şirketlerden biri olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Sensormatic
CEO’su İsmail Uzelli, teknoloji, insan ve bilgiyi bir araya getiren bir
vizyonla hareket ettiklerini kaydetti.
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şirketimizin her zaman doğru adımlarla geleceğe yürüdüğünü kanıtlıyor.” diyen Uzelli, Sensormatic’in yetkin ekibi ve uzmanlığının
hem sektör hem de müşterileri tarafından her zaman takdir edildiğini dile getirdi. Bilişim 500’ün yalnızca Türkiye’de yerleşik firmaların
bir sıralaması olmadığını kaydeden Uzelli, listede kendine yer bulan
isimlerin küresel rekabette de bilinirliğinin yükseldiğini belirtti.
BT Haber ve M2S tarafından 8 aylık titiz bir çalışma sonucu hazırlanan Bilişim 500, Türkiye bilişim sektörünün en prestijli ödülleri
arasında yer alıyor.
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İş Güvenliği ve Uzun Ekipman Ömrü İçin
Doğru Torc Seçimi Şart

K

aynak sektörünün lider kuruluşu Eczacıbaşı-Lincoln Electric
Askaynak, doğru torc seçiminin başarılı gazaltı kaynağı (MIG/
MAG) için önemini vurgulayarak, ihtiyaca uygun bir torc seçmenin ipuçlarını paylaştı. Doğru seçimin ağırlıklı olarak yapılan kaynak
yöntemine, miktarına ve malzemeye bağlı olarak değişeceğini vurgulayan Askaynak, yanlış seçimin; operatör ergonomisi ve güvenliği,
ekipman ömrü, kaynak kalitesi ve üretkenlik üzerinde olumsuz etki
yaratabileceğini aktardı.

çalışma çevrimleri için tercih edilmelidir. Daha iyi soğutma verimliliği, aynı amper için hafiflik, daha yüksek manevra kabiliyeti, operatör
ergonomisi gibi avantajlarıyla dikkat çeken su soğutmalı uygulamalar ise yüksek amperli uygulamalar ve daha uzun çalışma çevrimleri
için idealdir.

Kaynak torcu seçiminin; başlangıç maliyetleri, operasyon maliyetleri, bakım gereksinimleri, operatör tercihleri ve uygulama gereksinimlerinin dikkatli bir şekilde dengelenmesini gerektirdiğini aktaran
Askaynak yetkilileri, doğru kaynak torcu seçiminde dikkat edilmesi
gereken noktaları şu şekilde sıraladı;

uzun olmalıdır. Bu tip uygulamalarda su-soğutmalı tipler daha uygun bir seçimdir.

Soğutma Sistemi: Torcun kendisinin aşırı ısınmasını önlemek için
kaynak torclarının bir soğutma sistemine sahip olması gerekir. Aksi
takdirde, aşırı ısı torcun kullanılamayacak kadar sıcak olmasına veya
meme, nozul gibi sarf malzemelerinin kısa zamanda hasar görmesine neden olabilir. Daha düşük maliyet, portatif oluşları ve düşük
bakım gereksinimleriyle öne çıkan hava soğutmalı (Gaz doğutmalı
da denir) torclar, daha çok düşük amperli uygulamalar ve daha kısa
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Amperaj: Daha kalın malzemeler daha ince malzemelere göre daha
fazla amper gerektirir ve farklı metaller farklı amper tavsiyelerine
sahiptirler. Amper yükseldikçe, torcun sürekli kullanım süresi daha

Uygulama: Torcun tasarımına ek olarak, operatörlerin de spiral ve
meme gibi değiştirilebilir/yenilenebilir sarf malzemeleri için doğru
seçimler yapmaları önemlidir. Bu seçimler kaynak yaptığınız malzemeye, kullandığınız telin tipine ve çapına göre belirlenecektir. Örneğin, normal bir çeliğe uygulanacak kaynak işlemi tipi ve doğru akım
değerinin seçimi sonrasında, kaliteli bir kaynak işlemi için kaynak
torcunun seçimi bir numaralı husus olmalıdır. Bu seçim özellikle yoğun kullanımlar için oldukça önemlidir. Bu sayede daha uzun ömür
ve daha az tamir bakım masrafı ile yüksek kaliteli bir ürün zaman
içerisinde para tasarrufu sağlayacaktır.
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Innovera, Bilişim 500’e Göre Bir Kez Daha
Lider Güvenlik Entegratörü Oldu

T

ürkiye’nin lider kurumlarına siber güvenlik alanında danışmanlık, teknoloji tedariki ve saha hizmetleri sunan Innovera, BTHaber tarafından gerçekleştirilen İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması
sonuçlarına göre toplam gelirlerini yüzde 40’ın üzerinde artırarak,
bu yıl yine Türkiye’nin en büyük güvenlik entegratörü oldu.

ber saldırıların dünya ekonomisine maliyetinin bu noktalara gelmesi
ne yazık ki yıllarca bu konuya verilmeyen önemle de ciddi ilişkiliydi.
Son yıllarda siber güvenliğin genel müdür, hatta yönetim kurulu seviyesinde izleniyor olması oldukça sevindirici bir gelişmedir‘’ şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Innovera CEO’su Gökhan Say

Siber güvenlik alanında danışmanlık, teknoloji tedariki ve saha hizmetleri sunan yerli Ar-Ge faaliyetlerinin öncüsü Innovera, Türkiye’nin
en büyük bilişim şirketlerinin belirlendiği Bilişim 500 listesinde bu yıl
yine diğer güvenlik entegratörlerini geride bıraktı. Araştırmaya göre
toplam gelirlerini geçen yıla oranla yüzde 40’ın üzerinde artıran Innovera, Türkiye’nin en büyük güvenlik entegratörü olmayı sürdürdü.
İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nın, 19 yıldır bilişim sektörüne rehberlik ettiğini belirten Innovera CEO’su Gökhan Say, siber güvenliğe
yönelik olarak, “WEF tarafından 3 Trilyon Dolar olarak açıklanan si-
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Liderliği devam ettirmenin kurumların tercihini belirtmesi nedeniyle
gurur verici olduğunu ifade eden Say, “Bence Innovera’nın güvenlik
entegratörleri arasındaki tartışmasız liderliğinin en önemli sebebi,
150’ye yakın üst düzey uzman, 80’nin üzerinde güvenlik ürün ve hizmetini tek çatı altında toplayarak bu büyük probleme tek noktadan
komple çözüm getirebilmesi ve kurumları özellikle siber saldırıya
uğradıkları o zorlu anlarda inanılmaz derecede yavaşlatacak şekilde
onlarca ayrı şirketle çalışmak zorunda bırakmamasıdır. Maksimum
fayda için komple güvenlik yaklaşımıyla çıktığımız bu yolda yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.
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Ofis Güvenliğinizi Code-It İle Sağlayın

C

alışanların çay veya kahve aldığı, toplantıya girdiği, yemek arasına veya tuvalete gittiği bir anı fırsat bilen kötü niyetli kişiler
gizlice içeri girip büyük bir zarara yol açabiliyor. Yüksek güvenlikli kilitleme sistemlerinde dünya lideri olan Mul-T-Lock, Code-It

Ofislerde veya evlerde iç kapı, pencere, balkon veya teras kapısı gibi
genellikle güvenliği atlanan noktalar için tasarlanan Code-It, kablolama veya delme işlemine gerek olmadan kolayca kurulabiliyor.
Kurulumun ardından Code-It’in üzerinde bulunan şifreli kilitleme

elektronik kapı ve pencere kolu ile ofisinizin kısa süreliğine boşaldığı
anlarda ortaya çıkabilecek bu gibi durumlara karşı basit, etkin ve yenilikçi bir çözüm getiriyor.

mekanizması, dört ile altı basamak arasında dokuz farklı kullanıcı
koduyla, elle ya da otomatik kilitleme yöntemiyle çalıştırılabiliyor.

Ev ve iş yerlerinde kötü niyetli bir kişinin kişisel eşyalarınızı, gizli
bilgilerinizi veya diz üstü bilgisayarınızı çalması için sadece saniyeler yeterlidir. Yüksek güvenlikli kilitleme sistemlerinde dünya lideri
olan Mul-T-Lock’un ofis veya evlerdeki iç kapı ve pencereleri kolayca
dışarıdan kilitleyip güvenliği artıran elektronik Code-It ürünü, kötü
niyetli kişilerin izinsiz girişini basit ama oldukça etkili bir şekilde engeller.
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Pil ile Çalıştığı İçin Kablolamaya Gerek Duyulmaz
Erişim için gereken özel kodu bilmedikleri için hırsızların mekana girişini engelleyen Code-It ile kişiler kendilerinin ve eşyalarının güvende olduğundan emin olurken istedikleri kapı veya pencereyi kolayca
dışarıdan kilitleyebiliyor. Eski kapı ve pencere kollarıyla kolaylıkla
değiştirebilen Code-It, halihazırda var olan kilitleme sistemleri ile
bir arada çalışabiliyor ve toplamda 30.000 açma veya kapama kapasitesine sahip piliyle hiç elektrik harcamıyor.
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312 Vista Ofis Kulesi, Ankara

3

12 Vista sadece yeni bir ofis binası değildir sloganıyla sakinlerine yaratıcı çözümler sunan 312 Vista Ofis Kulesi’nde yenilikçi
fikirler, yaratıcılık ve yüksek teknoloji uyum içinde bir araya
gelmektedir. Ulaşım kolaylığından başlayarak, bina çalışma saatlerindeki verimliliği en üst seviyede tutan detaylar barındırmaktadır.
312 Vista, 20.300 m2’lik inşaat alanlı, yüksek donanıma sahip Avrupa
A sınıfı bir ofis binası projesidir. Yapı, yüksek kalitede alüminyum ve
cam giydirme cepheli, yenilikçi güneş kırıcı sistemli, 13 katlı betonarme çerçeve kuleden oluşmaktadır. 675 m2’lik tipik ofis katları,
iki ayrı kiracının kullanımına ayrılabilecek şekilde planlanmıştır.
Kompakt kat planları ve binanın cam yüzeyi, her kattaki kiralanacak
alanlara tabii ışık ve manzara sağlamaktadır. Projede yerel inşaat
mevzuatı yerine, daha katı gereklilikleri olan 2009 yılı Uluslararası
İnşaat Mevzuatı (IBC) kullanılmıştır.

jurların açılarını düzenli olarak iletmektedir. Böylece sabah mesai
başlangıcında otomatik olarak açılan panjurlar, akşam kendiliğinden kapanmakta ve enerji verimliliği sağlamanın yanı sıra dışarıdan
hoş bir görüntü vermektedir. Ayrıca sistem merkezindeki bilgisayar
grafik izleme sisteminden ya da kullanıcıların katlardaki butonları
sayesinde güneş kırıcılar istenilen açıya getirilerek gün ışığından en
fazla verim alınması amaçlanmıştır. Güneş Kırıcı Sisteminin Mekanik
Otomasyon Sistemi ile arasındaki entegrasyon da EEC tarafından
yapılmıştır.
Binanın 2 farklı bölgesinde uygulaması yapılan baba (bollard) sistemleri, kartlı geçiş sistemi ile entegre olarak çalışarak, araç içlerine
yapıştırılan kartlar sayesinde yetkili kişiler için babaları otomatik
olarak indirmektedir ve anlık olarak otoparkta kimlerin ve kaç aracın
olduğu takip edilmektedir.
Teknik Yaklaşım
Tamamen Amerikan standartları baz alınarak tasarlanan 312 Vista
Ofis Kulesi’nde ilk ve uyulması gereken en önemli kurallardan biri
sistemlerin NFPA standartlarına uygun olarak tasarlanması, kullanılan malzemelerin de Amerikan menşeili olmasıdır. Bu nedenle
seçilen UTC Edwards ve UTC Lenel gerek sistem yetenekleri gerekse
malzeme kalitesi olarak Dünya’nın en önde gelen üreticileri arasında
yer almaktadırlar.
Yangın alarm sistemi toplam 500 civarında adresli dedektör, buton,
modül ve bunları kontrol eden 4 adet kontrol panelinden oluşmaktadır. Kontrol panelleri aynı zamanda sesli tahliye sistemi olarak
kullanılmaları nedeniyle hoparlörleri kontrol eden zon amplifikatörlerini de barındırmaktadır.

EEC’nin Rolü
EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri, 312 Vista Projesi’nin Yangın
Algılama ve Alarm, Genel Seslendirme ve Acil Anons, Güvenlik ve
Kartlı Geçiş, IP CCTV ve Video Kontrol ve Güneş Kırıcı Kontrol ve Bollard Sistemlerinin mühendislik, malzeme temini ve uygulamasını
gerçekleştirmiştir.
312 Vista’da uygulanan entegrasyon projeleri sayesinde Edwards
yangın algılama ve alarm sistemi ile genel seslendirme ve acil anons
sistemi entegre olarak çalışmaktadır ve FireWorks grafik izleme ve
kontrol yazılımı üzerinden takip edilmektedir. Aynı şekilde Lenel
ürünleri arasından seçilen CCTV ve kartlı geçiş sisteminin tam entegrasyonu sağlanmıştır. Örneğin yetkisiz bir kart okutulduğunda CCTV
sisteminin otomatik görsel alarmlar üretmesi mümkün kılınmıştır.
Binada örneğine az rastlanan güneş kırıcı sistemi (sun louver) de EEC
tarafından uygulanmıştır. Bu sistem, bina yönetim sistemine pan-
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Binanın 11 katının ofis olarak kullanılması, tahliyenin hızlı ve doğru
bir şekilde yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle ikaz senaryoları olabildiğince detaylı olarak hazırlanmış, tahliye yollarında gereksiz birikimleri engellemek için değişik zonlarda değişik uyarı ve
tahliye mesajları oluşturulmuştur. EST3 sistemi aynı anda 8 ayrı zonda ayrı ayrı tahliye mesajı yayınlama kapasitesine sahiptir. Sistem
merkezinden istenilen ses mesajı istenilen katlara manuel olarak da
iletilebilmektedir.
Duman kontrol işlemleri için kullanılan damperler, fanlar, aspiratörler ve diğer mekanik cihazların izlenmesi yangın alarm sistemi
üzerinden önceden hazırlanmış senaryolara göre otomatik olarak
yapılmaktadır.
Güvenlik ve geçiş kontrol sistemi 250 okuyucu, geçit tipi metal dedektörler ve cam slayt turnikelerden oluşmaktadır. Her kapı için bağımsız geçiş kontrol paneli bulunmaktadır.
CCTV sistemine bağlı 90’dan fazla Panasonic IP kamera bina ortak
alanlarını, giriş çıkış yollarını, asansör ve çevre güvenliğini izlemek
ve kayıt etmektedir. Sistemde 3 adet Windows tabanlı kayıt cihazı,
görüntü duvarı ve yönetim bilgisayarları kullanılmıştır.
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Teknolojiyle Paralel Gelişen Satış Sonrası Hizmetler
İşletmelere Değer Katıyor

D

ijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde en iyi teknolojileri,
en doğru senaryolarla hayata geçirmek verimli ve sürdürülebilir bir güvenlik sistemi için artık yeterli değil. Sürekli gelişen,
haberleşen yani yaşayan teknolojiler en az kendileri kadar gelişime
açık, ölçülebilen ve hızlı tepki verebilen satış sonrası hizmetlere ihtiyaç duyuyor.

İlgili teknik personel hizmet vereceği alana ulaştığında GPS destekli mobil uygulama üzerinden check- in gerçekleştiriyor. Bu sayede
çağrı ile alana varış arasında geçen süre, yani müdahale süresi hesaplanabiliyor. İş bitiminde ise check-out yapan teknik uzmanın
sorunu ne kadar sürede çözüme kavuşturduğu ölçümlenebiliyor. Alınan hizmetin hızını ve kalitesini tek bir rapor üzerinde görebilen firmalar,

Sensormatic, 81 ile yayılan servis ağı ve 160’ın üzerinde mühendis
ağırlıklı yetkin personeliyle ihtiyaç duyulan tüm satış sonrası hizmetleri ölçmeye ve sürekli öğrenmeye dayalı metotlar kullanarak
yürütüyor.

müşteri memnuniyet oranlarının tespiti için de kullanılan sistem sayesinde aldığı hizmeti puanlayabiliyor.

Ölçülebilen ve Doğru Planlanmış Teknik Hizmetler Daha Yüksek
Fayda Sağlıyor
Sensormatic tarafından geliştirilen ve sektörde bir ilk olan Servis
Yönetim Sistemi, satış sonrası teknik destek hizmetlerinin nasıl güçlendirilebileceğine örnek teşkil ediyor. Çağrı Merkezi ya da çevrimiçi
kanallar üzerinden gelen taleplerin yönetildiği sistem, işe uygun
teknik uzman seçimini kolaylaştırıyor. Servis çağrısı sisteme işlendiği andan itibaren tüm detayları ilgili ekipler tarafından izlenebiliyor
ve teknik yöneticiler işe uygun teknik uzmanı anında atayabiliyor. Bu
sayede müdahale ve sorunu çözme hızı artırılmış oluyor.
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Hizmeti alan firma yetkilisine her adımda online bilgi akışı sağlayan
sistem sayesinde hizmetin içeriği, süreci, ilgilisi, müdahale süreleri
ve sorunun çözüme kavuşturulma hızı net şekilde takip edilebiliyor
ve raporlanabiliyor.
Bölgelere Özel Teknik Ekiplerle Hızlı Müdahale
Özellikle merkezden yönetilen ve farklı lokasyonlara yayılmış işletmelerin teknik hizmet ihtiyacı hız ve yönetim kolaylığına dayanıyor.
Servis ihtiyacı olan alan nerede olursa olsun teknik uzmanların hızlı şekilde müdahale edebilmesi gerekiyor. Türkiye’nin 81 ilinde 40
binin üzerinde noktaya hizmet veren Sensormatic, müşterilerinin
bulundukları tüm lokasyonlarda hızlı bir şekilde destek sunabiliyor.

haber

güvenlik
security

Bu ekipler periyodik bakımları da üstlenerek sorunsuz bir işleyiş için
gerekli önlemleri alıyor. Bölgelere göre ayrılan 8 farklı teknik ekip
bayram ve resmî tatiller dahil olmak üzere servis hizmeti sunuyor.
Sensormatic, talep doğrultusunda operasyonel destek için tesis

şamasına neden oluyor. Sensormatic, her yıl kişi başı ortalama 40
saat düzenli eğitim ve bilgilendirmeler yaparak teknik servis personelinin her türlü duruma hazırlıklı olmasını sağlıyor. Ekiplerin performans ölçümü sistem tarafından düzenli olarak yapıldığı ve eksik

içinde teknik uzman bulundurma hizmeti de sağlıyor. Bu uygulama, soruna hızlı müdahale edebilmenin yanı sıra işletmelerin teknik
süreçler için ek personel istihdam etmesine de gerek bırakmıyor.

alanlar raporlarla net şekilde görülebildiği için ileriye dönük hedef
odaklı yeni eğitimlerin planlanması mümkün oluyor.

Teknoloji İle Aynı Dili Konuşan Eğitimli Uzmanlar
Satış sonrası hizmetlerde teknik ekiplerin yetkinlik seviyeleri hızı ve
işin kalitesini doğrudan etkiler. İlgili personel sorumlu olduğu markaların ve ürünlerin varsa kronik arızalarını bilmeli; ayrıca hangi sistemde hangi bakımların gerektiği, yaygın kullanıcı hataları, sistemin
performansının nasıl iyileştirilebileceği gibi konular hakkında bilgi
sahibi olmalıdır.
Değişen teknoloji ve ürünler teknik ekiplerin bilgi seviyelerinde
sürekli bir iyileştirme gerektiriyor. Teknik ekiplerin sahip oldukları
birikimle yetinmesi, ‘yeni nesil zorluklarla’ mücadelede sorun ya-

İhtiyaca Göre Uyarlanabilen Hizmet Paketleri
İşletmelerin ihtiyaçları, sahip oldukları sistemlere, işleyişlerine ve
büyüklüklerine göre farklılaşıyor. Sensormatic bu doğrultuda müşterilerine hız, kapsam, yedek parça, bakım gibi farklı seçenekleri
barındıran teknik destek paketleri sunuyor. Kendi ihtiyacına en uygun paketi seçme olanağı elde eden işletmeler bu sayede hem daha
efektif bir hizmet alıyor hem de maliyetlerini düşürmüş oluyor.
Sensormatic’ ten Satış Sonrası Hizmetler Kapsamında Aşağıdaki
Hizmetler Alınabiliyor
7X24 servis hizmet, bakım, yedek ürün bulundurma, yerinde teknik
uzman bulundurma, uzaktan izleme, parça dahil hizmet, eğitim.
Ağustos August 2018
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Ekin Spotter ile Yapay Zekayla Yönetilen
Akıllı Şehirlerin Dönemi Başlıyor

T

oplumun güvenliğini tehlikeye atacak olay ya da kişileri önceden tespit eden yapay zeka ürünleriyle güvenli şehir teknolojilerinde Türkiye’nin dünyaya teknoloji ihracatı yapan lider şirketi
Ekin Teknoloji, yeniliklerde hız kesmiyor. Şehirlerin daha güvenli olması için bugüne kadar 100’e yakın kentte 500’ün üzerinde kontrol
merkezi kuran Ekin Teknoloji, akıllı şehir yönetimine geçiş niteliğinde olan “Dünyanın İlk ve Tek Tamamen Modüler Akıllı Şehir Mobilyası” Ekin Spotter’ı tanıttı.

Kayıp ve Şüphelileri Takibe Alıyor
Ekin Teknoloji’nin geliştirdiği yüz tanıma modülünü de içeren ürün,
bulunduğu ortamda şüpheli bir kişi yüz taramasına takıldığında,
otomatik olarak güvenlik güçlerini harekete geçiriyor. Böylece şüpheli veya zanlılar, yüz tanıma sistemi ile daha çabuk tespit edilebiliyor. Kayıt altına aldığı kişinin hangi yaş aralığında olduğunu tahmin
edebilen yüz tanıma sistemi, kullanıldığı ülkelerde önemli başarılara
imza attı. Bakü Metrosu’nda kullanılan yüz tanıma sistemi ile uzun
zamandır aranan kayıp çocuklar ve emniyet teşkilatı tarafından aranan şahıslar tespit edilirken, vagonlarda gerçekleşen hırsızlık olayları da ortadan kalktı.
Yapay Zeka İle Şehir ve Trafik Gözetimi

Güvenli şehir teknolojilerine yön veren Ekin Teknoloji faaliyet odağını genişlettiği Ekin Spotter ile akıllı şehir yönetimine yeni bir soluk
getiriyor. Ekin Spotter bir şehrin akıllı yönetimi için ihtiyaç duyulan;
trafik yönetimi, çevresel analizler ve şehir gözetimi fonksiyonlarıyla
çeşitlendirilebilir farklı modüllerini kullanarak akıllı şehirlerin tüm
ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Şehirlerde ihlal ve suç oranlarının takibini hızlandıracak yeni ürün, kayıp kişilerin bulunmasına da yardımcı olacak.

Akıllı şehir gözetiminde yerel yönetimler ile emniyet güçlerinin iş süreçlerini hızlandıracak en güncel yazılım ve donanım ürünlerinin entegre edildiği Ekin Spotter, yoğunluk analizi için de kullanılabiliyor.
Yapay zeka ile geliştirilen Ekin Spotter, park, ortalama hız yönetimi,
yanlış yol, yanlış şerit, nesne takibi, kaza, sabit fren algılama fonskiyonlarının tamamını tek bir kontrol merkezinde topluyor. Ürün ile
karayollarında güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi; binlerce trafik
kazalarının önlenmesi hedefleniyor.

Şehrin Ölçümlenebilir Her Verisini Tek Bir Çatı Altında Topluyor
Trafik ve şehir yönetiminde dünyadaki gelişmeler, talep ve beklentiler doğrultusunda Türk mühendisler tarafından geliştirilen Ekin
Spotter, akıllı şehir yönetiminde yeni bir dönem başlatacak. Modüler yapısıyla bir şehrin ölçümlenebilir her verisini tek bir çatı altında
toplama özelliğine sahip Ekin Spotter, ince ve estetik tasarımıyla
şehirlerin dokusuna uyum sağlayacak. Sahip olduğu teknolojilerle akıllı şehir ihtiyaçlarının tümüne yanıt verebilecek Ekin Spotter,
caddelerden ara sokaklara, metrodan AVM’lere, havalimanlarından
kamu binalarına, stadyumlardan sınır kapılarına kadar insan yoğunluğunun bulunduğu her noktada kullanılabilecek.
Dünyanın ilk modüler yapıdaki akıllı şehir sistemi unvanına sahip
olan Ekin Spotter, 4K çözünürlüğündeki kamerası ile kırmızı ışık ihlali, hız ihlali, plaka tespiti yapabildiği gibi, park yeri yönetimi alanında
da kullanılabiliyor. Akıllı şehir ışıklandırması olarak da kullanılabilen
ürün, etrafında hareket eden tüm unsurları 7 gün 24 saat kayıt altına alıp, trafik yoğunluk haritasının çıkarılmasında etkin rol oynuyor.
Olası trafik kazalarında yüksek çözünürlüklü kamerası ile kaza tespit
işlemlerini saniyelere indiren Ekin Spotter, çevresel ölçümlemelerle
şehirlerin daha bilinçli yönetilmesine imkan sağlayacak.

224

www.sektorumdergisi.com

Ağustos August 2018

Çevresel Analizlerle Farkındalık Artacak
Dünya nüfusunun yüzde 90’ı her gün hava kirliliğine maruz kalıyor.
Yetkililerin bu problemin ciddiyetinin farkına varmaya başlamasıyla birlikte, bu sorunu çözebilecek ve düzenli olarak hava kalitesini
ölçümleyerek takip edebilecek sınırlı sayıda teknoloji bulunuyor.
Bununla birlikte 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 66’sının
metropollere göç etmesi öngörülüyor. Bu da var olan hava kirliliği
ve trafik sıkışıklığının yoğunlaşarak artacağı anlamına geliyor. Ekin
Spotter’ın şehirlerin sakinlerine daha kaliteli bir yasam sunması
hedeflenerek geliştirilen çevresel analiz fonksiyonlarıyla, şehir yönetimleri çevresel sorunların çözümü için ihtiyaç duydukları veriye
kolayca ulaşabilecek. Karbon salınımı, sıcaklık ve nem ölçümlemesi
yapabilen Ekin Spotter, şehirlerin ve vatandaşların çevresel farkındalıklarının artmasına katkıda bulunacak.
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Bosch Güvenlik Sistemleri Başarılı İş
Ortaklarını Ödüllendirdi

G

üvenlik ve iletişim ürünleri alanında dünyanın önde gelen
tedarikçilerinden Bosch Güvenlik Sistemleri’nin 7. İş Ortakları
Buluşması ve Ödül Töreni Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleştirildi. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young ve Bosch
Güvenlik Sistemleri Ülke Direktörü İlke Frenkel’in katılımıyla gerçekleşen törende, en başarılı performansı gösteren Bosch Güvenlik
Sistemleri iş ortakları ödüle layık görüldü.
Bu yıl yedincisi gerçekleşen Bosch Güvenlik Sistemleri İş Ortakları
Buluşması, Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan’daki Bosch iş ortaklarını bir araya getirdi. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven
Young’ın da katıldığı törende, 2017 yılında en başarılı performansı
gösteren Bosch Güvenlik Sistemleri iş ortakları ödüllendirildi.

interaktif ve eğlenceli bir içerikle desteklenerek konuşuldu. Bosch
İnsan Kaynakları İş Ortağı Simel Uz’un, Bosch’un Çeşitlilik vizyonu ve
iş hayatı üzerine avantajları hakkında yaptığı sunum da katılımcılardan büyük beğeni topladı.
Törende, ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Ufuk Özkan’ın sunumuyla
gerçekleştirilen ‘Ben Bilmem Bayim Bilir’ yarışmasında katılımcılar,
güvenlik sistemleri ile ilgili hazırlanan etaplarda yarışırken keyifli
vakit geçirdi. Gala yemeğiyle devam eden etkinlik sonunda yapılan
ödül töreninde 12 ödül sahiplerini buldu.
2017 Yılındaki Başarılı Performanslarıyla Ödül Alan İş Ortakları:
• Video Gözetim Sistemleri En İyi Satış Performansı: Bosell
• Kartlı Geçiş ve Kontrol Sistemleri, En İyi Satış Performansı: Ateksis
• Hırsız Alarm Sistemleri, En İyi Satış Performansı: Biges
• Yangın Algılama Sistemleri,En İyi Satış Performansı: Ateksis
• Kongre ve Konferans Sistemleri, En İyi Satış Performansı: Atempo
• Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri, En İyi Satış Performansı: Bosell
• Güvenlik Sistemleri, En Hızlı Büyüyen Bayi: Nemesis
• Güvenlik Sistemleri, En Çok Büyüyen Bayi: Nemesis

Bosch’taki dijital dönüşüm çalışmaları hakkında açıklamalar yapan
Steven Young, “Bosch, dijital dönüşüm konusunda öncü şirketlerden
biri. Ürünlerimizi internet erişimli hale getirmek, yazılım uzmanlığımızı artırmak için çalışıyoruz. Şu anda dünya çapında 25.000 yazılım mühendisimiz var ve bunların yaklaşık 4.000’i sadece nesnelerin interneti üzerinde çalışıyor. İkinci adımda mevcut sektörlerde
ekosistemleri dijital hale getirirken, aynı zamanda sanayi, binalar,
güvenlik ve enerji için mobilite sistemleri tedarik ediyor ve bunların
hepsini birbirine bağlıyoruz” diye konuştu.

• Güvenlik Sistemleri, En Çok Büyüyen Bayi: Bosell
Güvenlik Sistemleri, Türkiye Dışında En Büyük Türk Sistem Entegratörü: Ateksis

Bosch Güvenlik Sistemleri Ülke Direktörü İlke Frenkel de “Geçen yıl
gerçekleşen çift haneli büyüme oranı, iş ortaklarımızla birlikte aynı
hedefe yürümemizin getirdiği bir başarı. 2018 yılından da beklentimiz yüksek. Bosch ailesinin değerli bir parçası olan iş ortaklarımızla
birlikte yeni hedeflerimize ulaşacağımıza dair inancımız tam” diyerek, iş ortaklarına teşekkür etti.
Bosch Bina Teknolojileri EMEA Bölgesi Kıdemli Satış Başkan Yardımcısı Koen Rommel’in, EMEA bölgesiyle ilgili genel değerlendirme sunumundan sonra, Bosch Bina Teknolojileri EMEA Bölgesi Satış Başkan Yardımcısı Hanno Vogels, Bosch’un nesnelerin interneti vizyonu
hakkında yaptığı sunumda video analiz sistemlerindeki trendleri ve
akıllı şehir konsepti hakkında bilgiler verdi.
Bosch Güvenlik Sistemleri’nin iş kollarından sorumlu ürün yöneticileri olan Sinem Özdemir, Onur Sönmez ve Fatih Şekeroğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşen panel oturumunda, yeni teknoloji ve ürünler
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• Güvenlik Sistemleri, En İyi Distribütör Satış Performansı: Teknomaks
• Güvenlik Sistemleri- En İyi Sistem Entegratörü Satış Performansı:
Bosell

otomasyon

haber

automation

Sanayi 4.0’a Uyumlu Yeni Nesil
Otomasyon Platformu

İ

leri otomasyon sistemleriyle dünya genelinde üreticiler tarafından
tercih edilen teknoloji devi Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0’a uyumlu ürünü “Panolu Çözüm Platformu” ile otomasyon ürünlerini tek
çatı altında topluyor. Platform, endüstriyel tesislere ve alt yapı projelerine kısa sürede devreye alma imkanı tanıyor. İçinde bulunan hazır
çözüm parametreleri ve programları sayesinde ek donanım ihtiyacını da ortadan kaldıran platform; hızlı ve kolay kurulum, devreye

geliştirilmiş özel fonksiyonları sayesinde geleneksel frekans inverterlerinden çok daha fazlasını sağlayan Mitsubishi Electric’in yeni
inverter serisi A800 Plus ile daha da güçlü hale getirilebiliyor.

alma ve arıza teşhisine imkan tanıyor. Modüler bir tasarıma sahip
olan “Panolu Çözüm Platformu” bakım maliyetlerini ve durma sürelerini azaltıyor.

otomasyonunu çok daha pratik ve verimli bir şekilde gerçekleştirme
imkanı tanıyan “Panolu Çözüm Platformu”, içinde bulunan hazır çözüm parametreleri ve programları sayesinde ek donanım ihtiyacını
da ortadan kaldırıyor. Bu platform PLC kontrol sistem çözümü, düşük
harmonikli çözüm, fren ünitesi ve fren direnci çözümü, pano soğutma sistem çözümü gibi alanları da içerecek şekilde komple çözüm
sunabilen bir alt yapıya sahip. Ayrıca geniş opsiyon yelpazesi ve modüler yapısı sayesinde tesisler ve projelerin ihtiyaçları doğrultusunda
ister tek tek ister gruplar halinde tercih edilebiliyor.

Türk sanayisine yüksek katma değerli ileri teknoloji otomasyon çözümleri sağlayan Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0’a uyumlu “Panolu
Çözüm Platformu” ile yenilikçi otomasyon sistem çözümlerini tek
çatı altında topluyor. Dış kabini Türkiye’de üretilen platform, endüstriyel tesislere ve alt yapı projelerine kısa sürede devreye alma imkanı
sunuyor. Platform; vinç, açma-sarma ve asansör uygulamaları için
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Ek Donanıma İhtiyaç Kalmıyor
Fan, pompa, kompresör, klima santrali, değirmen, konveyör, vinç, kırıcı, karıştırıcı ve açma-sarma uygulamaları gibi pek çok farklı prosesin

otomasyon

haber

automation
En 61439-1/2 Tip Test Standartlarında Modüler Pano Sistemi
Mitsubishi Electric’in Panolu Çözüm Platformu; EN 61439-1/2 tip
test standartlarına uygun bara sistemleri ve aksesuarlarıyla donatılmış, montaj talimatlarına göre üretilmiş, kısa devre ve sıcaklık artışı
testlerinden geçmiş modüler bir tasarıma sahip.

Mitsubishi Electric’in üst düzey kalite anlayışıyla geliştirilen platform, yüzde 95 nemli ortamda ve -10ºC ya da 50ºC ortam sıcaklığında bile kayıpsız çalışma özelliğine sahip IP21’den IP54’e kadar uzanan geniş pano IP seçeneği sunuyor. Ayrıca yüksek emiş kapasiteli
fan ve fan modülüne sahip tepe havalandırma sistemi ve kaynaksız
iskelet yapısı ile kusursuz topraklama sürekliliği imkanı tanıyor.
A800 ve F800 İnverterler İle Daha da Güçlü
Sabit mıknatıslı (Permanent Magnet) ve asenkron motorlar için benzersiz motor tanıma, V/f ve vektör kontrolü çalışma, açık ve kapalı
çevrim vektör kontrolü, hız, tork ve pozisyon kontrolü ile çalışma gibi
uygulamalara göre geliştirilmiş standart özellikler barındıran “Panolu Çözüm Platformu”, bu sayede yüksek proses uyumu sağlıyor.
Mitsubishi Electric’in benzersiz kaldırma, yürütme ve pozisyonlama
fonksiyonlarına sahip A800 serisi inverterleri ile güçlendirilen panolu inverter çözümleri; yüzde 250 aşırı yüklenme kapasitesi, gelişmiş
frenleme kabiliyeti ve kapalı çevrim çalışma özelliklerini taşıyor.
Doğuştan yetenekli, gelişmiş fan pompa fonksiyonlarına sahip F800
serisi inverterler ile güçlendirilmiş çözümleri ise benzersiz PID teknolojisiyle mükemmel debi, basınç ve sıcaklık kontrolü özellikleri
sunuyor.
En 50598-2 Class LE2 Avrupa Eko Tasarım Standartlarına
Uyumlu Akıllı Platform
Avrupa Eko Tasarım Standardı’na göre yüzde 98’e varan oranda verimli
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olan platform, sabit mıknatıslı (permanent magnet) motor sürme
özelliğiyle de ekstra enerji tasarrufu sağlıyor. 6K memory kapasiteli,
19ns çevrim hızlı, gelişmiş dahili PLC özelliği ile güçlendirilen platform, inverter dışından başka hiçbir ekipman satın almadan istenen
çalışma senaryosunu inverter ile çalıştırma imkanı tanıyor. GT2000

serisi operatör panelleri ile tak-çalıştır şeklinde otomatik haberleşme sağlanabilen platformda; Türkçe ve gerçek zaman saatli LCD parametre ünitesi yer alıyor.
Kolay Bakım, Bağlantı ve Uzaktan Erişim İmkanı
Mitsubishi Electric’in “Panolu Çözüm Platformu”; gerçek zamanlı veri
izleme, USB’ye uzun dönem veri kaydı yapabilme, dahili önleyici bakım ve gelişmiş hata geçmişi takibi gibi özellikleriyle bakım maliyetlerini ve durma sürelerini azaltıyor. Web Server ya da Wi-Fi üzerinden
istenilen yerden kolay erişim imkanı sunarak çalışma durum bilgisi,
parametre ayarları ve alarm izleme işlemlerini uzaktan erişimle gerçekleştirme imkanı sunuyor.
CC-Link, Profibus, Profinet, EtherCat, Ethernet-IP, DeviceNet, Can
Open, Lonworks, Modbus-RTU, Modbus TCP/IP, BacNet ve BacNet IP
haberleşme seçenekleriyle uyum sağlıyor.
Hızlı Kurulum ve Yüksek Güvenlik
Gelişmiş enerji tasarrufu monitörü bulunan platform; hızlı ve kolay
kurulum, devreye alma ve arıza teşhisine imkan tanıyor. Mini-B USB
programlama portuna sahip platform; USB 2.0 hafıza kartı ile inverter parametrelerini ve PLC programını kopyalayabilme, inceleyebilme, trend alabilme ve bilgileri taşıyabilme fırsatı sunuyor.
Platformun entegre acil stop (SIL2) fonksiyonu yüksek emniyet sağlarken, parametrelere ve dahili PLC’de yer alan programa erişim engelleme özelliği özel bilgileri koruyarak güvenliği arttırıyor.
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Robot Teknolojisinin Nobel’i Engelberger
Ödülü’nün Sahibi Oldu

U

niversal Robots, Engelberger ile aldığı ödüllere bir yenisini ekledi. İnsanla iş birliğine dayalı Cobotlar’ı ile dünyanın bir numaralı robot firması Universal Robots, aldığı çok sayıda ödüle,
robot teknolojisinin Nobel’i sayılan 2018 Engelberger Ödülü’nü de
ekledi. Universal Robots kurucu ortağı ve CTO’su Esben Østergaard,
aldığı ödülle otomasyon teknolojisinin en prestijli onur ödülüne layık görüldü.

Joseph Engelberger’in adını taşıyan bu ödülü almaktan gurur duyuyorum. Engelberger’in, bir robotun, fabrikanın her aşamasında
kullanılabileceğine ilişkin vizyonu Universal Robots olarak bizimle
oldukça örtüşüyor. Robot teknolojisinde bir devrime öncülük ettiğimiz iş birliğine dayalı robot konseptimizin en temel özelliği güvenlik
konusunda sunduğumuz çözüm ve insan-makine etkileşimine imkan tanıyor olmamız” dedi.
Universal Robots Kurucu Ortağı ve CTO’su
Esben Østergaard

Amerikan Robotik Endüstrileri Derneği (RIA) tarafından düzenlenen,
robot teknolojisinin Nobel’i sayılan 2018 Engelberger Ödül Töreni’ nde
Universal Robots Kurucu Ortağı ve CTO’su Esben Østergaard, onur
ödülünün sahibi oldu. En önemli teknoloji atılımlarından birini
temsil eden Universal Robots’un iş birliğine dayalı robot kollarının
geliştirilmesine öncülük eden Østergaard, ödülünü Almanya Münih’teki Hofbräuhaus’da, Automatica Fuarı bünyesinde gerçekleşen
Uluslararası Robot Sempozyumu’nda aldı.
“Engelberger’in Vizyonu Universal Robots İle Örtüşüyor”
Ödüle ve çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Østergaard,
“Endüstriyel üretimde robotizmle devrim yapan, hayranı olduğum
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“Endüstri 5.0’In Öncülüğünü Üstleniyoruz”
Østergaard, sözlerine şöyle devam etti: “Risk analizleri sonucu koruyucu çit ihtiyacı olmaması, robotun bir kişi ile çarpışması durumunda otomatik olarak çalışmayı durdurması gibi güvenlik çözümleri
sağlıyoruz.
Aynı zamanda, Cobot’larımızla yorucu, tekrarlayan ve hatta tehlikeli
görevleri üstlenerek, insanlara daha karmaşık projelerde yaratıcılıklarını kullanma fırsatı veriyoruz. Böylece, insan- makine etkileşimini
temsil eden, 2017’de en yenilikçi şirket seçilen Universal Robots olarak Endüstri 5.0’ın da öncülüğünü üstleniyoruz”.
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Makel Şirketler Grubu, Türkiye’nin Önde Gelen Mimari
Firmalarından Arketipo Design’da Sunum Gerçekleştirdi
Makel Holding Delivered a Presentation at Arketipo Design, One of the Leading
Architecture Firms of Turkey

S

ık ve zarif tasarımları ile dikkat çeken Makel şirketler grubu,
ürünlerini Arketipo Design’da mimarlara görücüye çıkardı.
Türkiye’nin önde gelen iç mimarlık şirketlerinden Arketipo
Design’da 30’dan fazla mimarın katılımıyla gerçekleşen sunumda,
Makel ürünleri büyük beğeni topladı.

Attracting attention with its stylish and elegant designs, Makel
Holding introduced its products at Arketipo Design. The presentation
was delivered with the participation of more than 30 architects at
Arketipo Design, one of the leading interior design and architecture
firms of Turkey, and Makel’s products stole the spotlight.

Başta anahtar & priz ürünleri olmak üzere son yıllarda teknolojiye
yaptığı yatırımlarla da elektronik ürün grubunda önemli işlere imza
atmaya devam ediyor. Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri konusunda
“Smarthome” markası ile Türkiye pazarında dünya devleri ile kıyasıya rekabet eden Makel, Arkitepo Design’da mimarlara her iki ürün
grubu hakkında detaylı bir sunum aktardı. Anahtar ve priz ürün
grubunda mimarlara yönelik üst segment seride yer alan Lumia ve
Cellia modellerini tanıtan Makel yetkilileri getirilen örnek ürünleri
mimarlara yakından tanıttılar.

Makel continues to undertake important projects especially with its
Switch & Outlet products and its electronic appliances thanks to the
investments company made into technology in recent years. Makel
competes with global giants in the Smart House and Automation
Systems segment of the Turkish market with its “Smarthome” brand
and the company delivered a detailed presentation at Arketipo Design
focusing on both product lines. Having introduced Lumia and Cellia
models, upper segment Switch & Outlet products aimed at architects,
Makel’s authorized personnel demonstrated the samples offering the
architects a closer look.

Son yıllarda mimarların gözdesi akıllı ev sistemleri ile ilgili ürünleri
de tanıtan Makel, “Smarthome” ürünleri ile de dikkat çekti. Kullanıcıya sağladığı sayısız fayda ve yaşattığı komfor ortamı sayesinde son
yıllarda birçok yapıda karşımıza çıkan akıllı ev otomasyon ürünleri
için hazırladığı özel tanıtım ekipmanında uygulamaya dönük bir çok
fonksiyon, ev içi senaryo ve buna bağlı kullanılacak anahtar sistemleri hakkında bilgi verildi.
Ayrıca Makel, resmi web sitesi www.makel.com.tr adresinden ürünleri ayrıntılı olarak inceleme fırsatı sunuyor.

Also introduced the products available for smart home systems which
are the trending addition to the living spaces, Makel drew attention
to their “Smarthome” products. Using the custom demonstration
equipment developed for Smart home automation products which are
now commonly used in living spaces as they offer several advantages
and convenience, the company communicated information about
product functions, in-house scenarios, and the switch systems used in
combination.
Find more about Makel products at www.makel.com.tr.
Ağustos August 2018
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En Yeni PlantPAx DCS Sürümü Daha Akıllı,
Daha Sezgisel Bir Deneyim ile İşgücünün
Birleşmesini Güçlendirir

R

ockwell Automation modern DCS içerisindeki yeni yetenekler
tesis genelinde daha yüksek değer yaratmak için proses kontrol
operasyonlarında dijital dönüşüme yardımcı olur. Rockwell Automation PlantPAx dağıtık kontrol sisteminin (DCS) son sürümü ile
endüstriyel üreticiler daha akıllı, daha üretken ve korumalı operasyonlar yaratabilirler. Yeni sistem yetenekleri arasında daha sezgisel
bir tasarım ile birlikte tesis varlıklarından zengin içerikli bilgi alma
yeteneğini içerir. Bu iyileştirmeler proses kontrol operasyonlarının
dijital dönüşümüne katkı sağlar ve daha düşük pazara sunma süresi
ve toplam sahip olma maliyetine sahip bir Connected Enterprise kurulmasına yardımcı olur.

genişletilmiş kütüphane özelliğine sahiptir. Tesis genelinde entegrasyon ile elektrik fonksiyonlarının bağlanması daha yüksek tesis
kontrolü sağlar. Ayrıca, yeni standart kontrol paneli teklifleri düşük
riskte başlama için kolay uygulama sunar.

Daha Üretken

“PlantPAx DCS ölçeklendirilebilir, tesis genelinde otomasyon teknolojisi ve açık haberleşme standartlarının kullanılması sayesinde bağlanabilirliğin mümkün hale getirilmesine uzun zamandır yardımcı
oluyor,” diyor Rockwell Automation PlantPAx iş geliştirme müdürü
Kris Dornan. “Şimdi Rockwell Automation proses kontrol operasyonlarının tüm proses tesisinden daha fazla değer almasına imkan
tanıyacak yetenekler sunuyor.”
Daha Akıllı
Bu sistem sürümü bir DCS uygulama amacında olan küçük ve orta
ölçekli işletmeler için zorluk bariyerini ortadan kaldırmak üzere
mevcut teknolojilerden faydalanır. Sunucuların tek bir makinede
birleştirilmesi ile uygulamalar modern bir DCS’nin tüm fonksiyonlarını kullanabilir. Sanal veya fiziksel tüm makinelerde kullanılabilecek
olan bu basitleştirme mühendislik süresini, lisansları ve sistem karbon ayak izini yüzde 75 seviyesine kadar azaltır.
Modern DCS içerisinde hem EtherNet/IP hem de IEC-61850 standartlarını kullanan ve elektrik koruma cihazlarını destekleyen bir
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Sistem, alarmların ve anormal durumların ele alınması dahil olmak
üzere insanların proses ile etkileşimini iyileştirmek için genişletilmiş
bir proses nesne kütüphanesine sahiptir. Basitleştirilmiş faceplate
tasarımı eğitim ve destek için daha kolay, daha sezgisel bir kullanıcı
deneyimi sunar. Kütüphane de olay bilgilerinin gerçek zamanlı ve
geçmiş verilerle gösteriminin optimize edilmesi için Historian şablonlarına sahiptir.
Korumalı
PlantPAx DCS ile kullanıcılar şimdi role ve alana göre erişim hakları tanımlayabilir ve yetkilendirme ve erişim ayrıcalıkları ile yeni bir
güvenlik seviyesi sağlayabilirler. Sistem sürümü aynı zamanda I/O
haberleşmesi için ağ kullanılabilirliğini genişletir ve tesis genelinde
birleştirilmiş mimarilerin değerini artırır.
“PlantPAx DCS için en yeni sistemi sürümümüz proses kullanıcılarından gelen değerli girişleri temel alan özellikler içerir ve çok sayıda
proses endüstrisine daha akıllı, daha sezgisel ve korumalı bir sistem
sunmak için endüstri standartlarına uyar” diyor Rockwell Automation Global Proses Sektörü Direktörü Jim Winter. “Bu inovasyonlar
şirketlerin bir Connected Enterprise içerisinde tesis genelinde entegrasyondan daha kolay kar sağlamak üzere modern bir DCS’den
faydalanmalarına yardımcı olur.”
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Sıfır Enerjili Akıllı Ev

E

nerji verimli mimariyi akıllı peyzaj tasarımıyla birleştiren sürdürülebilir ev, güneş ve jeotermal enerji kaynakları sayesinde
tükettiğinden daha fazla enerji üretiyor.

Holly And Smith Mimarlık tarafından, ABD’nin Louisiana eyaletine
bağlı Hammond şehrinde 60 dönümlük bir arazide tasarlanan 115
metrekarelik Pond House sıfır enerjili ekolojik bir evdir.

Pond House, yüksek verimli bir ısıtma ve soğutma sistemi, güneş
enerjisi, püskürtme köpük yalıtımı, enerji verimli ekipmanları ve
LED aydınlatma kullanan aktif sistemler aracılığıyla enerji kullanımını en aza indirir ve net sıfır enerji kapasitesine ulaşır. Ev sahibi
aynı zamanda akıllı bir ev olan Pond House’un enerji performansını
bir akıllı telefon aracılığıyla erişilebilen bir izleme sistemi ile izliyor
ve bu da evdeki enerji kullanımını kontrol etmesini sağlıyor. Yeşil

Elektriğini jeotermal enerji ve güneş enerjisinden karşılayan üç katlı
çevre dostu yapı yapay bir göletin kenarında yer alır ve göletin ortasına uzanan on meşe ağacının bulunduğu yarımadaya bakmaktadır.
O yüzden ev “The Pond House at Ten Oaks Farm” olarak adlandırılmıştır. Kış aylarında sert rüzgar rüzgarlarından korunmak yaz aylarında
ise serinlemek için evin etrafı yoğun bir şekilde ağaçlandırılmıştır.

bina aktif sistemlerin yanı sıra, çapraz havalandırma, kuzey-güney
bina yönelimi, doğal gün ışığı, gölgeleme stratejileri, geri dönüşüm
malzemeleri, açılabilir pencereler ve mevsimler boyunca güneş ve
rüzgar değişimi için tasarlanmış ve yağmur suyunu yöneten çevre
düzenlemesi aracılığıyla sürdürülebilir bir tasarıma ulaşmak için pasif stratejiler de sunuyor.

Sürdürülebilir yapı, birinci katta şömine ve mutfak içeren bir açık
alana sahiptir. İkinci kattaki oturma odası, mutfak ve yemek odası,
çevrenin manzarasını sunan panoramik manzaraya sahiptir. Üçüncü
katta ise açık terasa sahip ana süit bulunmaktadır. Üzerinde güneş
panellerinin bulunduğu eğimli çatı 14 derecelik bir açıyla yapay gölete doğru uzanarak yağmur suyunu göletin içine akıtır.

Tamamlanmasından bu yana ekolojik ev enerji tüketmek yerine üretiyor. Sürdürülebilir bir tasarımyaratma misyonu çerçevesinde, Pond
House, enerji verimli evlerin yaşamak için konforlu ve lüks olabileceğini kanıtlayan bir örnektir.
archdaily.com
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Kaliforniya, Otonom Sürüş İçin Pilot Bölge Olacak

B

osch ve Daimler, otonom sürüş için iş birliği yapıyor. Dünyanın
önde gelen üreticilerinden biri olan Daimler’in genel araç ve
mobilite uzmanlığı ile dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri
olan Bosch’un sistem ve donanım uzmanlığını birleştiren otonom ve
sürücüsüz sürüş projesi hız kazandı.

kiralama (mytaxi) ve çok modlu taşımacılık (moovel) gibi mobilite
servislerinin birbirlerine akıllı bir şekilde nasıl bağlanabileceğini
gösterecek. Buna ek olarak Bosch ve Daimler, Amerikalı teknoloji
şirketi Nvidia’nın, kontrol ünitesi ağının bir parçası olarak projenin
yapay zeka platformu sağlayıcısı olmasına karar verdi.

2019 yılında yollara çıkacak ilk test filosu için pilot bölge olarak
Kaliforniya’yı seçen iki şirket, bu tarihten itibaren müşterilerine,
Kaliforniya’daki seçili güzergahlarda otonom araçlarla servis aracı
hizmeti verecek.

Bosch ve Daimler Aynı Felsefeyi Paylaşıyor

Bosch ve Daimler, sürüş sistemlerinde birden fazla ayrı kontrol ünitesinden oluşan bir kontrol ünitesi ağına güveniyor. Bunun için gereken platformu, Amerikalı teknoloji şirketi Nvidia sağlıyor.
Stuttgart - Bosch ve Daimler, şehir içi ortamlarda tamamen otonom
ve sürücüsüz sürüş konusunda, Nisan 2017’den bu yana devam ettirdikleri iş birliğiyle şehirlerde trafik akışını iyileştirmeyi, yollarda
emniyeti artırmayı ve trafiğin gelecekteki durumu için önemli bir
yapı taşı sağlamayı hedefliyor.
Bu amaçla yollara çıkacak ilk test filosu için pilot bölge olarak
Kaliforniya’yı seçen iki şirket, 2019 yılının ikinci yarısında müşterilerine, bu şehirdeki seçili güzergahlarda otonom araçlarla servis aracı
hizmeti verecek.
Daimler Mobility Services’in, bu test filosunun ve uygulama tabanlı
mobilite servisinin operatörü olması öngörülüyor. Pilot proje, mobilitenin geleceğini şekillendirmek üzere araç paylaşımı (car2go), araç
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Tamamen otonom ve sürücüsüz araçlara yönelik bir sürüş sisteminin
ortaklaşa geliştirilebilmesi için iki iş ortağı şirket, pazara olgun ve
emniyetli inovasyonlar sunmak üzere onlarca yıldır sahip oldukları
otomotiv uzmanlığına güveniyor.
Daimler AG Otonom Sürüş Başkanı Dr. Michale Hafner, “Emniyet
bizim en büyük önceliğimiz ve seri üretime başlamadan önce geliştirmeye en çok odakladığımız nokta. Hızlı olmaktansa özenli olmak
bizim için daha önemli” dedi.
Robert Bosch GmbH Otonom Sürüş İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Stephan Hönle de “Otonom sürüşün seri üretime hazır bir
seviyeye getirilmesi, tıpkı bir dekatlona benziyor.
Bir veya iki alanda iyi olmak yetmiyor. Şirketlerin yanında tüm alanlarda toplumun da uzmanlaşması gerekiyor. Ancak bu şekilde yollara ve şehre otonom sürüşü emniyetli bir şekilde getirme konusunda
başarılı oluruz” diye konuştu.
Sensör Verileri Milisaniye İçerisinde Değerlendiriliyor
Tamamen otonom ve sürücüsüz sürüş için şehir ortamında belirleyici
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bir faktör, çeşitli sensörlerin yardımıyla aracın çevresinin güvenilir bir
şekilde tanınmasıdır. Gelen çeşitli verileri çok kısa bir süre içerisinde
analiz etmek, yorumlamak ve ardından bunları sürüş komutlarına
dönüştürmek ciddi bir hesaplama gücü gerektiriyor.
Tamamen otonom, sürücüsüz araç, bir mobil süper bilgisayar olacak.
Ayrıca, şehir içerisinde tamamen otonom, sürücüsüz sürüş çok yönlü, yedekli mimari sistemler ve yüksek fonksiyonel emniyet seviyesi
gerektiriyor. Bu emniyet seviyesini elde edebilmek için gerekli olan
hesaplama operasyonları, farklı devrelerde paralel bir şekilde yürütülüyor. Bu, sistem ihtiyaç olduğunda bu paralel hesaplama sonuçlarına anında başvurduğu anlamına geliyor.

Bu nedenle Bosch ve Daimler, sürüş sistemlerinde birden fazla ayrı
kontrol ünitesinden oluşan bir kontrol ünitesi ağına güveniyor. Bunun için gerekli olan platformu, Amerikalı teknoloji şirketi Nvidia
sağlıyor. Bu platform, aracın hareketi için Bosch ve Daimler tarafından oluşturulan yapay zeka algoritmalarını çalıştırabiliyor.
Kontrol ünitesi ağı, radar, video, ışıklı radar ve ultrason teknolojisiyle
(sensör veri füzyonu) tüm sensörlerden verileri bir araya getiriyor,
bunları milisaniyeler içerisinde değerlendiriyor ve aracın hareketlerini planlıyor. Bir bütün olarak kontrol ünitesi ağı, saniyede yüz
trilyonlarca hesaplama kapasitesine sahip. Bu, birkaç yıl önce çok
sayıda S sınıfı aracın birlikte ulaşabileceği rakamdan çok daha fazlasını ifade ediyor.
Otonom Servis Aracı Hizmeti Sunulacak
Kontrol ünitesi ağı, Daimler ve Bosch’un 2019 yılının ikinci yarısında
Kaliforniya yollarına çıkartacağı filo araçlarında da kullanılacak. Her
iki şirket, müşterilere Silikon Vadisi’nde San Francisco Bay’de bulunan bir şehirde seçili olan güzergahlarda otonom servis aracı hizmeti
de sunacak.
Test operasyonu, tamamen otonom ve sürücüsüz araçların çok modlu ulaşım ağına nasıl entegre edilebileceği hakkında bilgiler sağlayacak. Birçok şehir, mevcut ulaşım sistemi üzerindeki yükü artıran
sayısız zorlukla karşılaşıyor. Test, bu yeni teknolojinin bu zorluklara
nasıl bir çözüm olabileceğini gösterecek.
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Sürücü Araca Değil, Araç Sürücüye Gidecek
Teknoloji, aynı zamanda otomobil paylaşımının çekiciliğini de artıracak. İnsanların otomobilde geçirdikleri zamanı mümkün olan en iyi
şekilde kullanmasını sağlayacak ve sürücü ehliyeti olmayan insanlar
için yeni mobilite fırsatları sunacak.
Önümüzdeki dönemde sürücü araca değil, araç sürücüye gidecek.
Belirlenmiş olan şehir içi alanda kullanıcılar, sürücüsüz bir paylaşım
otomobilini veya aracını rahat bir şekilde çağırabilecek. Proje, özellikle dünyanın önde gelen seçkin üreticilerinden birinin genel araç
ve mobilite uzmanlığını, dünyanın en büyük tedarikçilerinden birinin sistem ve donanım uzmanlığıyla birleştiriyor.

Otonom ve Sürücüsüz Sürüş İçin Güç Birliği
Bosch ve Daimler çalışanları, Almanya’da Stuttgart’ta ve ABD’de
Güney San Francisco’da yer alan Silikon Vadisi’nin Sunnyvale bölgesinde ekipler halinde birlikte çalışıyor. İki şirketin çalışanlarının
aynı ofis alanını paylaşması, çalışma disiplinleri arasında iletişimi
hızlandırıyor ve karar alma süreçlerini kısaltıyor. Bununla birlikte
çalışanlar, ana şirketlerindeki iş arkadaşlarının tüm teknik bilgisine
de erişim sağlıyor. İş ortakları, geliştirme çalışmalarını eşit oranda
finanse ediyor.
Bu iş birliği içerisinde yer alan çalışanlar, tamamen otonom, sürücüsüz sürüş sistemi için konseptleri ve algoritmaları birlikte geliştiriyor. Daimler’in görevi, otomobile sürüş sistemini sağlamak. Bu amaç
doğrultusunda şirket, gerekli geliştirme araçlarını, test tesislerini ve
daha sonrasında ise test filosu için araçları sağlıyor. Bosch ise geliştirme çalışması sırasında belirtilen bileşenlerden (sensörler, aktüatörler ve kontrol ünitelerinden) sorumlu.
İki şirket, testler için kendi laboratuvarları ve test ekipmanlarının
yanı sıra Immendingen ve Boxberg’deki ilgili test konumlarını kullanıyorlar. Ayrıca, Mercedes-Benz, 2014 yılından beri Sunnyvale/
California bölgesinde otonom araçları test etme onayına sahip bulunuyor. Şirket, 2016 yılından beri Sindelfingen/Böblingen bölgesi için
de benzer bir onaya sahip. Bosch ise 2013 yılının başında Almanya’da
ve ABD’de halka açık yollarda otonom sürüşü test eden dünyanın ilk
otomotiv tedarikçisi olma özelliğini taşıyor.
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Gelişen Ev Otomasyonu Günlük Alışkanlıklarımızı
Nasıl Etkiliyor?

B

u yazımızda akıllı ev teknolojisinin, kullanıcıların değişen ihtiyaç
ve taleplerine ne şekilde yanıt verebileceği ve gelecekte günlük
hayatımızda oynayabileceği rollere ilişkin bilgi edinebilirsiniz.

Akıllı ev otomasyonu ve akıllı teknoloji söz konusu olduğunda insanların aklına gelen ilk şey güvenlik meselesi oluyor. Diğer bir ifadeyle,
bu teknolojilerin en çok güvenlik sistemlerinde kullanıldığını düşünüyorlar. Aslına bakarsanız, pek çok kişi teknolojiyi yaşam kalitelerini iyileştirebilecekleri bir araç olarak kullanıyor. Uzun yıllar boyunca
teknoloji sadece “zengin işi” olarak görülse de bugün akıllı telefonlarımız sayesinde her kesimden insan akıllı teknolojiden faydalanabiliyor. Bugün neredeyse her evde akıllı teknolojinin dokunduğu en az
bir cihaz görmek mümkün.

Gelişmiş Yaşam
Teknolojinin yapıtaşı datadır, yani veridir. Akıllı evin sağladığı şey
yalnızca ev sahibinin tek bir tuşla uzaktan ışıkları açıp kapatması
değildir; bu teknoloji aslında kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırırken yaşam standartlarını iyileştirir. Örneğin, her gün saat
17:00’de işten eve döndüğünüzde ışıkları belirli bir parlaklığa, termostatı belirli bir sıcaklığa, radyoyu en sevdiğiniz istasyona ayarlıyorsanız akıllı eviniz bu ayarları öğrenir ve bir sonraki akşam eve
geldiğinizde kapıyı açar açmaz akıllı eviniz tüm bunları hazır hale
getirmiş olur.
Güvenlik söz konusu olduğunda, kameralar ve alarm sistemleri
kolayca programlanabilir ve bir akıllı telefona veya tablete bağlanabilir; bu nedenle bir tatil sırasında ev alarmınız sizi davetsiz misafirlere ulaştırır, taşınabilir cihazları kullanarak kameraları kontrol
edebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Bugün kapı giriş sistemleri, gizlilik
ve güvenliği sağlamak amacıyla pek çok kullanıcı tarafından rağbet
görmektedir.
Akıllı teknolojinin günlük koşuşturma içinde hayatımızı ne kadar
kolaylaştırdığından ve pek çok şeyi bizim yerimize düşünüp hayata
geçtiğinden bahsettik. Ancak bu konfor dolu teknoloji lüks bir deneyim sunmanın ötesinde, bağlı olduğu evin enerji verimliliğini arttırmak ve bu mekanı yaşam tarzına göre uyarlamak için ısıtma, soğutma ve aydınlatma gibi işlevleri entegre etme potansiyeline sahiptir.

Ev Otomasyonu Artık Her Yerde
Akıllı teknolojiye aşinalık, evlerimize entegrasyon sürecini daha basit hale getirir; uygulamaları nasıl kullanacağımızı ve indireceğimizi
zaten biliyoruz ve bu akıllı ev teknolojisi ile tamamen aynı. Sonuçta
zaten kullanıyor olduğumuz bir teknolojiyi eve entegre etmek ve
ona alışmak ne kadar zorlu bir süreç olabilir ki? Örneğin bugün başlangıç seviyesindeki akıllı sistemler bile, ev sineması ünitesinden ses
ve görüntü sistemine kadar her şeyi kontrol etme yeteneğiyle daha
akıllı ev otomasyon teknolojisinin yolunu açtı.
Bu şekilde çerçevelenen akıllı teknoloji çok karmaşık değildir. Evdeki
aydınlatma kontrolü kadar basit bir şey kolayca otomatikleştirilebilir
ve daha sonra tek bir ev ara yüzü ile kontrol edilebilir. Ev sahibinin
tercihine bağlı olarak, bu bir akıllı telefon veya özel bir kontrol paneli
olabilir. Her iki durumda da son kullanıcı, en üst düzey kişiselleştirilmiş ortamı oluşturmak için özel kontrol ile yüksek bir işlevsellik
düzeyi ile sunulur. Yani kontrol etmek istediğiniz her şey avcunuzun
içinde, parmağınızın ucunda komutunuzu bekliyor.
Bununla birlikte pek çok ev otomasyon sistemi, kurulumu ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Kablolama tıpkı elektrik
tesisatında olduğu gibi duvarların, tavanların ve döşemelerin arkasına gizlenmiş şekildedir. Tek fark bu yeni kabloların da veri taşıyor
olmasıdır, ki bu fark akıllı ev teknolojisinin mihenk taşıdır.
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Tabii ki, her insanın evi onların mabedi ve ihtiyaç duydukları, yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olmak istedikleri şey göreceli, ancak elimizde müthiş bir potansiyele sahibiz. Düşünsenize, dünyayı
parmaklarımızın ucunda tutuyoruz. Burada bir devrimden, daha çok
bir teknolojinin evriminden bahsediyoruz ve bu devrim için beklememiz gerekmiyor, bu müthiş teknoloji şimdi burada ve herkes için
erişilebilir halde. Kaynak: Gizem Bircan - Voltimum
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Geleceğin Fabrikaları İçin İnovasyon ve Zeka

T

est aşamasında olan yapay zeka çözümüyle Omron, katma
değer ve işlevsel iyileştirmeler sunarak daha akıllı bir endüstri
yaratmaya yardımcı olmayı umuyor.

alıyor: Gerekli algoritmalar makine kontrol sistemi içerisine entegre
edilmiş halde ve böylelikle gerçek zamanlı optimizasyon için altyapıyı oluşturuyor: makinede ve makine için. Özel üretim hatlarının
veya tesislerinin kısıtlı işlemci gücü kullanılarak analiz edildiği “edge
computing”in aksine, Omron tarafından kullanılan ve adaptif zeka
özelliğine sahip yapay zeka kontrolörleri, eyleme daha yakın ve tek
bir makine için normal örnekleri, normal olmayanlardan ayırmayı
öğreniyor.
SYSMAC platformuna entegre olan yapay zeka kontrolörü; kontrol,
hareket ve robotik, görüntü işleme ve makine emniyeti modüllerine
sahiptir ve fabrika otomasyonu için eksiksiz bir çözümdür. Bu kontrolör, temel olarak müşterinin en büyük verimlilik sorunlarını yaşadığı
noktalarda (“darboğazlar”) kullanılır. Süreçler önceki bulgulara ve
yapılan geliştirmelere dayanarak daha zeki hale gelir ve bunu takiben tüm üretim sürecinin bütüncül optimizasyonunu yürütür.

Artan işlemci gücü ve artan veri hacminin kullanımı (endüstrinin
“sensörleşmesi”) sayesinde, makine mühendisliği sektöründe “Yapay Zeka” (AI) tartışmaları hız kazanıyor. Endüstri 4.0 için gerekli
olan kestirimci bakım ile ağa bağlı ve etkin üretim gibi ilerlemelerde
adaptif algoritmalar çok büyük bir potansiyel sunuyor. Birçok üretim şirketi, yapay zekanın Toplam Ekipman Etkinliğini (OEE) artırma
olasılığının ve böylece düşük maliyet ile artan verimliliğin bir araya
getirilebileceğinin farkına varıyor.
Ancak istenilen konum ile durumun gerçekliği arasında hala bir uçurum bulunuyor. Pazarda tanıtılan, genelde bulut tabanlı, yapay zeka
çözümlerinin birçoğu alt yapı ve IT açısından önemli gereksinimlere
sahip. Bu çözümler ayrıca hazırlaması ve işlemesi hem zaman alan
hem de yorucu olan çok büyük miktarlarda veriyle çalışıyor. Yapay
zekaya yatırım yapmanın bir geri dönüş sağlayıp sağlamayacağından ve sağladığı takdirde bunu nasıl başaracağından emin olamayan tedarikçiler için katma değer sorusu genelde belirsiz kalıyor.
Makine mühendisliği sektörü için sistem tasarımlarının genelde
hem karmaşık hem de benzersiz olduğu gerçeği ise bir diğer etken.
Sonuç olarak bu işlem, tüketici ürünleri endüstrisinde toplu üretilen
ürünler için geçerli olan şekilde diğer makinelerden öğrenilen deneyimleri aktarmaktan ibaret değil. Sistemlerin çoğu, genelde tüm
sistem matematiksel (“beyaz kutu”) olarak ifade edilemeyecek ve
giderleri kabul edilebilir bir seviyede tutulamayacak kadar karmaşık. Omron’a göre daha yaygın olan bu “kara kutu yaklaşımına” sahip
sistemlerdeki tipik yapay zeka algoritmaları için bulunan veriler tam
olarak belirlenmemiştir ve güvenli çalıştırma ancak test, optimizasyon ve sık sık aşırı boyutlandırma ile doğrulanabilir.
Bu koşullar altında, üretim sürecinde elle tutulur katma değer sağlayan yapay zeka nasıl tasarlanmalı ve entegre edilmeli? Sürmekte
olan işlemlerin yanı sıra, büyük hacimli veriler içerisinde zahmetli
bir şekilde örnekler aramak yerine, Omron bunları diğer yönden ele

%80 ve üzeri OEE değerlerine münferit durumlarda, özellikle otomotiv endüstrisinde ulaşılmış olsa da kullanımda olan sistemlerin birçoğu %50 civarında değerler üretiyor. Kalite artırılırsa ve makine duruş
sürelerini engellemek için kestirimci bakım uygulanırsa verimliliği
büyük oranda artırmak mümkün. Yapay zeka kontrolörü tam olarak
bu alanlarda optimizasyon sağlıyor; işlevsel gereksinimler tarafından şekillendiriliyor ve OEE’yi belirgin ölçüde geliştirmeyi hedefliyor.
Sadece birkaç yüzdelik bir iyileştirmenin bile büyük verimlilik kazancı ve maliyette düşüş sağlayabileceğini unutmamak gerek. Şu an pilot müşterilerle test aşamasında olan yapay zeka çözümüyle Omron,
katma değer ve işlevsel iyileştirmeler sunarak daha akıllı bir endüstri
yaratmaya yardımcı olmayı umuyor.
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Boğaziçi Üniversitesi RoboAKUT Takımı
Dünya 3.sü Oldu

B

oğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma
Görevlisi Okan Aşık, ile bölüm öğrencileri Gökçe Uludoğan,
Hatice Kübra Eryılmaz’dan oluşan RoboAKUT Takımı, Kanada
Montreal’de düzenlenen RoboCup 2018 Arama Kurtarma Simülasyon Yarışması’nda dünya üçüncüsü oldu.

ma liginde yarışmacıların farklı özellikleri olan sahalarda yarışmaları
beklendi. Her bir alan robotların manevra, otonomluk, keşif ve el
becerileri gibi belirli yeteneklerini test etmek üzere NIST (Amerikan
Ulusal Standartlar Enstitüsü) tarafından oluşturulan standartlar
kapsamında tasarlandı.

RoboCup, 1997 yılından beri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen,
olimpiyat ölçeğinde futbol, arama-kurtarma, ev ve endüstriyel robotlar kategorilerinde yarışmalar ve sempozyumdan oluşan bilimsel
bir organizasyon. 2018 yılı RoboCup dünya şampiyonası, Kanada’nın
Montreal Şehri’nde 40’a yakın ülkeden 2000 üzerinde katılımcıya ev
sahipliği yaptı. Aralarında Japonya, Almanya, Amerika, Tayland gibi
ülkelerin en iyi üniversitelerinden 28 takımın katıldığı arama kurtar-

Takımlar her bir alanda alınan puanlar sonucunda farklı kategorilerde değerlendirildi. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü Araştırma Görevlisi Okan Aşık ile bölüm öğrencileri Gökçe
Uludoğan, Hatice Kübra Eryılmaz’dan oluşan RoboAKUT Takımı, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı desteğiyle katıldıkları yarışmadan
ülkemize dünya üçüncülüğü derecesini getirdi.

242

www.sektorumdergisi.com

Ağustos August 2018

haber

otomasyon
automation

Üretimde Dijitalleşme Çağı

G

ünümüz global rekabet ortamında yer edinmek için yüksek verimlilik düzeyini korumanın ve hızlı ve esnek üretimin önemi
artık tartışılmaz bir noktaya geldi. Makinelerin daha çok kullanılmasına ve üretim açısından daha fazla verim elde edilmesine
olanak tanıyan yeni üretim yöntemleri ve akıllı proses optimizasyonu sunan Endüstri 4.0 (4. Sanayi Devrimi) çerçevesinde geliştirilmiş
konseptler de üreticiler arasında oldukça yaygın şekilde uygulanıyor.

Robotlar ve Kolaboratif Fabrika
İnsan ve makine arasındaki etkileşimi geliştiren Kolaboratif Fabrika;
insanın sezgisel, esnek, bilgili ve uyarlanabilir yetenekleri ile makinenin tekrarlanabilirliğini, doğruluğunu, gücünü, hızını, otonomisini ve bağlantısını bir araya getiriyor.
Üretim hatlarında Endüstriyel Robot kullanımı, geleneksel uygulama alanlarının dışında bile giderek daha çok artıyor. Ürünlerin
özelleştirilmesine (kişiye özel hale getirilmesine) yönelik artan talep
otomasyon alanında daha fazla esneklik yönünde bir trend oluşturuyor. Esneklik ve kavramsal insan becerilerinin tercih edildiği; ancak
kuvvet, doğruluk ve elektronik veri kaydı ve raporlama özelliklerinin
gerekli olduğu uygulama alanlarında, yeni nesil Kolaboratif Robotlar
(Cobot) geliştiriliyor.
Bununla birlikte robotların büyük bölümü hala sabit durumda ve
genellikle mevcut konumda çalışan personelden ayrı tutuluyorlar.
Başta Mobil Robotlar olmak üzere robotların kollaboratif bir ortama
tam olarak entegre edilmesi gerekiyor.

Endüstri 4.0 “Üretimde Dijitalleşme çağı”
Birinci sanayi devriminin öne çıkan özelliği, mekanik destekli proseslerin endüstriye girmesiydi. İkinci sanayi devriminde elektrik ve
elektronik gücü, fabrikalarımızın verimliliğini artırdı. 1970’lerde
Bilişim Teknolojilerinin (IT) gelişimi ve Fabrika Otomasyonu üçüncü
devrimi hızlandırdı.
Dördüncü sanayi devriminin karakteristik özelliği ise, fiziksel dünya
ile sanal dünyanın CPS (siber fiziksel sistemler) biçiminde bir araya
gelmesi ve bu en sonuncu ve yeni devrimin önceki tüm sanayi evrimlerinden daha hızlı bir değişim potansiyeli bulunmaktadır.
Yapay Zeka
Son yıllarda geniş bir ürün yelpazesi için küçük parti üretim ve optimum konumlarda esnek üretim trendlerinin küresel ölçekte yükselişe geçmesiyle, Yapay Zeka (AI) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) konseptlerinin üretim tesislerine entegre edilmesine yönelik gereksinim
gün geçtikçe büyümektedir. Bu yaklaşım, üreticilerin yetkin çalışan
eksikliğini ve işçilik maliyetlerindeki dalgalanmaları yönetirken, eşzamanlı olarak ekipman kullanımını artırmasına ve kaliteli ürünleri
dengeli bir şekilde üretebilmesine olanak sağlar.

Entegre, Akıllı ve İnteraktif Otomasyon

Birleştirilen verilerin analiz edilmesi ve kullanılması, olası makine
hatalarını hızlı şekilde öngörebilinmesine, ekipmanın durmasını
önlemesine ve ürün kalitesindeki bozulmaların önüne geçilebilinmesine imkan tanır.

Endüstri 4.0 (ya da Sanayide Dijital Dönüşüm), tüm paydaşların birlikte seyahat ettiği bir yolculuk ve bu yolculukta biz de Omron olarak,
geleceğin bağlantılı, kolaboratif ve akıllı fabrikalarına dönüşümü
nasıl destekleyeceğimizi anlatmak istiyoruz.

Omron, “entegre”, “akıllı” ve “interaktif” otomasyon olarak adlandırdığı 3 temel ilkesine dayalı gelişmiş bir otomasyonda inovasyon konseptiyle üretimde dijital geleceği yakalıyor. Omron, aynı zamanda
temel algılama ve kontrol teknolojilerine Yapay Zekayı da ekleyerek
üreticilerin Endüstri 4.0 fabrikalarına yenilik getirmelerini ve ürünlerini geliştirmelerini sağlıyor.
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KOBİ Dostu Cobot’lar Gerçek Anlamda
Esnek Üretim Sağlıyor
nsanla iş birliğine dayalı Cobot’ları ile dünyanın bir numaralı robot
firması Universal Robots, KOBİ’lere kolaboratif robot teknolojisi
sunuyor. Üretim süreçlerindeki esneklik ihtiyacıyla robot teknolojisine yönelecek KOBİ’ler üretimini verimli hale getirecek.

İ

KOBİ’ler de Kolaboratif Robot Teknolojisiyle Otomasyona
Kolayca Geçiyor

Yüzde 58’lik pazar payıyla 50’den fazla ülkede sektördeki liderliğini sürdüren Universal Robots, şimdiye kadar yaklaşık 25 bin Cobot
kurulumuyla globalde ve Türkiye’de insan merkezli otomasyonu
herkese ulaştırmayı hedefliyor. Universal Robots’un Cobot’ları robot
programlama uzmanlığı gerektirmeyecek şekilde kolay programlanabilir olması, hızlı kurulum, esnek konumlandırma ve iş birliğine
dayalı (Collaborative) yapısı sayesinde KOBİ’lere önemli avantajlar
sağlıyor. Universal Robots’un Cobot’ları ile KOBİ’ler üretimi verimli
hale getirecek.

ölçekli üretim yapmadıklarında robot teknolojilerine yatırım yapmak ve bu teknolojileri kullanmak konusunda tereddüt yaşıyorlardı.
Bu tereddüt, Universal Robots ile aşılmaya başladı. Cobot’lar, endüstri alanındaki büyük işletmelerle birlikte KOBİ’ler için de önemli
katkılar sağlıyor. Günümüz üretim süreçlerinin değişime uğrayarak
esnek bir hale gelmesi ihtiyacı ve kolaboratif robotun mucidi Universal Robots’un geliştirdiği ileri teknolojiyle kullanıcılara sağladığı sayısız avantaj, KOBİ’leri de kolaboratif robot teknolojilerini kullanma
yönünde bir değişime zorluyor” dedi.
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KOBİ’ler Gerçek Anlamda Esnek Üretimle ve Birçok Yenilikle
Tanışıyor
Son dönemde KOBİ’lerin robot teknolojileri kullanma eğilimlerine
bakıldığında; sadece yüksek adetlerde aynı kalitede üretim yapmanın dışında gerçek anlamda esnekliğe ihtiyaç duyduklarını, kaliteden

taj ile kullanıcılarına kalite, esneklik, ergonomi ve maliyet avantajı
sağlıyor. Universal Robots’un sağladığı bu avantajlar; kullanıcıların
bulundukları iş alanında rekabetçi olmalarını sağlıyorlar.
Geniş uygulama alanları ile paletleme, paketleme, enjeksiyon makineleri, makine besleme, yapıştırma, boya, cıvatalama, kalite kontrol,

ödün vermeden, düşük üretim adetleri için hızlı değişimlere cevap
verebilmeyi önemsedikleri gözlemleniyor. Bu çerçevede iş birliğine
dayalı kolaboratif robotlar küçük işletmeler için de daha fazla talep
görecek ve geleceğin iş modeli kolaboratif robotta olacak.

alma bırakma, montaj, test ve laboratuar işlemleri gibi küçük veya
büyük işletmelerde üretim süreçlerinin farklı aşamalarında kullanılıyor.

Sağladıkları bu avantajların dışında insanla birlikte güvenli olarak
iş birliğine dayalı çalışabilmesi, az alan kaplaması, esnek konumlandırılarak farklı görevler içinde kullanılabilmesi, hızlı kurulum ve
programlama yapılabilmesi, robotun el ile hareket ettirilerek de
programlanabilmesi, UR Akademi ile online olarak ücretsiz sunulan
interaktif eğitim, 220 V güç gereksinimi ve az enerji tüketimi, UR+
ekosistemiyle Taş-Çalıştır ve Üretime Başla! konsepti vb. birçok avan-

Cobot’lar genellikle basit bir süreci çalışanlarla hemen hemen aynı
hızda gerçekleştirir, bu nedenle manuel olarak elde edilen üretim
miktarından memnun olunan durumlar için operasyonlar otomatikleştirilebiliyor. Robota uygun yörüngeleri öğreterek ve maksimum
taşıma kapasitesine dikkat ederek Cobot 24 saat boyunca üretim
gerçekleştirilebiliyor. Böylece verimlilikte bir artış gözlemleniyor.

24 Saat Boyunca Üretim Mümkün
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Uluslararası Asansör İstanbul’un 2019 Buluşması
21-24 Mart’ta

1

6. Uluslararası Asansör İstanbul, Tüyap Beylikdüzü’nde 6 salonda birden toplam 50 bin metrekare kapalı alanda düzenlenecek. Tarsus Group bünyesindeki İFO Fuarcılık tarafından,
AYSAD’ın (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) desteği ile düzenlenen ve Dünya asansör sektörünü iki yılda bir Tüyap
Beylikdüzü’nde buluşturan Uluslararası Asansör İstanbul’un 2019

Asansör sektörünün merakla beklediği tarih için geri sayım başladı. 16. Uluslararası Asansör İstanbul fuarının 2019 yılındaki buluşması, 21-24 Mart tarihleri arasında Tüyap Beylikdüzü’nde olacak.
Dünya’nın üç büyük asansör fuarından birisi olan organizasyonun,
yurt içi ve yurt dışı tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ara vermeden
devam ettiklerini söyleyen Seda Bozkurt, Türkiye’nin sektöründeki
global markası Uluslararası Asansör İstanbul’un istikrarlı başarısını
2019’da da sürdüreceğini vurguladı.
Geleceğe Güçlü Bir Adım Atmak İsteyenler, Uluslararası
Asansör İstanbul’a Geliyor
Uluslararası Asansör İstanbul, 2019’daki 16. fuarın başarı ve büyüme
sinyallerini bir önceki organizasyonun finalinde verdi. 2017 buluşmasına katılan 22 farklı ülkeden 300’ün üzerindeki firmanın neredeyse tamamı, Uluslararası Asansör İstanbul 2019’da da yer almak
istediğini belirtti. 1 milyar liraya yakın ticaret anlaşmasının gerçekleştiği fuar sırasında düzenlenen ziyaretçi anketlerine göre ise, organizasyona gelen her 4 profesyonelden 3’ü, katılımcı profilinden ve
fuardan memnun ayrıldı.

buluşması, 21-24 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Aldıkları bildirimlere göre geride kalan fuara katılan firmalardan yüzde 94’ünün,
2019’daki organizasyonda da olmak istediği bilgisini veren İFO Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Seda Bozkurt, “Geleceğe güçlü bir adım
atmak isteyen sektör firmaları, 16. Uluslararası Asansör İstanbul’daki
yerlerini şimdiden alıyor” dedi.

Konut ve ticari bina asansörlerinden hastane asansörlerine, ev içi
asansör ve kişisel taşıyıcılardan oto asansörlerine, yük ve servis
asansörlerinden yürüyen merdiven ve yollara kadar farklı kategorilerde en yeni ürün, makine, malzeme, ekipman ve teknolojinin
sergileneceği fuara, 30 ülkeden 400 firmanın katılımı hedeflenirken,
organizasyonu dünyanın dört bir yanından 30 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.
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Uluslararası Asansör İstanbul 2019’un katılımcıları, sektörlerinin gelişen teknolojilerini yakından takip edebilme avantajının yanı sıra,
dört kıtadan diğer katılımcılarla ve ziyaretçilerle aynı çatı altında
buluşma şansı bulurken, Türkiye, Balkanlar, BDT Ülkeleri, Ortadoğu
ve Kuzey Afrika pazarlarında yeni işbirliği ve ticaret fırsatları da yakalayacak.
Dünya asansör sektörünü 21-24 Mart 2019 tarihlerinde yeniden bir
araya getirecek olan 16. Uluslararası Asansör İstanbul hakkında detaylı bilgi ve katılım için www.asansoristanbul.com adresini ziyaret
edebilirsiniz.
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Kendi Parçalarını Değiştiren Robotlar Hızla Değişen
Dünyaya Nasıl Ayak Uyduracak
How Robots That Swap Out Their Own Parts Will Adapt to the World on the Fly

K

urgu bilimin çoklu evreni her türlü robot ile doludur. Favorini
seç: Dr. Who fanları Zaman Lordu’nun mekanik köpeği K9’ı seçebilir. Belki de Transformer’lar galaksideki en havalı robotlardır.
Edebiyatseverler ise Asimov evreninden R. Daneel Olivaw karakterini
tercih edebilir.

The science fiction multiverse is well populated by all manner of
robots. Pick your favorite: Dr. Who fans may favor K9, the Time Lord’s
mechanical mutt. Maybe the Transformers represent the coolest robots
in the galaxy. The more literary-minded might prefer a character like
R. Daneel Olivaw out of the Asimov universe.

Belli bir neslin üyeleri ise robot aleminin Laurel ve Hardy’sine hayranlık besleyebilir yani C-3PO ve RD-D2. George Lucas bu ilginç ve
karizmatik droidleri 1977’de bizlerle tanıştırarak popüler kültür ve
(ve hatta bilim insanlarının) robotların nasıl hareket etmesi ve davranması hakkındaki bakış açısını sonsuza kadar değiştirdi.

Those of us from a certain generation, however, will always have
an affection for the Laurel and Hardy of robots C-3PO and RD-D2.
George Lucas introduced his quirky, charismatic droids in 1977, forever
influencing (one may argue) how popular culture (and even scientists)
think about how robots should act and behave.

Science Robotics’te geçtiğimiz ay yayınlanan bir gazete, çok çok yakınlardaki bir galaksideki robotların bir gün içlerinde bulundukları
çevre ile nasıl etkileşim kuracaklarını tartışmak için Star Wars serinin
son filminden esinlendi. Texas A&M Üniversitesinde tanınmış robot
bilimci Robin Murphy, yeni Han Solo filminde gördüğümüz L3-37
adlı droidin robot bilimindeki önemli bir gelişmeyi, yani kendisini
değiştirebilme yeteneğini temsil ettiğini söyledi.

A new paper published last month in Science Robotics takes a certain
amount of inspiration from the latest film in the Star Wars franchise to
discuss how robots in a galaxy very, very close may someday interact
with their environment. Well-known roboticist Robin Murphy out of
Texas A&M University wrote that L3-37, a droid introduced in the new
Han Solo flick, represents a key development in robotics: the ability to
modify itself.

Filmde L3-37 hızlı konuşan, motivasyonu yerinde bir robot ve droidlerin bağımsızlığına kesin destek veriyor. Bir evrim şekli olarak

In the film, L3-37 is a fast-talking, spirited robot, strident in her support
for droid independence. She can also modify her body, swapping
various parts of different kinds of droids, as a way of evolving.
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parçalarını değiştirebiliyor, çok farklı droidlerle parça alışverişi yapabiliyor.
Arama kurtarma robotları alanının öncülerinden biri olan Murphy,
kendisini değiştirebilen robotlar yaratabilme yeteneğinin çeşitli
avantajları olduğunu söylüyor. Kendini değiştirebilen bir robot, belirli bir görevde kendini daha verimli hale getirebilir diyen Murphy
şunları ekledi: “Fonksiyonel verimlilikteki bu artış, bir tek görev için
optimize edilmiş yeni bir robot satın almaktan çok daha fazla ekonomik avantaj sağlar.”
Murphy, bunun bir diğer avantajının da kendini değiştirebilen bir
robotun kendisini tamir edebilmesi ya da Science dergisinin robot
bilimcilerin önündeki en büyük zorluk olarak tanımladığı hasar giderebilme olduğunu belirtti. Bu aynı zamanda bilim kurgu alanında
da sıkça işlenen bir konudur.
Örneğin, Automata filminde betimlenen korkunç gelecekte,
Asimov’un Robot Biliminin Üç Kanununun bir çift kuralın yolunu
açtığını görüyoruz: Ronotlar hiçbir yaşam formuna zarar veremez
ve kendilerini ya da diğer robotları hiçbir şekilde tamir edemez, değiştiremez ya da modifiye edemezler. Bu bildiğimiz bir hikaye: Yok
oluşun eşiğindeki insanlar yakın zamanda robotların onların yerini
alacağından korkuyor.
Yürümeyi Öğren
Antonio Banderas’ın canlandırdığı dazlak anti kahraman Jacq
Vaucan’dan korkmak için nedenlerimiz olsa da bu korkunç gelecek
öncesinde çoğu robot yürümeyi öğrenir.
Elbette, bir jimnastikçi gibi zıplayan ya da kolaylıkla kapıları açan
robotlar görüyoruz. Ama bunlar genellikle (ve etkileyici bir şekilde)
tek bir işlevi gerçekleştiren robotlar. C-3PO gibi sakar bir robot dahi
önüne bir engel çıktığında nasıl çömeleceğini bilirken R2-D2, Ölüm
Yıldızının koridorlarında hızla hareket edebilir ya da Tatooine çöllerinde tuhaf bir şekilde sendeler.
Dinamik ve çeşitliliğe sahip bir ortamda işlevsel olabilecek robotlar
tasarlamak ve üretmek için gelecekte bizi yönetecek olanların kendilerini adapte etmeyi öğrenmeleri gerekir.
Darwinizmden evrimsel robot bilimi olarak adlandırılan bir bilim
dalı yola çıkan Norveçli araştırmacılar Dyret (Yapılandırılmış Testler için Dinamik Robot) adlı dört bacaklı hantal robotu tasarladı.
Dyret’in başlıca amacı ise nasıl yürüyeceğini öğrenmek.
Dyret’i kar üstünde sallanarak yürürken izlerken ilk başta kendimizi kötü hissediyoruz ama makine öğrenme algoritmaları bu dört
bacaklı robotun daha dikkatli ve daha özgüvenle yürümeye başlamasına yardımcı oluyor. Her adım için mükemmel yürüyüş şeklini
öğrenerek gerekmesi halinde her bir bacağını birkaç santimetre
uzatabiliyor ya da kısaltabiliyor.
Oslo Üniversitesi Robot Bilimi Araştırma Grubu ve Akıllı Sistemler
bölümünden, Dyret’in geliştirilmesinde rol oynamış olan profesör
Jim Tørresen’e göre kendini değiştiren robotlar nihayetinde yeni ro-

The ability to create self-modifying robots offers several advantages,
argues Murphy, who has pioneered the field of rescue robotics. A selfmodifying robot could make itself more efficient for a specific task, she
wrote, adding: “This increase in functional efficiency adds an economic
advantage over buying a new robot optimized for a single task.”
Another advantage is that a self-modifying robot could repair itself
or work around damage, which is one of the Science journal’s grand
challenges for roboticists, she wrote. It’s also a popular topic in science
fiction.
In the dystopian vision featured in Automata, for example, Asimov’s
Three Laws of Robotics gives way to a pair of rules: Robots may
not harm any form of life, and they may not repair, modify, or alter
themselves or other robots in any way. It’s the familiar trope: Humans,
on the brink of extinction, fear their robotic creations will soon replace
them.
Learning to Walk
While that may be true for Jacq Vaucan, the shaven-headed anti-hero
played by Antonio Banderas, most robots on pre-dystopian Earth are
still learning to walk.
Sure, there are robots that jump like a gymnast or disconcertingly open
doorswith ease. But these are mostly (but still impressive) one-trick
robotic ponies. Even a clumsy droid like C-3PO knows (usually) when
to duck under an obstacle, while R2-D2 can rollerblade down the back
alleys of the Death Star or wobble awkwardly through the deserts of
Tatooine.
Designing and building robots that can operate in a dynamic and
diverse environment means that our future overlords will need to be
able to learn to adapt.
Taking their cue from Darwinism a field of study called evolutionary
robotics researchers in Norway created a four-legged, ungainly robot
called Dyret (Dynamic Robot for Embodied Testing). Dyret’s special
purpose is to learn how to walk.
It’s a bit painful to watch Dyret amble across a snow patch at first, but
machine learning algorithms help the quadruped robot pick its way
ever more carefully and confidently. It can shorten or lengthen its legs
by several inches when necessary, learning the perfect gait for each
step.
Self-modifying robots may eventually lead to radical new robot bodies
being able to operate more effectively than more traditional robots
in their environment, according to Jim Tørresen, a professor in the
Research Group for Robotics and Intelligent Systems at the University
of Oslo who helped develop Dyret.
“Robot applications operating [in] a varied and changing environment
would benefit from self-modifying robots,” Tørresen told Singularity
Hub by email. For example, he added, “a home service robot could
adapt to flat floors, stairs, and gardens.”
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bot bedenlerinin kendi ortamlarındaki geleneksel robotlardan daha
verimli bir şekilde işleye bilmesini sağlayacak.
Tørresen Singularity Hub’a verdiği demeçte, “Çeşitli ve değişen bir
ortamda faaliyet gösteren robot uygulamalar kendini değiştiren robotlardan avantaj sağlayabilir. Örneğin, bir ev hizmetleri robotu düz
zemine, basamaklara ve bahçe alanlarına uyum sağlayabilir,” dedi.

Robotik hareket yeteneği üzerine çalışmalar devam ederken, robotların evrim geçirmeleri ve içinde bulundukları ortama uyum
sağlamalarına imkan tanıyacak donanım ve bileşenleri geliştirmek
de en az Dyret’in kendi kendine öğrenmesine imkan tanıyan makine
öğrenme algoritmalarını yazmak kadar zor.
Tørresen konuyla ilgili olarak, “Hem çalışan hem de uygulanan yüke
dayanabilecek kadar güçlü, uyum sağlayabilen bir robot için parçalar
geliştirmek büyük bir yaratıcılık ve zaman gerektirdi,” dedi. Dyret’in
uyum sağlayabilir mekanizmalara sahip fiziki bir prototip olduğunu
ve ekibinin bu robotun tasarımını gelecekte yapılacak araştırmalar
için başkalarıyla paylaştığını belirtti. “Model simülasyonları gerçekleştirmek geleceğin C-3PO’larını ancak bu noktaya getirebilir.
“Robot parçaları ve robot davranışları mekanizmalar, etkileşim ve
daha fazlası zaten günümüz robotlarında mevcut, ancak bazı gelişmiş yetenekleri görmemiz yıllar alacak,” diyerek sözlerine devam
etti. “Önümüzdeki en büyük engel, robotların özellikle çözmek için
eğitilmedikleri görevleri çözebilmelerini sağlamak.”
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While robotic locomotion is mind over matter, developing the
hardware and components to allow the robot to evolve and adapt to
its environment are as challenging as writing the machine learning
algorithms that allow Dyret to learn on the go.
“It took a lot of time and creativity developing parts for an adaptable
robot that both worked and was strong enough to withstand the

applied load,” Tørresen notes. He says that Dyret is a real-world
prototype with adaptable mechanics, and his team is sharing the
robot’s design with others to further the research. “Conducting model
simulations will only take future C-3POs so far,” he added.
“Parts of the robots and their behavior mechanics, interaction, and
more are already available in today’s robots, while some of their
advanced capabilities would not be possible in still many years,” he
says. “The main challenge is to make robots able to solve tasks they
have not been trained for.”
Before You Can Talk
In her Science Robotics article, Murphy notes there are several
examples of how researchers have tackled self-modification, from
robotic swarms to origami robots.
Even self-repair banned in one cinematic universe, as we learned is
possible today. Murphy cited the example of a robotic system on the
International Space Station. The robotic arm detached its independent
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Konuşmaya Başlamadan Önce
Science Robotics’te yayınlanan makalesinde Murphy, sürü robotlardan origami robotlarına araştırmacıların kendini değiştirme sorununu nasıl aştıklarını belirtiyor.
Kendini tamir etme yeteneği dahi ki sinematik evrenlerin birinde
yasaklanmıştır günümüzde mümkün. Murphy, Uluslararası Uzay
İstasyonu’nda kullanılan robotik sistemden örnek veriyor. Robotik
kol, kolun dirsek kısmındaki arızalı bir kamerayı değiştirmek için
Dextre adlı bağımsız robotik elini yerinden çıkardı. Bu işlemin otonom bir şekilde gerçekleşmediğinin altını çiziyor. En azından şimdilik.

robotic hand, Dextre, in order to replace a faulty video camera on the
arm’s elbow. The operation, she noted, was not autonomous. Yet.
This is not Murphy’s first time navigating the Star Wars universe. In a
February article in Science Robotics, she cut through the fanciful and
the for-real in terms of robotic feasibility with C-3PO and R2-D2.
Take the way R2-D2 communicates, chirping and whistling like an
aviary filled with a hundred different species of birds. On screen, he
elicits sympathy from what seems like nonsensical chatter. In reality,
researchers have previously found that people relate to nonverbal
communication from robots.

Murphy bu yazısıyla Star Wars evrenini ilk defa irdelemiyor. Science Robotics Şubat sayısında yayınlanan makalesinde C-3PO ve R2D2’nun robotik yapılabilirliğini gerçekler ve hayaller bağlamında ele
almıştı.
R2-D2’nun iletişim kurma yolunu ele alalım, yüzlerce farklı kuş
türü gibi cıvıldıyor ve vızıldıyor. Diğer karakterler ise bu görünürde
anlamsız sesleri anlayabiliyor. Gerçek hayatta ise araştırmacılar, insanların robotlardan gelen sözlü olmayan iletişimi anlayabildiklerini
buldular.
Murphy yazısına, “bu biplemeler ve cıvıltılar hoş ama en az etkili
iletişim kadar önemli bir şekilde ruh halini yansıtıyor,” şeklinde devam etti ve aynı araştırmada, “bu isyancı droid etkileşimini sağlayan
biplemeler ve cıvıltıların gerçek robotların çocuklar ve yetişkinlerle
iletişim kurmalarında etkin bir şekilde kullanılabileceğinin ortaya
koyulduğunu” belirtti.
İnsanlara Hizmet için
İnsanları devasa bir batarya güç kaynağına bağlamak yerine (The
Matrix’te olduğu gibi) robotların bize yaşlı bakım hizmetleri gibi
alanlarda hizmet etmelerini beklemek daha makul olur. Örneğin,
Reuters’ta yayınlanan bir rapora göre Japonya gibi ülkelerde nüfusun yaşlandığı gerçeği bir robot ordusunu gerekli hale getirebilir. Bu
raporda Japon hükumetinin 2025 yılında gerçekleşmesi beklenen
380 bin uzman açığını kapatmaya yardımcı olacak yaşlı bakım robotlarının geliştirilmesine maddi destek sağladığı belirtildi.
Bu da her bilim kurgu filminin insanoğlunun köleleştirilmesiyle sonlanması gerekmediğini ortaya koyuyor.
Tørresen, “Bilim kurgu film yapımcıları sıklıkla robot bilimin olumsuz
sonuçlarına odaklanıyorlar ve şahsen bunun gelecekte görmeyi bekleyeceğimiz şey olmadığını düşünüyor ve umuyorum. Robot üreticileri evde ve iş yerinde çeşitli ihtiyaçları karşılamaya yönelik üretim
gerçekleştirirdi ve bunlar tüketici olarak faydalı olduğunu düşündüğümüz ve popülerlik kazanacak robotlar olacaktır.”

“More delightfully, but just as important in effective communication,
the beeps and whistles project mental state,” wrote Murphy, who
added that the same research has “found that the types of beeps and
whistles that facilitate the rebel-droid interaction can be effectively
used by real robots in engaging children and adults.”
To Serve People
Rather than plugging the human race into a mega-battery array,
robots are more likely to serve us in capacities such as elder care. A
report in Reuters, for instance, about the graying of populations such as
in Japan, may call upon an army of robots. The Japanese government,
they reported, has been funding development of elder care robots to
help fill a projected shortfall of 380,000 specialized workers by 2025.
It just goes to show that not every science fiction movie need end in the
enslavement of humanity.
“Science fiction filmmakers have often had a focus on the dystopian
side of robotics, and as such, I think and hope, that is far from what we
would see in the future,” Tørresen said. “Robot manufacturers would
target serving various needs at home and at work, and it will be those
robots, [which] we as customers see as beneficial, that will become
popular.”
singularityhub.com
Ağustos August 2018

www.sektorumdergisi.com

251

SARI SAYFALAR
VAROL GROUP
Ataşehir’de çalışacak 25-40 yaş arası
teknik servis elemanı alınacaktır.

DADAŞLAR AMBALAJ
Torbalı Ayrancılar’daki aşhap palet
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makinası demiri montajı yapabilecek
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Hakan VAROL / 0312 847 52 13

Seyfi TOPALCA / 0232 854 60 10

Ali ÜLKÜ / 0212 501 70 51

SANEL ENDÜSTRİYEL
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’ndeki iş yerimizde
çalıştırılıp yetiştirilmek üzere sanat okulu
elektrik bölümü , elektronik bölümü , pano
bölümlerinden mezun genç , dinamik,
çalışkan elemanlar aranmaktdır.

KELVİN AYDINLATMA
Kelvin LED Aydınlatma San.ve Tic. A.Ş. olarak
üretimini yaptığımız aydınlatma direkleri
projelerimiz için üretim ve montaj
bölümünde çalışmak üzere, LED aydınlatma
teknolojisinden ve elektrik işlerinden
anlayan montaj elemanı alınacaktır.
Firmamız Seyrantepe metro
istasyonu yakınındadır.

FREKANS ELEKTRİK
İstanbul’daki şantiyelerimizde
görevlendirilmek üzere ustalara ve
kalfalara ihtiyaç duyulmaktadır. İlgilenen
kişilerin; 0 530 280 66 82 numaralı hattan
Erkan Öztürk Bey’e ulaşmaları rica olunur.
Yatılı kalma imkanı bulunmaktadır.

Hakan Mehmet ARTAL / 0262 527 11 27

Sabri KIRMIZI / 0212 289 00 30

Mesut ILAN / 0216 305 22 50

48 ELEKTRİK
Mersin bölgesinde çalışacak, ehliyeti
olan, avize, aplik, spot, LED montajı
yapabilecek, malzeme bilgisine
hakim, takım çalışmasına uyumlu,
iletişim becerileri kuvvetli,
yenilikçi ve değişime açık, elektrik
ustası takım arkadaşları aramaktayız.

CROSS YAPI
Esenyurt lokasyonunda bulunan kozmetik
mağaza ve stantları üreten firmamız
bünyesinde çalışmak üzere tercihen meslek
lise mezunu, mobilya ve stand elektrik
montaj personeli ve proje çizebilen,
okuyabilen elektrik teknikeri aranmaktadır.
Mesai+ Sigorta+ Yemek+ Servis güzergah
olarak Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar,
Bakırköy, lokasyonları tercih sebebidir.

Hasan DİNLER / 0324 328 38 48

Erson GÜMÜŞ / 0212 283 17 07
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elektrik ustaları ve kalfaları alınacaktır.
Çalışma yeri merkez Kayseri.

Sabri SEKMAN / 0422 324 20 55

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

SARI SAYFALAR
OSKAR MAKİNA
Akyurt’taki hafif inş. mak.ve elektrikli
araç iml. yapan fabrikamıza 3-5 yıl
tecrübeli elektrikçi alınacaktır. Meslek
lisesi veya meslek yüksek okulu mezunu
askerliğini yapmış olanlar tercih edilir.

AVRUPA AYDINLATMA
Atölyemizde çalışacak, montaj
yapabilecek, öğrenmeye ve kendini
geliştirmeye açık, vasıflı-vasıfsız
eleman ihtiyacımız bulunmaktadır.

ONAY ELEKTRONİK
Güvenlik sistemleri setöründe çalışacak;
meslek lisesi veya yüksek okulların
elektrik-elektronik-güvenlik sistemleri
bölümlerinde staj aşamasında olan, işi
sahiplenecek ve başarı odaklı çalışacak,
gerektiğinde seyahat edebilecek,
müşteri ilişkileri için diksiyonu düzgün
çalışma arkadaşları aramaktayız.

Tuğba KURU / 0312 842 60 25

Serdal ULU / 0232 459 61 62

Onur YILMAZ / 0212 610 79 88

FD PROJE
Firmamız bünyesinde, ülke genelinde
şantiyelerimizde çalışabilecek, elektrik
tesisatı usta, kalfa ve yardımcıları
aranmaktadır. Bu işi öğrenmek isteyen
arkadaşlar da iş başvurusu yapabilir.

ŞİMŞEK ELEKTRİK

DÜZGÜNLER ELEKTRİK

Mikro, logo programlarını kullanabilen,
C/H konusunda bilgisi olan, tahsilat
ve BA-BS konularına hakim, en az 3
yıl tecrübesi olan, tercihen askerliğini
tamamlamış, B sınıfı ehliyete sahip
olan çalışma arkadaşları arıyoruz.

Arnavutköy imalatımızda çalışmak üzere
LED aydınlatma ürünlerinden anlayan, ön
lisans veya lisans mezunu teknisyen veya
mühendis alınacaktır. Arnavutköy veya
çevresinde ikamet etmesi önemlidir.
Çalışma saatleri; hafta içi 08.0019.00 hafta sonu 08.00-14.00

Ferhat DEMİR / 0312 395 39 17

Ramazan ŞİMŞEK / 0262 502 14 53

Sercan KAÇMAZ / 0212 615 00 53

MİKRO ELEKTRONİK
Elektrik zayıf akım kablolama ve montaj
işlerinde deneyimli, alarm, kamera ve geçiş
kontrol sistemleri vb.. işlerde çalışacak,
ekip çalışmasına inanan, B sınıfı ehliyetli,
askerlik görevini tamamlamış, işini ciddiye
alan ekip arkadaşları aranmaktadır.

MERSES ELEKTRONİK
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 ya
da deneyimsiz elemanlar alınacaktır.

ALTINKAYA ELEKTRONİK
Lise ya da dengi okul mezunu İvedik
OSB Sincan OSB’deki işyerimizde
depo elemanı olarak çalışacak daha
önce barkod ve adresli sistemde çalışmış
ve el terminali kullanmasını bilen
adaylara öncelik tanınacaktır. Forklift,
reach truck, istif makinesi operatör
belgesi olanlara öncelik tanınacaktır.
Askerliğini yapmış eleman alınacaktır.

Önder TEMİZEL / 0850 500 18 88

Soner YILMAZ / 0232 250 92 11

Ahmet ALTINIŞIK / 0312 395 27 68

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

Sektörüm Magazine

İŞİN ŞEHRİ

KURUM ADI

İŞİN MAHİYETİ

TARİH

Adana Ted.blg.bşk (MSB) Milli Savunma Bakanlığı
Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları ve Müsteşarlık

2 Kısım Elektrik Takat Malzemesi Alımı

08.08.2018 10:00

Tut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Adıyaman İli Tut İlçe Merkezinde Rehabilitasyon Merkezi Binasının
İnşaat –Elektrik ve Sıhhı Tessisat Yapım İşi

31.08.2018 14:30
13.08.2018 14:00

Adana

Adana

Adıyaman

Adıyaman

Ankara

Ankara

EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi
Başkanlığı

26 Kalem Motor ve Oto Elektrik Kısmı Yedek Parça

Ankara

Ankara

Polatlı Belediyesi Tesisler Müdürlüğü

Hacı Bayram Veli-Nasrettin Hoca Bulvarlarının Aydınlatması ve Mevcut
16.08.2018 10:30
Aydınlatma Direklerinin Sökülmesi

Antalya

Antalya

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim
Kurumları Akdeniz Üniversitesi

Elektrik Enerjisi

Aydın

Aydın

Aydın Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri
Daire Başkanlığı

Aydın Büyükşehir Belediyesine Bağlı Abonelikler İçin Elektrik Enerjisi
Alımı

16.08.2018 10:30

Bilecik

Bilecik

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık

2019-2020 Yılları Elektrik Enerjisi Alımı

09.08.2018 14:00

Burdur

Burdur

Bulancak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Elektrik Hatlarının Yer Altına Alınması ve Aydınlatma Direklerinin
Değiştirilmesi

08.08.2018 14:00

Bursa

Bursa

Burdur Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Çanakkale

Çanakkale

Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü

İnegöl Hikmet Şahin Kültürparkı ve Diğer Yeşil Alanlarda Aydınlatma
İşleri Yapım Onarım İşi

14.08.2018 14:00

Çanakkale

Çanakkale

42’ Nci Bakım Fabrika Müdürlüğü Milli Savunma
Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları ve
Müsteşarlık

Elektrik Tesisat Bakım Onarımı İçin Malzeme

14.08.2018 10:30

Diyarbakır

Diyarbakır

2 Kor.k. Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay
Başkanlığı Bağlıları ve Müsteşarlık

2006-Dep-Yığ-0801 Albüm Numaralı Köprücü Tabur Komutanlığı
Silahlık Deposunun Çatı ve Elektrik Tesisatı Onarımı

10.08.2018 10:00

Eskişehir

Eskişehir

Orman İşletme Müdürlüğü-Diyarbakır Diğer Özel
Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü

Çermik Orman İşletme Şefliği İdare Binası ve Lojmanları Onarımı,
Kayapınar Orköy Lojmanları Doğalgaz Tesisatı, Elektrik Sayaçlarının
Bina Girişine Alınması

29.08.2018 10:00

Giresun

Giresun

Tepebaşı Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İçin Serbest Piyasadan 3000000 Kwh
Elektrik Enerjisi Alımı

17.08.2018 10:00

Hatay

Hatay

Altınözü Belediyesi

İlçemiz Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi’ nde Bulunan Refüjlere
Çevre Aydınlatma Direği Alınması İşi

10.08.2018 10:00

Isparta

Isparta

Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Mrk.k.lığı
Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı
Bağlıları ve Müsteşarlık

1960-Agz-Krs-750 Albüm Numaralı Gazino Binası Çatı, Elektrik
Tesisatı, Kalorifer Tesisatı ve Altyapı Bakım Onarımı

14.08.2018 10:00

İstanbul

İstanbul

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim
Kurumları İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi 01/01/2019-31/12/2021 Tarihleri Arası Serbest
Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı

04.09.2018 10:30

İstanbul

İstanbul

Silivri Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2018 Yılı Faaliyetleri Doğrultusunda Parklar, Refüjler ve Benzeri Genel
17.08.2018 10:00
Aydınlatmalar İle Hizmet Binalarında İhtiyaç Halinde Kullanılmak
Üzere 201 Kalem Elektrik Sarf Malzemesi Mal Alımı

İstanbul

İstanbul

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü

Elektrik Enerjisi

İzmir

İzmir

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

2018-2021 Yılları Arası 36 Ay Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 28.08.2018 11:00
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2018 Yılı Aydınlatma Direkleri Alımı

09.08.2018 10:00

16.08.2018 11:00

09.08.2018 14:00
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İzmir

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire
Başkanlığı Mal Alımları Şube Müdürlüğü

Temizlik Malzemeleri ve Elektrikli Sinek Kovucu Alımı

İzmir

İzmir

Eshot Genel Müdürlüğü Mal Alım İhaleleri Şube
Müdürlüğü

Elektrik Enerjisi Alımı

K.Maraş

K.Maraş

Onikişubat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Hasancıklı Rekreasyon Alanı Elektrik Altyapısı Yapılması

14.08.2018 10:00

Kars

Kars

Kafkas Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire
Başkanlığı

Elektrik ve Telekomünikasyon Malzemesi Alımı

16.08.2018 14:00

Kayseri

Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı

Elektrikli Otobüs Bakım Atölyesi Trafo Merkezi Kurulması Yapım İşi

15.08.2018 10:00

Kayseri

Kayseri

Kayseri ve Civarı El Ektrik T.A.Ş.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Mardin
14.08.2018 15:00
Artuklu Üniversitesi

Kırklareli

Kırklareli

55. Mknz P.tug.k Milli Savunma Bakanlığı Genel
Kurmay Başkanlığı Bağlıları ve Müsteşarlık

1973-Krg-Bet-062 Albüm Numaralı Tug Kh Binasının Çatı, Duvar,
Islak Hacim, Isı Tesisatı, Mekanik ve Elektrik Tesisatları Bakımı

Kocaeli

Kocaeli

Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

1071 Anadolu Kültür Merkezi ve Kongre Binası İnce İşler, Dış Cephe
Kaplama, Mekanik ve Elektrik Tesisatı Yapılması

13.08.2018 14:30

Kocaeli

Kocaeli

Darıca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Muhtelif Elektrik Malzemeleri Alımı

09.08.2018 10:00

Konya

Konya

Ereğli Belediyesi

Elektrik Malzemesi Alımı

16.08.2018 10:00

Mardin

Mardin

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim
Kurumları Mardin Artuklu Üniversitesi

Mardin Artuklu Ünv. Kapalı Spor Salonu ( En Az 9000 m² )Mimari,
Statik, Elk, Makine, Engelli Erişilebilirlik Projeleri, Peyzaj Projelerinin 15.08.2018 10:00
Yapılması ve Pid (Proje İhale Dokümanı) Hazırlanması Hizmet Alım İşi

Mardin

Mardin

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Makine İkmal Ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

Elektrik Malzemesi Alım İşi

9.08.2018 11:00

Mersin

Mersin

Silifke Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

Klima ve Elektrik Malzemeleri

08.08.2018 10:00

Niğde

Niğde

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim
Kurumları Ömer Halisdemir Üniversites

Elektrik Enerjisi Alımı

28.08.2018 10:00

Osmaniye

Osmaniye

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim
Kurumları Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Elektrik Enerjisi

03.09.2018 11:00

Rize

Rize

K.Y.K. Rize İl Müdürlüğü Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü

Çayeli Ahmet Mesut Yılmaz Yurdu İnşaat, Elektrik Onarım İşi

14.08.2018 10:00

Sivas

Sivas

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi-Sivas Sağlık Bakanlığı
Müsteşarlık

Kırtasiye-Elektrik Ve Hırdavat-Bilgi İşlem-Sarf Malzemeleri ve Cihaz
Alımı

09.08.2018 10:00

Şırnak

Şırnak

Şırnak Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Silopi Hacı Mehmet Ökten İml Çevre İhata Duvarı ve 2 Adet Güvenlik
Kulübesi Yapım İşi,Silopi Park Elektrik Çpal ve Cizre Anadolu Lisesi
15.08.2018 11:00
Onarım İşi

Tokat

Tokat

Tanoba Belediyesi Başkanlığı

Kent Meydanı Düzenlenmesi İçin Çeşitli Cins ve Ebatlarda Beton Parke
17.08.2018 14:00
Taşı, Bordür Taşı, Elektrik ve Havuz Malzemesi

Van

Van

Muradiye Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

Muradiye Belediyesi Merkez Cadde ve Sokaklarda Yol Aydınlatma
Mal Alım İşi

13.08.2018 14:30
16.08.2018 13:30
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otomasyon

haber

automation

Omron, Üretim Alanındaki Yeniliklerde
Cisco ile İşbirliği Yapacak

O

mron Corporation (Merkez: Shimogyo-ku, Kyoto; Başkan ve
CEO: Yoshihito Yamada) ve Cisco Systems G.K. (merkez ofis:
Minato-ku, Tokyo; Başkan ve Genel Müdür: Miyuki Suzuki),
Omron’un, üretim tesislerinde zorlu koşullarda güvenilirlik sağlamak için tasarlanmış programlanabilir mantıksal kontrol cihazlarına
(PLC) Cisco’nun öncü ağ ve güvenlik teknolojisini entegre ederek
işbirliği yapmayı kabul etmiştir. İki şirket, bu işbirliği kapsamında
günümüzün giderek daha akıllı bir hale gelen üretim tesislerinin
güvenliğini IoT ile geliştirirken müşterilerin üretim faaliyetlerini emniyetli ve güvenli bir hale getirmesine yardımcı olacaktır.

üretim tesislerinde emniyetli ve güvenli IoT sağlayarak üretimde
ilerlemeye katkıda bulunacaktır.
Bu teknolojik ortaklığı kurmadan önce Omron, OPC UA sunucusuyla birlikte standart olarak gelen ve güvenliği etkin küresel iletişim
standardına uygun en iyi PLC ürünü olan NJ Serisi Makine Otomasyon Kontrolörünü geliştirmiştir. Yeni PLC’ler, OPC UA desteği sunan
yazılım ve cihazlarla güvenli veri iletişimi sağlamaktadır.
Ayrıca şirketler, bu teknolojik işbirliği kapsamında Omron PLC’lerini
Cisco’nun ağ ve güvenlik teknolojisiyle birleştirerek kişi ve cihazların
kimlik doğrulaması için mevcut çözüm çeşitliliğini artıracaktır.
PLC’lerle Güvenlik Amaçlı Kişi, Cihaz ve Veri Kimlik
Doğrulaması Hakkında
Kişi (Kullanıcı) Kimliği Doğrulama
PLC’ler, kullanıcı erişimini doğrulayıp yalnızca yetkili kullanıcılara
güvenli uzaktan erişim (VPN) izni verecek ve böylece, üretim tesislerinde PLC’lerin ve makinelerin güvenli bir biçimde izlenmesini
kolaylaştıracaktır.

IoT yaygınlaştıkça ağa bağlı cihaz sayısının 2020 yılına kadar 50 milyara ulaşması öngörülmektedir. Bunun yanında dünya genelinde
üreticiler, üretim kabiliyetlerini artırarak küresel rekabetçiliklerini
ve kurumsal değerlerini güçlendirmeye çalışmaktadır. Sektör ayrıca,
üretim tesislerini akıllı hale getirme gerekliliğine yanıt vermek için
dijital teknolojileri aktif bir biçimde kullanma eğilimindedir. Aynı zamanda, fidye yazılımları ve diğer kötü amaçlı yazılım saldırılarından
kaynaklandığı bildirilen üretimde bozulma vakalarının ortaya koyduğu gibi üretim tesisleri her zamankinden daha ciddi tehditlerle
karşı karşıya kalmaktadır.
Bununla birlikte müşteriler ve pazar, gıda ve farmasötik ürünlerinde daha yüksek düzeyde kalite ve güvenliğin yanı sıra elektronik
parçalar sektöründeki her bir bileşenin kalitesini sağlamak için izlenebilirlik talep etmektedir. Üreticiler, üretim ortamında yukarıdaki
sorunlara çözüm ararken ve kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine
getirirken üretim teknolojilerini iyileştirmeyi sürdürme konusunda
kayda değer zorluklarla karşılaşmaktadır.
Omron ve Cisco, otomasyonun temel bileşenleri olan PLC’lerin,
üretim tesislerindeki kişiler, makinelere ve üretim hatlarına bağlı
cihazlar ve veri alışverişi olmak üzere birbirinden ayrı üç unsur için
güvenlik doğrulaması sağladığı güvenli bir ortam oluşturmak için
birlikte çalışacaktır. Cisco’nun dünya genelinde kendini kanıtlamış
ağ ve güvenlik teknolojilerini, Omron’un kontrol cihazı teknolojisiyle
entegre etmek yoluyla kontrol ve bilgiyi bir araya getirerek şirketler,
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Cihaz Kimliği Doğrulama
PLC’ler cihaz bağlantılarını algılayacak, yetkisiz kullanıcıların erişimini engelleyecek ve gerçek zamanlı uyarılar verecektir.
Veri Kimliği Doğrulama
PLC’ler iletişim verilerini şifreleyip verilerin uygun bir biçimde iletilmesini sağlayacak ve ayrıca, ağdaki verilerin ayrıntılarını izleyip
görselleştirerek yetkisiz erişim ve güvenlik tehditlerini algılayıp kaydedecektir.
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